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Tack till min familj som stod ut med mig under dessa virvlande år och ett lika stort tack till 
mina lärare för all kunskap och stöd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 



 

 

 
Sammanfattning 

 
Denna studie undersöker hur kunskap om användarmotivation kan vara ett stöd för UX-design 
vid utformningen av online-samhällen för kartdatadelning. Studien är en fallstudie och baseras 
på undersökningen av att potentiellt använda sig av Open source map som grundkarta för 
cykelvägsapplikationen Cykelstaden som förvaltas av Trafikkontoret i Göteborg. Studien 
genomfördes genom en enkätundersökning, intervjuer med en kartograf och användare som 
nyttjar både Cykelstaden och olika kartdatadelningstjänster. Studiens delmål var även att 
undersöka vilken kontextuell information som önskas i ny och framtida användning av digital 
kartografi. Resultaten visar delvis på att användare utrryckligen vill vara delaktiga vid 
utformningen och utvecklingen av digitala tjänster. Korrelationen med studiens teoretiska 
implikationer visar att studier av användarmotivationer inför användningen av digital kartografi 
leder till att tjänsterna används och har för användare nytta. Resultaten pekar således på att 
kunskap om användarnas motivationsfaktorer och vad de drivs av vid användningen av digitala 
tjänster är en viktig framgångsfaktor för framtida digital utveckling av kartdatatjänster. 
Användarnas vilja och intresse för användarmedverkan kan således hjälpa till att bana vägen 
för en mer accepterad och tillämpad UX-design.  
 
Nyckelord: Användarmotivation, UX-design, Open ource map, Online-samhälle, 
Kartdatadelning, Digital kartografi, Kartdatatjänster, Användarmedverkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 
Populärvetenskaplig sammanfattning 

 
Digital kartografi på frammarsch i UX-designens spår 

 
Den digitala revolutionen började mellan slutet av 1950-talet och 1970-talet och innebar en 
teknisk utveckling där mekaniskt och analogt blev digitalt. Denna tid började bl.a. att omvandla 
datorn till norm och banade vägen för den informationsteknologiska epoken vi lever i idag. I de 
tekniska stora kliven lyckades vi skapa rymdskeppsliknande teknologi som dock visade sig 
många gånger vara oanvändbar eftersom få människor visste hur ”rymdskeppen” skulle flygas 
vilket syftar på de uttalade svårigheterna med användningen av teknologi. I takt med den allt 
frammarscherande teknologiska utvecklingen föddes sakteligen insikten om att metoderna för 
hur teknologi utvecklas borde ses över. Denna förändring skulle komma att innebära en större 
användarfokus där användares önskemål och krav skulle få mer utrymme i den tidiga 
designprocessen. Det är hög tid att lyfta fram användarna, deras intresse och vilja att aktivt delta 
i utvecklingen av teknologi där många uttryckt att de inte längre vill vara ”passiva 
informationsteknologikonsumenter” utan även ”informationsteknologiproducenter”. Och så 
har det blivit, till en viss grad.  
 
Användarnas informationsproducerande har tagit sig uttryck på många sätt dels eftersom att de 
har getts möjligheten att skapa och påverka den informationsteknologin som de använder och 
behöver. I t.ex. Facebook kan användare ändra innehåll i form av vilka inlägg de vill se och 
vem de önskar vara vän med. Däremot inom digitala kartdatadelningssamhällen som t.ex. Open 
source Map som är ett globalt kartritiningsystem kan användare själva producera innehåll 
genom att rita vägkartor och dela de med andra online-medlemmar.  
 
Den nya och revolutionerande generationen av interaktiva kartsystem som bland annat syftar 
till delningen av kartdata och vägvisningsapplikationer och funktioner som platstjänster har 
blivit allt vanligare. Digital kartografi, positionssystem och webb kartläggning har överträffat 
och föregått de teknologiska visionerna av rumslig datainfrastruktur men enbart teknologiska 
framgångar är inte tillräckliga för att driva fram en framgångsrik utveckling på längre sikt. 
Därför behöver vi beakta de aspekter ur vilka informationsteknologin växer fram vilket syftar 
på den rika mänskliga faktorn, användarna. Däri ligger UXD-user experience designens roll 
eftersom UXD representerar en ny designera, en era som tar hänsyn till användarnas 
teknologiupplevelser och till teknologi som inte bara fungerar utan även bringar glädje och 
nytta. UXD är en inriktining inom ineraktionsdesign som har tagit sig an utmaningen att fånga 
användarnas behov och intressen på ett helt nytt plan, ett sätt där man ger användare möjligheten 
att belysa sina egna behov och utforma sina egna upplevelser.  
 
Insikten om värdet av UXD tros således i framtiden skapa långsiktigt engagemang där 
användarna kommer att vilja använda ett system eller en tjänst, inte bara för att de möjligen är 
beroende av den utan för att de vill använda den. Vad som krävs för att detta ska bli möjligt är 
att företag och organisationer öppnar ögonen för denna nya digitala era och omfamnar ett 
närmare samarbete mellan designers och användare.  
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1. Inledning  

Digitalisering av vägkartor är ett område som under det senaste decenniet börjat växa stort och 
geografiskt data har aldrig tidigare varit så viktigt som idag. Digitala karttjänster levereras 
online eller via applikationer och används numer som stöd till många ändamål från organiserade 
aktiviteter under nödsituationer till hjälp med lokal och global handel till rese och 
vägvisningsapplikationer (Giaccardi & Fogli, 2008). Denna typ av online-kartdatadelning har 
underlättat samarbetat i många situationer som jordbävningar, översvämningar och navigation 
där kartdatadelningens betydelse bevisligen kunnat skådas genom samarbete i olika online-
samhällen (Clary & Snyder, 1999).  
 
Allteftersom kartorna blivit mer interaktiva har deras användningsområden blivit mer utbredda 
och även möjligheterna för användare att använda kartorna till sina specifika behov och 
preferenser. Användare kan rita kartor, ange koordinater, fotografera och lägga upp bilder på 
exempelvis väghinder eller dela med sig av information om trafikstockning. Eftersom 
användningen av karttjänster har blivit så utbrett har den digitala kartografin således öppnat upp 
för nya användarperspektiv som t.ex. visualiseringen av den affektiva betydelsen av 
användningen av digitala karttjänster (Giaccardi & Fogli, 2008). Detta innebär bland annat att 
det finns ett behov av att undersöka både den sociala och upplevelsebaserade aspekten av digital 
kartografi som bl.a. användarmotivation (Giaccardi & Fogli, 2008).    
 
Hur motiverad är exempelvis en cyklist till att stanna till i regnet, ta kort med telefonen och 
lägga upp en bild på en avstängd väg och hur tänker egentligen användare vad avser 
kartdatadelning i katastrofsituationer. Det skulle kunna gå att ställa lika många frågor som det 
finns användarsituationer relaterade till användningen av digitala karttjänster. Eftersom 
karttjänster och kartdatadelning är vanligt idag ter det sig naturligt att säga att det finns skäl att 
ta fram en tydligare bild av användarbehoven. I samband med detta finns det därför en 
uppmaning till empirisk forskning i kopplingen mellan kartografi och upplevelsebaserad design 
Giaccardi & Fogli, (2008) som i denna rapport kommer att betecknas på sin engelska term User 
experience design (UXD).  
 
På grund av den digitala kartografins ämnesomfattning har denna studie begränsats till att 
undersöka motivationsfaktorer bakom kartdatadelning med fokus på online-samhällen som 
bygger på öppen vägkarta (eng. Open source map). Öppen vägkarta, som i denna uppsats 
kommer att betecknas med sin engelska akronym OSM, är ett offentligt och gratis väg-
kartsystem som byggs upp av användare genom kartritning, kartdatauppdatering och delning.  
 
Uppsatsen är disponerad i följande avsnitt. I kapitel 2 ges en översikt av relevant UXD- 
litteratur, dess användningsområde och kopplingen till digital kartografi och online-samhällen. 
Vidare diskuteras betydelsen av användardeltagande och att i förväg studera 
användarmotivation som en grundläggande del i UXD. I tredje kapitlet presenteras studiens 
problemformulering, frågeställningar och förväntat resultat. I kapitel 4 ges en beskrivning av 
metod-delen som innefattar tillvägagångsättet för hur insamlingen och analysen av data har 
gjorts.  I kapitel 5 redogörs det erhålla resultatet och rapporten avslutas med kapitel 6 som utgör 
slutsatser, diskussion och framtida forskning.  
  



 

 

2. Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska ramverk. I delkapitel 2.1 beskrivs UXD och dess 
teoretiska och praktiska tillämpning. I delkapitel 2.2 beskrivs UXD:s  processcykel. I delkapitel 
2.3 förklaras innebörden av deltagande design som en viktig men utmanande del i UXD-
processen. Vidare i delkapitel 2.4 förklaras kopplingen mellan UXD och digital kartografi och 
interaktion med avseende på kartdatadelning i online-samhällen och varför det är en UXD-fråga 
som kan studeras sempiriskt. I delkapitel 2.5 förklaras kopplingen mellan användarnas 
medverkan i den tidiga designprocessen med avseende på studier om användarnas motivation 
till att använda ett system. I delkapitel 2.6.presenteras en motivationsteori som har rötter i 
tidigare studier om kartdatadelning, i avsnitt 2.6.1 förklaras hur kunskap om 
användarmotivation kan informera UXD. Slutligen i delkapitel 2.7. förklarar hur 
användarmotivationer kan informera UXD.  
 
 
2.1. User experience design   
Teknologiutvecklingen har länge präglats av en tydligt utstakad teknikfokus som kuriöst sagt 
påmint mer om en strävan att bygga högmodern rymdskeppsteknologi som ingen förutom 
innovatören själv kunnat använda. Med andra ord innebär det att teknologiutvecklingen har 
varit betydligt mer mån om att utveckla själva tekniken än interaktionen med den (Cooper et 
al., 2014). Till följd av detta uppstod konceptet användarcentrerad design och teknologivärlden 
började beakta allt mer vinsten av att designa användbar teknologi (Rogers, 2012). 
Användbarhet eller användbar teknologi är ett begrepp som härstammar från disciplinen 
människa-datorinteraktion (MDI) och har varit ett omtvistat begrepp. En vedertagen definition 
av användbarhet som hänvisar till ISO 924111 är ”Den grad i vilken användare i ett givet 
sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt 
och för användaren tillfredsställande sätt” (www.iso.org, 2017). MDI kom således att handla 
om utformning och utvärdering av användargränssnitt och interaktiv teknologi i syfte att 
förenkla teknologianvändningen för användarna. UXD introducerade ett nytt tänk bortom 
användbarhet med parollen att teknologianvändningen även ska präglas av en god upplevelse 
(Rogers, 2012). Eftersom den allestädes närvarande teknologin är en så påfallande del i våra liv 
idag ska teknologi inte bara vara enkelt att använda utan även upplevelserikt, något man vill 
göra och vilja återgå till (Rogers, 2012).    
 
UXD kan förklaras i termer av studier, utformning och utvärdering av upplevelsen en användare 
har med ett system när de använder det.  Enligt ISO 9241 definieras exempelvis UXD i bl.a. 
Law et al., (2008, s. 719) i termer av ”Alla aspekter av hur människor använder en interaktiv 
produkt, hur den känns i deras händer, hur väl de förstår hur den fungerar, vad de tycker om 
den medan de använder den, hur väl den tjänar deras syfte och hur väl den passar in i de 
sammanhang i vilka den används”.  
 
Hassenzahl och Tractinsky (2006) definierar exempelvis UX som ett resultat av en användares 
interna tillstånd som syftar till anlag, förväntningar, behov, motivation, humör och 
egenskaperna hos det utformade systemets komplexitet, dess syfte, användbarhet, funktionalitet 
och miljön i vilken interaktion inträffar genom meningsfulla aktiviteter och frivillig 
användning.  
 
UXD har många gånger förväxlats med gränssnittsdesign men vad konceptet bygger på i 
grunden är ett metodologiskt sökande och precisering av användarinformation som ska ge 
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designers medel och verktyg till att skapa teknologi som kan ge användare mervärde i 
användningen av den (Rogers, 2012).   
 
Eftersom UXD söker undersöka användarna på djupet används huvudsakligen kvalitativa 
metoder som observationer, intervjuer och numer ”modernare” metoder som t.ex. etnografi där 
man insamlar och analyserar användarnas åsikter om ett givet ämne från t.ex. diskussioner i 
online forum (Cooper et al., 2014). (Undersökningsmetoderna beskrivs närmare i avsnitt 2.3) 
Kvantitativa metoder är inte uteslutna men det är svårare att fånga in data om subjektiva 
upplevelser och tankegångar genom statistiska parametrar (Cooper et al., 2014). 
 
En av UXD:s uppgifter är att kompensera för MDI-teorier och metoder eftersom de har varit 
begränsade i att kunna analysera och förklara den allestädes närvarande teknologins inträde i 
människors vardagliga liv och i samhället generellt (Pucillo & Cascini, 2014). Detta beror mest 
på att MDI har försökt förstå användarna genom så kallad kognitiv modellering. Kognitiv 
modellering kan förklaras som ett sätt att försöka rama in eller göra en uppskattning av hur 
människor uppfattar, tolkar och minns information (Cooper et al., 2014). Kognitiva modeller 
kan t.ex. understödja gränssnittsdesign men inte den flyktiga, dynamiska och allestädes 
närvarande interaktionen med teknologi, (Rogers, 2012).    
 
På grund av den flyktiga interaktionen anses det därför inom UXD nödvändigt att studera 
teknologianvändningen både inifrån kulturella, psykologiska och socio-teknologiska 
användarperspektiv (Pucillo & Cascini, 2014). UXD sätter således krav på att det finns en 
förståelse för helheten, d.v.s. för både funktionaliteten, gränssnittet, människans psykologi, 
sociologi och kontext i vilken interaktionen med teknologi utspelar sig (Rogers, 2012). Till 
skillnad från t.ex. MDI fokuserar UXD på användarnas ”värld” på ett djupare plan där deras 
önskemål, förutsättningar, värderingar, attityder och användarmotiv ger definition åt vad som 
gör ett system tillgängligt, användbart, värdefullt och för användarna upplevelserikt, (Rogers, 
2012).  
 
Organisationer som utvecklar teknologier har sakteligen börjat öppna upp ögonen för 
användarupplevelsen som en viktig del av interaktionsdesign (Rogers, 2012). Detta eftersom 
den vittspridda teknologin inte längre är bara något som används utan även ständigt upplevs 
(Rogers, 2012). Men UXD:s väg framåt har dock inte varit utan utmaningar. Föremål för en av 
utmaningarna har bland annat varit både teoretiska och praktiska kollisioner om hur UXD ska 
bedrivas i praktiken (Law et al., 2009). Eftersom teknologin länge varit under en snabb 
utveckling och förändring är det svårt för både UXD forskare och UX-designers att ständigt 
följa med i förändringarna, anpassa metoderna till designen och även skapa nya metoder (Law 
et al., 2009).  
 
En av UXD:s största utmaningar har varit att fånga den flyktiga användarkontexten och att 
samla och hantera användarnas subjektiva utsagor (Law et al., 2009). Människors erfarenheter 
och upplevelser är svåra att hantera eftersom de är dynamiska, de förändras konstant medan de 
interagerar med eller upplever en produkt eller tjänst (Cooper et al., 2014). Därför är det t.ex. 
dels svårt att skapa en metodologisk struktur i praktiken eftersom varje interaktionsfall med ett 
system är unikt. 
 
 
2.2. UX-designens livscykel  
Utmärkande för UX- designens strategi är att den kan förklaras som en cyklisk process som 
omfattas av fyra vitala faser: analysfasen, designfasen, utvärderingsfasen och 



 

 

implementeringsfasen (Ballard, 2007). Analysfasen refererar till insamlingen av information 
om användarna, ett skede som är avgörande för att kunna definiera användarna, deras behov 
och önskemål som kan sammanfattas i krav (Ballard, 2007). Att ha representativa slutanvändare 
i designprocessen bidrar till att säkerställa att produkten blir lyckad (Ballard, 2007). Ett av de 
vanligare sätten att insamla användardata är exempelvis genom att skapa personas (Cooper et 
al., 2014). En persona se figur 1 är en fiktiv användare som speglar en av användargrupperna 
för de man designar (Cooper et al., 2014). Ett annat exempel på datainsamling är storyboarding 
se figur 2 som är en filminspirerad teknik som handlar om att ta fram visuella sekvenser av 
händelser för att fånga en användares interaktioner med en produkt (Cooper et al., 2014). Vidare 
finns kollaborativ design som bygger på att bjuda in användare och intressenter till att ge 
återkoppling på de tidiga design-idéerna till en ny produkt eller en produkt som behöver 
förbättras (Ballard, 2007). Beroendes på projekt och dess resurser används även de ”klassiska” 
sociologibaserade datainsamlingsteknikerna som intervjuer med och observationer av 
användare när de interagerar med en produkt (Ballard, 2007). Oavsett val av 
datainsamlingsteknik är målet att i början av designfasen bygga upp de konceptuella ramarna 
för designen baserat på information om slutanvändarna och deras krav (Ballard, 2007). 
 
   

 
Figur 1. En exempelbild på hur en persona kan se ut  
(http://www.jorikelangerman.com/index.php/portfolio/ux-research/ux-design-artifacts,  
2017-11-19). 
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Figur 2. En bild på hur storyboarding kan se ut, 
(https://www.pinterest.se/pin/491947959275931295/, 2017-11-19). 
 
I designfasen är det fokus på konkretiseringen av idéerna som syftar till modelleringen av 
produkten eller tjänsten (Cooper et al., 2014). Genom olika modellering eller prototypstekniker 
visualiseras de idéer man har tagit fram under analysfasen. Några exempel på de vanligaste och 
tidigaste prototypsteknikerna är skisser och även storyboarding som även kan användas till både 
analys och designfasen. Värdet i skisstekniken ligger inte i dess konstnärliga utformning utan 
även de mest robusta skisserna kan användas för att illustrera en idé (Cooper et al., 2014). När 
tid och resurser tillåter kan man göra trovärdiga prototyper (eng. hi-fi prototype). En trovärdig 
prototyp är en datorbaserad interaktiv representation av slutdesignen i sin närmaste likhet 
(Cooper et al., 2014). Trovärdigheten kännetecknas med och beror på nivån av detaljer och 
funktionaliteter som är inbyggda i prototypen (Cooper et al., 2014). En sådan prototyp gör att 
designers kan undersöka användbarheten och upplevelsen mer detaljaret och på så vis göra 
slutsatser om användarbeteendet (Cooper et al., 2014). Hur undersökningen av användbarheten 
görs hör till utvärderingsfasen som i stort bygger på återkopplingen från användare där designen 
ställs mot sina slutanvändare (Cooper et al., 2014).   
 
Som nämnt ovan, i utvärderingsfasen testas produkten med användare i syfte att se till att den 
användbarhets- och upplevelsekrav som eftersträvas av användarnas uppfylls (Ballard, 2007). 
Sådana utvärderingar kan göras genom t.ex. olika typer av användartester som bygger på, som 
ordet lyder, att prototypen testas på användare (Cooper et al., 2014). Detta kan göras på flera 
sätt som t.ex. fokusgrupp möten där designers och användare tillsammans diskuterar designen 
(Ballard, 2007). Om designen är en hi-fi prototyp kan man göra användartester och observera 
användaren när de interagerar med ett system (Cooper et al., 2014). Baserat på återkopplingen 
från utvärderingen skapas en ny prototyp och hela processcykeln görs om tills bästa möjliga 
resultat tagits fram och det är dags för implementeringen. 
 
Vad som gör denna process till cyklisk är dels att idéer genereras på ett planlöst sätt (Ballard, 
2007). Idégenereringen skapar en form av virvlande rörelser som är långt ifrån linjära. Denna 
icke-linjära idéalstring genererar stora och små cykliska tankevågor som löper runt i en spiral-
liknande manér. Spiralen syftar till cykelns iterativa process som innebär att hela designen 
itereras upprepade gånger tills den kan konstrueras till något meningsfullt (Ballard, 2007). 
Ballard (2007) exempelvis menar att den cykliska processen borde heta den evolutionära eller 
adaptiva processen istället eftersom det är ett flexibelt sätt att designa där det finns en öppenhet 
för att saker och ting kan förändras.  
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Figur 3. UX-designens cykliska process. 
 

 
Inom UX-design är det naturligt att dessa förändringar kan skapa oväntade lösningar (Ballard, 
2007). Det finns dock fortfarande organisationer som inte har insett värdet av en cyklisk eller 
evolutionär designprocess och som fortfarande väljer att arbeta utmed vattenfallsmodellen 
(Ballard, 2007). Vattenfallsmodellen var den första mjukvaruprocessmodellen som 
introduceras och kallas även linjär sekventiell livscykelmodell se figur 3 (Ballard, 2007). Det 
som kännetecknar vattenfallsmodellen är att varje designfas måste slutföras helt innan man kan 
övergå till nästa fas (Ballard, 2007). Med andra ord innebär det att i varje fas sker en granskning 
för att avgöra om projektet är på rätt väg och huruvida projektet ska fortsätta eller inte. 
Vattenfallsmodellen tar inte hänsyn till de risker som kan uppstå om inte designens itereras men 
den är uppskattad p.g.a. att designen kan göras på ett kostnadseffektivt sätt (Ballard, 2007). 
Detta begränsar dock möjligheterna till att utvärdera designen innan den slutgiltiga 
implementeringen eftersom när designen är färdigbyggd är det svårt att gå tillbaka och ändra 
något som inte var väl genomtänkt. Rogers (2012) exempelvis menar att vattenfallsmodellen 
inte är lämplig för projekt där användarkraven riskerar att förändras. Detta för tankarna till att 
kraven alltid kan förändras i vår digitala värld av snabba förändringar där varje förändring, liten 
som stor kan innebära risker.  
 
 
2.3. UXD och deltagande design 
Deltagande design (eng. participatory design), tidigare känt som kooperativ design är något 
som har uppkommit ur idén om att användare och designers ska samarbeta (Rogers, 2012).  
Genom ett sådant samarbete erhåller designers återkoppling från användare i syfte att ta fram 
så bra och användbara system som möjligt för att förenkla för användarnas interaktion med 
teknologi (Rogers, 2012). Deltagande design genomförs genom att t.ex. olika designidéer 
presenteras för användare. Idéerna diskuteras tillsammans och man jobbar ihop för att 
konstruera den ideala upplevelsen på ett konkret sätt som uttrycker vad som är mest viktigt för 
användarna och varför (Cooper et al., 2014). 
 
Deltagande design är idag relativt förekommande i informationsteknologins värld och har börjat 
tillämpas i flertalet designsammanhang på olika sätt som t.ex. fokusgrupper, intervjuer och 
användartester. Ett exempel på hur deltagande design tillämpats i praktiken framgår i bl.a. Rosa 
och Matos (2016) forskning där eleverna på en skola samverkade med designers för att skapa 
sin egen läroplattform. Designers och elever tog tillsammans fram idéer till utformningen av 
plattformen baserat på elevernas kunskap och värderingar över hur en sådan plattform ska se ut 
(Rosa & Matos, 2016).   
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Även många lokala myndigheter har t.ex. börjat inkludera användare vid utformningen och 
förändringarna av designen av myndighetssidor och informationsflöden (Dong et al., 2004). 
Peer-to-peer urbanism är exempelvis ett begrepp som har uppstått ur idén om att göra 
myndigheternas självbestämmanderätt mindre egenstyrd över hur digitala tjänster ska utformas 
(Dong et al., 2004). Peer-to-peer är bland annat en OSM-grundad idé som handlar om lyfta fram 
kunskapsutbyte mellan myndigheter och medborgare vid utformningen av digitala tjänster och 
system (Dong et al., 2004).  
 
Men att involvera användare i designprocessen kommer inte med säkerhet att garantera en 
lyckad design eftersom det inte finns en slags magisk och universell direkt länk mellan 
användardeltagande och lyckad design. En av utmaningarna ligger således i att rita upp gränser 
för graden och typen av användarmedverkan baserat på designsituationen. Att kunna bedöma 
typ och grad av användarmedverkan kan vara avgörande för designens utfall (Cooper et al., 
2014). I t.ex. Gulliksens och Göranssons (2002) bok framgår det att det finns en risk med att 
inkludera användarna allt för ”djupt” i designprocessen eftersom användare saknar den kunskap 
och kompetens som krävs för ett effektivt samarbete mellan användare och designers. En följd 
av detta skulle i sådana fall kunna bli att användare styr designen åt ”fel håll” där deras 
förväntningar och krav på ett system inte går ihop med organisationens eller/och teknologins 
möjligheter och begränsningar. Vidare kan både intervjuer och fokusgrupper ses som ett 
vågspel eftersom det är inte alltid säkert att respondenterna talar sanning och kommer ihåg att 
berätta allt (Rogers, 2012). Genom fokusgrupper kan man få mycket information på samma 
gång men det är svårt att nå till ett informationsdjup och hantera informationen eftersom det 
oftast inkluderar många respondenter och få och korta tillfällen (Patton, 2008). Att avgöra och 
anpassa typen och graden av användardeltagande och att kunna väga fördelar och nackdelar är 
essentiellt för att göra en samlad bedömning från fall till fall (Cooper et al., 2014). Sådana 
bedömningar kräver oftast stor noggrannhet och kunskap eftersom det saknas ett universellt 
recept på hur man kan gå till väga.  
 
 
2.4. Interaktion och kartografi 
Internet har förändrat vägen för geo-spatial information, produktion och delning vilket har 
resulterat i att papperskartor börjar bli ett minne blott. Begreppet webbkarttjänst har kommit att 
innebära ett nytt infrastrukturparadigm för att komma åt och utforska kartdata på webben 
(Chuang et al., 2006). Webbkarttjänsterna tillåter användare att navigera i den så kallade 
geografiska eller ”geoweb”-rymden som de gör i den fysiska världen. På geowebben kan 
användarna skapa, modifiera och dela online-kartor som på t.ex. Google Maps och Google 
Earth (Chuang et al., 2006). På bl.a. Google kan användare ändra det kartografiska innehållet 
och lägga till anteckningar med text, fotografier och videor. Det går även att skapa till exempel 
personliga 2D- och 3D-kartor och dela dem på olika sociala medier och i online-samhällen.  
 
Webbkartornas användningsområden är många. Ett exempel är Chicago Crime, en öppen web 
portal som geografiskt visualiserar information om brottsfrekvenser i Chicago-området online 
(cityofchicago.org, 2017) se figur 4. Ett annat exempel är Hurricane Digital Memory Bank, ett 
online-samhälle som tillåter användare att bidra och dela sina berättelser efter orkaner och 
koppla ihop sina berättelser till en geografisk plats på kartan (hurricanearchive.org, 2017). 
Kartan kan även användas av användare för att markera sig som säkra under och efter en orkan. 
 



 

 

 
Figur 4. En skärmbild från Chicago Crimes webportal (https://data.cityofchicago.org 2017-09-
30). 
 
Andra geo-webtjänster som används i samband med mobil kartdatabehandling i form av 
kartläggning och delning av information i geografiska utrymmen sker genom t.ex. samverkan 
mellan cyklister i urbana miljöer och även t.ex. turister och vandrare. Ett exempel på ett sådant 
samhälle är Bikespot. Bikespot tillåter cyklister att placera markörer på en karta över Melbourne 
genom att betygsätta den platsen och kommentera cykelvägsnätet i staden se figur 5. Bikespot 
är baserat på Crowdspot, ett program som tillåter användare att skapa sina egna 
kartdatadelningsamhällen (Chuang et al., 2006). En anmärkningsvärd och UX-relaterad 
funktion i Crowdspot är att programmet erbjuder förmedlingen av känsloupplevelser i form av 
emojis för att ge uttryck för om en gata eller väg är framkomlig eller inte. Detta kan kanske ses 
som en del i UXD:s inträde i designen av kartografiska online-samhällen.   
 
 

 
Figur 5. En skärmbild från Bikespot-samhället (bikespot.org.au, 2017-09-30).   
 
I forskarvärlden och hos myndigheter används kartdata för att visualisera olika 
informationsflöden och korrelationer som trafikolyckor i samband med specifika geografiska 
platser. På senare tid har frågan om hur geo-spatialt data ska visualiseras och hur man ska göra 
det enkelt för användare av online-kartor att följa kartvägar varit ett omnämnt ämne inom MDI 
(Giaccardi & Fogli, 2008). Visualiseringen har således blivit en fråga för interaktionsdesign 
och därmed kritisk faktor vid utformningen av navigationsteknologier (Giaccardi & Fogli, 
2008). Men att skapa en god visuell design säger inte mycket om hur man skulle kunna öka 
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användarupplevelsen av kartdatadelning. Giaccardi och Fogli (2008) menar därför att 
webbkartorna som har blivit en betydelsefull plats som präglas av samarbete och 
kunskapsutbyte kräver därför en närmare inblick. 
 
Nuvarande webbkarttjänster tillhandahåller funktioner för användarna att bidra med plats 
baserat kartdata men Giaccardi och Fogli (2008) påpekar att den kartografiska interaktionen 
eller semantiken inte är utformad för att framkalla och visualisera vad de kallar för "affektiv 
mening". Med affektiv mening syftar Giaccardi och Fogli, (2008) till perceptioner, tolkningar 
och förväntningar på en specifik geografisk inställning. Detta kan kopplas till bl.a. hur vi tolkar, 
använder och upplever den ”kartritade” världen.  
 
Den kartografiska semantiken visar alltså idag var och när informationen utspelas men det 
relaterar inte till information om användares uppfattningar och förväntningar. Den nuvarande 
kartografiska semantiken säger inte heller något om hur användare vill att den ska se ut och 
vara i sin digitala form (Giaccardi & Fogli, 2008).  Giaccardi och Fogli (2008) menar med det 
att kartdatadelningen inte tillskrivits en personlig betydelse eller personliga behov. Och som 
jag tolkat det inte heller en personlig upplevelse.   
 
I ett samhälle där samverkande kartdatadelning har blivit en ingående del av vardagen är det 
viktigt att vi förbättrar vår uppfattning om det och hur det kan göras bättre. Det kanske kan 
öppna upp nya perspektiv på interaktiv kartografi, kartvisualisering, samverkan mellan 
kartritare och vidare på en ökad användarupplevelse, d.v.s. UXD. 
 
 
2.5. UXD och online-samhällen  
I samband med den ökade internetanvändningen har det uppkommit tiotusentals 
informationsdelningssamhällen online (Chuang et al., 2006). Ett online-samhälle är en 
internetbaserad gemenskap bestående av en grupp människor som samverkar genom 
informationsdelning och som oftast har gemensamma intressen (Ne.se, 2017). Man kan säga att 
ett online-samhälle reflekterar den verkliga världens sociala liv i vilken t.ex. grannar umgås, 
hjälper varandra och utbyter information.  
 
Ett representativt exempel på ett online-samhälle som bygger på kartdatadelning är OSM. OSM 
skiljer sig från de mer ”sedvanliga” online-samhällena som Facebook och Wikipedia eftersom 
det bygger på ett öppet och icke kommersiellt geografiskt kartsystem. Öppen vägkarta visar 
kartor på en gatunivå över hela världen där förändringar och uppdateringar av kartdata kan 
göras av frivilliga användare eller så kallade ”kartritare” (Opensourcemap.org, 2017). Enligt 
grundaren av OSM är syftet med kartsystemet att främja tillväxt, utveckling och distribution av 
geografiskt data genom att ge användare möjligheten att både använda och även dela kartdata 
sinsemellan (Opensourcemap.org, 2017). På senare år har OSM-s produktionsmodell visat att 
allt fler kartläggningsaktiviteter görs av medborgarna vilket visar på framgången av ett en ökad 
användning av OSM och ett kollektivt medborgarsamarbete vid skapandet av geospatialt 
innehåll (Opensourcemap.org, 2017).  
  
Det finns ett stort antal studier om online-samhällen där man sökt förstå varför människor deltar 
i ett online-samhällen, vad det är som kvarhåller deras intresse av att delta i och bidra till 
samhället och vad de finner vara roligt med det. Men det finns enbart ett fåtal studier som just 
undersöker kartdatadelnings-samhällen (Basilisco & Kyung Jin, 2015). Basilisco och Kyung 
Jin, (2015) menar därför att man borde börja studera användarna på ett djupare plan för att söka 
uppenbara de faktorer som motiverar till att delta i online-samhällen och dela kartdata.  



 

 

Öppen vägkarta kan ses som ett nytt paradigm för samverkande kartläggning och används 
numer som baskarta i allt fler rese -och vägvisningsapplikationer. På grund av det nya 
paradigmet som kännetecknas av internet och applikationsbaserad social interaktion har 
kartdatadelning även blivit studieföremål för UXD (Roth, 2015). 
 
 
2.6. Användarmotivation en del av användarupplevelsen  
Vad finns det för nytta att investera i teknologi om teknologin inte är accepterad av användarna.  
Det bästa sättet för att ta reda på om behovet och nyttan finns är genom att fråga användarna 
(Ballard, 2007). Begreppet användarupplevelse (eng. user experience) syftar med det till studier 
om människors känslor och attityder gentemot teknologianvändningen (Ballard, 2007). UXD 
beaktar således användarnas erfarenheter, affektiva tillstånd och de värdeskapande aspekterna 
av interaktionen med teknologi (Law et al., 2009). Något som kan tillskrivas en känsla eller en 
affektiv mening är användarmotivation eftersom känslor motiverar oss till att utföra en 
handling. Om vi t.ex. erfar en positiv upplevelse med ett system så kommer det skapa positiva 
känslor och vi kommer att känna oss motiverade till att använda systemet igen (Gerea & 
Hreskovic, 2009).  
 
Vad avser användarmotivation inom ramen av deltagande i kartdatadelningssamhällen visar 
studier på att det alltid finns personliga skäl som motiverar användare till att avsätta kartritare 
(Clary & Snyder, 1999). Och det finns lika många skäl som motivationskällor och användare. 
Det finns därmed inte en universell användarmotivation som kan appliceras på alla användare 
som delar information i t.ex. ett givet online-samhälle eftersom alla människor är olika och 
deras behov och mål med att bidra i online-samhällen varierar. Däremot hävdar Clary och 
Snyder (1995) att sociala faktorer är en gemensam nämnare som förenar de olika motiven till 
deltagande. Exempel på sociala faktorer kan t.ex. vara en önskan eller behov att bidra till 
samhället, sina medmänniskor eller att genom så kallade peer-to-peer grupper kunna vara med 
och påverka samhället man lever i (Lampe et al., 2005).   
 
Människans motivation är ett stort forskningsområde och det har gjorts många försök genom 
historien att komma underfund med hur människor utvecklar motiv, tänker, känner och vad de 
grundar sina beslut och beteende på (Beck, 2015). Det finns således ett otal motivationsteorier 
med rötter i filosofin, psykologin, neurovetenskapen m.fl. (Beck, 2015). En av de kanske mest 
kontroversiella är t.ex. behavioristernas motivationssyn om att alla interna motivationskrafter 
var enbart beroende av externa belöningar och straff (Beck, 2015). En tankesyn som kanske 
inte är lika aktuell idag. 
 
Enligt t.ex. den kognitiva utvärderingsteorin (eng. Cognitive evaluation theory) hävdas att det 
finns en gemensam nämnare för alla motiv och att dessa kan delas upp i två kategorier, så 
kallade inre och yttre motiv (Deci & Ryan, 2012). Inre motiv hänvisar till att våra handlingar 
drivs av personliga intressen och känslor gentemot våra handlingar medan yttre syftar till att 
våra handlingar påverkas mestadels av externa faktorer som erkännande från andra eller 
monetär belöning (Deci & Ryan, 2012).  
 
Den kategorin som många gånger förekommer som förklaringsteori inom interaktionsdesign är 
de inre motiven där motivationer beskrivs som en intern kraft som ger energi till förverkligande 
av användarmål (Schibelsky & Piccolo, 2012). Den interna kraften kan vara en känsla i form 
av en positiv upplevelse, något som t.ex. kommer att motivera användarna att fortsätta att bidra 
med information (Schibelsky & Piccolo, 2012). Så länge användare har en positiv upplevelse 
ökar chansen till att motivationen stiger (Cooper et. al., 2014). Men för att identifiera 



 

 

användarens beteende och skäl menar Cooper et. al., (2014) att designers behöver avslöja vad 
det är som motiverar deras handlingar. 
 
2.6.1. Den funktionella motivationsteorin  
I denna studie är det fokus på de inre motiven eftersom det är direkt förknippat med subjektiva 
upplevelser. När en person gör något som hen upplever som underhållande så gör hen det för 
att man känner sig innerligt motiverad till att göra det och inte för att man kommer att få en 
belöning i form av t.ex. pengar (Cooper et al., 2014).  Den inre motivationens belöning är 
däremot egennjutning och personlig tillfredställelse. Det är sådana belöningar som skapar 
positiva känslor hos människor och det är sådana belöningar som UXD vill ta fram. I tidigare 
studier om användarmotivation bakom kartdatadelning har den Funktionella motivationsteorin 
använts för att undersöka motiven bakom olika typer av informationsdelning i samband med 
volontärt samarbete i krissituationer (Clary & Snyder, 1998). Clary och Snyder (1998) 
studerade hur människor delade geografiskt data för att ange sina positioner och för att med 
stöd av det informera vilka områden som har undersökts, i vilka områden man har räddat 
människor o.s.v. Clary och Snyder (1998) menar att ett sådant fenomen kan jämföras med 
informationsdelning i kartbaserade online-samhällen generellt eftersom grundtanken om att 
vilja bidra och hjälpa är densamma. 

Den funktionella motivationsteorins syfte har främst varit att försöka förstå och visualisera 
människornas beteende och samtidigt hjälpa till att greppa svåröverskådligheten av motivation 
(Clary & Snyder 1999). Clary och Snyder (1998) har tagit fram de sex mest förekommande 
motivationsfunktioner av vad som leder människor till att frivilligt dela information. 
Funktionerna kännetecknas av Värderingar (eng. Values) som syftar till de enskilda 
människors värden till varför de tycker att det är viktigt att hjälpa andra som t.ex. humanism 
(Clary & Snyder, 1998). Förståelse (eng. Understanding) refererar till människors vilja att lära 
sig något nytt som de oftast saknar praktisk erfarenhet av (Clary & Snyder, 1998). Förhöjning 
(eng. Enhancement) är en psykologisk funktion som relaterar till att frivilliga handlingar leder 
till en bättre självkänsla (Clary & Snyder, 1998). Karriär (eng. Career) - funktionen syftar till 
att en person anser sig kunna få mer erfarenhet av att ingå i en gemenskap där olika volontera 
handlingar görs och att den gemenskapen kan gynna ens karriärstatus (Clary & Snyder, 1998). 
Sociala funktionen (eng. Social) hänvisar till att en person har ett intresse av att stärka sina 
sociala relationer och även till en vilja att bidra till samhället (Clary & Snyder, 1998). 
Skyddsfunktionen (eng. Protective) innebär att en person gör en frivillig handling för att de 
känner att de är plikt och att de kommer att känna sig skyldiga om de inte utför handlingen 
(Clary & Snyder, 1998). 

 Funktionerna visar på att den funktionella motivationsteorin kännetecknas av ett 
mångfacetterat motivperspektiv. Detta skulle kunna innebära i praktiken att olika människor 
kan t.ex. vara frivilliga kartritare, d.v.s. utföra samma sak samtidigt som de har olika behov och 
motiv till varför de gör det. På samma sätt ger deras motiv olika utfall där upplevelserna är 
skilda. Den funktionella motivationsteorins primära syfte är således är att förstå skälen och 
målen som motiverar människor i termer av personliga motiv (Clary & Snyder, 1998).  
 
Clary och Snyder (1991) i Houle et al. (2005) definierar en funktionell teoretisk analys genom 
de skäl och syften som ligger bakom psykologiska fenomen som människors personliga och 
sociala behov, planer, mål och funktioner. Den funktionella motivationsteorin antas med det 
vara något som kan bidra till att avslöja underliggande drivkrafter bakom motivationen som 
leder till olika beteenden Houle et al. (2005) vilket är något som även kan härledas till en 
persons användarupplevelse.  



 

 

 
Schibelsky och Piccolo (2012) menar att den funktionella motivationsteorin kan användas i 
praktiken för att studera frivillig informationsdelning och att organisationer skulle kunna 
använda sig av teorin för att förbättra förståelsen för användarna. Den funktionella 
motivationsteorin har dock inte undgått kritik där bl.a. Bringle och Duffy (2006) hävdar att det 
är svårt att ur en teoretisk synvinkel avgränsa människors motivationer i olika kategorier. Det 
som hindrar den funktionella vyn är att människors motivationer är kontextberoende och i 
ständig förändring (Bringle & Duffy, 2006). Detta syftar till exempel på att människans 
momentära tankar, avsikter, behov och önskningar inte kan tillskrivas en funktion och därmed 
något som kan fungera som en förklaringsmodell. Vidare menar Bringle och Duffy (2006) att 
för att man ska kunna översätta människornas flyktiga motivationer till kunskap behöver man 
beakta människor i kontexten och situationen i vilken de skapar mening av sina upplevelser.  
 
 
2.7. Hur kunskap om användarmotivation kan informera UXD  
De senaste tio till femton åren har interaktiv kartografi varit ett omnämnt ämne inom t.ex. MDI 
men det har som redan nämnts aldrig undersökts på djupet (Roth, 2015). Kartografi är idag en 
essentiell del av den mobila teknologiupplevelsen och behöver därför undersökas mer 
systematiskt (Roth, 2015). Det faktum att OSM-samhället har ökat i antalet kartritare och 
kartdelningsaktiviteter är något som Coleman et al. (2009) menar kan uppmärksamma studier 
om användarmotivation inom ramen för kartdatadelning online.  
 
Enligt litteraturen har tidigare studier om kartdatadelning genom online-samhällen inte 
fokuserat mycket på användarmotivation (Basilisco & Kyung Jin, 2015). Forskningen har 
istället mest fokuserat på den tekniska utvecklingen av geografiska system och kartografisk 
digitalisering men sällan på motivationen med avseende på affektion och användarupplevelse. 
Det finns således och än så länge ett begränsat antal studier som specifikt undersöker hur 
kunskap om användarmotivation kan influera UXD och även hur den kunskapen kan och borde 
utforskas. 
 
Vad UXD kan bidra med är att undersöka vad användares motiv är och hur motiverade de är 
till att använda systemet vilket kan även informera om hur ett givet system ska se ut eller vara 
(Gerea & Hreskovic, 2009). Denna typ av kunskap skulle kunna appliceras på motivationen 
bakom deltagande i online-samhällen och berätta om det finns ett behov och användarvärde i 
att införa, förbättra eller designa ett online-samhälle. 
 
Kunskap om användarnas motivationer kan däremot i framtiden bli ett av stort stöd för UXD.  
Genom noggranna användarstudier kan UXD bidra med kunskap som skulle kunna stödja 
användare att prestera bättre och med enkelhet (Roth, 2015). Genom att såväl inkludera som 
studera användare kan UXD förmedla användarnas motivationer och upplevelser vilket kan 
bidra till uppfyllandet av deras viktigaste behov (Roth, 2015). Deci och Ryan (2000) menar 
exempelvis att när en användare inkluderas i designprocessen upplever de en känsla av 
självständighet och kunnighet i att använda ett system vilket främjar användarmotivationen och 
engagemang till att använda det. Användarna ges således möjlighet att utforma sina egna 
upplevelser och sanna behov vilket är något som även skapar långsiktigt engagemang (Cooper 
et al., 2014). Användarna kommer att vilja använda ett system eller en tjänst, inte bara för att 
de möjligen är beroende av det utan för att de vill använda det (Cooper et al., 2014).  
  



 

 

3. Problembeskrivning  

 
Trots att UXD har etablerats finns det fortfarande många företag som väljer att inte anställa 
UX-designers även om många bevis pekar på att användardeltagande är avgörande för en 
slutprodukt (Cooper et al., 2014).   
 
Med avseende på kopplingen mellan UXD och kartografi framgår det att merparten av  
studierna har fokuserat på den tekniska delen av digitaliseringen av kartografi och betydligt 
mindre på de som väntas ha nytta av den, d.v.s. användarna, deras attityder och engagemang. 
Digital kartografi och kartdatadelning är ett växande område men det verkar som om historian 
upprepar sig, d.v.s. att det åter råder en större teknik- än användarfokus. Med andra ord den 
digitala kartografins utveckling och den användarcentrerade ansatsen samverkar inte 
jämlöpande vilket är något som kan ses som ett av de centrala problemen inom utvecklingen av 
digital kartografi. 
 
Därför är det viktigt att undersöka kartritarnas motivationer och ”kollektiva visdom”, ett idiom 
som pekar på fördelarna med att samla in åsikter från andra när man skissar på goda idéer, 
(Einhorn, 2009). Om vi ser till användarnas kollektiva visdom kan vi kanske bättre utvinna de 
riktigt värdefulla åsikterna som kan informera UX-design vid utformningen av 
kartdatadelningsapplikationer och OSM baserade samhällen. 
 
I litteraturen framgår det som nämnt att det saknas studier om kopplingen mellan utvecklingen 
av digital kartografi och interaktion med avseende på UX-design. Trots att digital kartografi 
anses vara en essentiell del av den mobila teknologin har den trots allt inte undersökts närmare. 
Det framgår likaväl att användardeltagandet vid utformningen av digital kartografi inte har getts 
mycket utrymme. Faktorer som berör användarupplevelsen, särskilt användarnas motivation till 
att dela kartdata tyckes vara en inaktuell fråga. Det finns många tidigare studier som har 
undersökt användarmotivation inom online-samhällen i syfte att förbättra användarupplevelsen 
men sällan inom ramen av kartdatadelning.  
 
Med utgångspunkt från detta utformades följande två frågeställningar.  
 

• Hur kan kunskap om användarnas inre motivation till att dela kartdata främja en positiv 
användarupplevelse? 

 
• Vilka faktorer motiverar användare till att dela kartdata? 

 
Med denna studie hoppas jag kunna bidra med ett utökat underlag om hur betydelsefullt det är 
att inkludera användarna i beslutsprocesserna av ändringen eller förbättringen av digitala 
kartografiska tjänster. På så sätt har jag även tänkt att denna undersökning kan gynna 
organisationer som har ett intresse av att förbättra användarupplevelsen av geo-spatiala 
reseplanerarapplikationer, applikationer och även förvaltningen av kartdatadelningssamhällen.   
 
 
3.1. Avgränsning  
I denna studie behandlas inkluderingen av användare inom designen av online-baserade 
kartdatadelningsapplikationer och samhällen. Fokus vilar uttryckligen på 
användarmotivationen och hur kunskap om motivation kan påverka designens utfall.  
Undersökningen berör värdet av användarnas återkoppling genom deltagande design. Det görs 



 

 

inga försök att ta fram den mest lämpliga typen och graden av deltagande design eller en 
specifik UXD-metod. Det centrala i denna studie är således att försöka skapa en förståelse för 
användarna och användarmotivation bakom kartdatadelning i syfte att skapa underlag för 
betydelsen av att inkludera användare i design och beslutsprocesserna av utvecklingen av 
interaktionen med digital kartografi.  
 
3.2. Förväntat resultat 
Genom att söka uppenbara de faktorer bakom beteendet som motiverar användare till att 
frivilligt generera och uppdatera kartdata hoppas jag kunna ta reda på varför användare väljer 
att dela kartdata, vilka svårigheter de ser med det idag och vad det är som motiverar de till det. 
Jag hyser även en förväntan om att kunna vara med och påverka framtida överväganden om 
interaktion och kartografi. 
  



 

 

4. Metod och genomförande 

I detta kapitel beskrivs hur studien har genomförts från datainsamling till dataanalys. Studien 
vilar på en kvalitativ forskningsansats och har underbyggts av en fallstudie. En kvalitativ ansats 
är förknippat med hermeneutiken som fokuserar på människors subjektiva upplevelser (Patton, 
2008). Baserat på det bedömdes en kvalitativ studie vara mest lämplig eftersom studiens 
analysenhet är konversation mellan människor. Inledningsvis utvärderades Cykelstaden genom 
en heuristisk utvärdering. Detta för att i första hand bekanta sig med och samla in information 
om applikationen. I studien användes tre olika datainsamlingstekniker, intervju, 
enkätundersökningar och fokusgruppintervju samt en heuristisk utvärdering. Användningen av 
flera olika datainsamlingstekniker kallas för metod-triangulering.  
 
Syftet med metodtriangulering är dels att belysa en fråga eller problem från flera perspektiv och 
för att öka studiens trovärdighet (Patton, 2008). I praktiken innebär triangulering att man jämför 
och kontrasterar de olika datakällorna för att se om något är oklart, osammanhängande och om 
det finns en överlappande upprepbarhet (Patton, 2008). I denna studie var målet att försöka 
insamla information från flera källor och med det komma närmare ett svar som kommer från 
flera kanaler eller ståndpunkter.   
 

 
 
I kvalitativ forskning används i regel en kvalitativ dataanalys. Data som har utvunnits ur denna 
studie har analyserats genom tematisk analysmetod som vanligen används för att analysera 
debatter, skriftliga redogörelser och generellt olika typer av text (Patton, 2008). En tematisk 
analys betyder i korthet strukturering av insamlad data till olika teman och under teman. 
Utmärkande för den tematiska analysens är dess induktiva förfarande som innebär att teman 
uppstår, d.v.s. att data ”kommer” till forskaren utan förutfattade meningar eller förväntningar 
(Patton, 2008).  Den tematiska analysen förklaras närmare i avsnitt 4.6.  
 
4.1. Fallstudie  
Jag har använt mig av en beskrivande nuläges-fallstudie som metodansats. Fallstudier är skrivna 
sammanfattningar eller synteser av verkliga fall och lämpar sig när man t.ex. vill undersöka 
människors upplevelser i kontextnära miljöer d.v.s. kontext i vilket fenomenet som ligger till 
grund för studien utspelar sig (Patton, 2008). Fördelen med kontextnära studier ger forskaren 
möjligheten att betrakta ett fenomen, inte bara på ett djupare plan utan även utifrån flera 
infallsvinklar (Patton, 2008).  
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Det primära skälet med denna fallstudie var att undersöka förhållningssättet till både 
utvecklingen av digital kartografi och kartdatadelning och för att se hur verkligheten förhåller 
sig till litteraturen. Fallstudien var också en möjlighet att komma nära ett relativt outforskat 
område som digital kartografi och fallet passade även min frågeställning.  
 
Denna fallstudie har således varit en utgångspunkt för min studie, en slags initial guide för 
datainsamlingen där planen var att identifiera de personer som har koppling till digital 
kartografi, hur de ser på användarnas roll och betydelse för utvecklingen av digital kartografi.  
 
Genomförandet av fallstudien ägde rum på Trafikkontoret (TK) och i fallbeskrivningen framgår 
att det har börjat göras satsningar på kartinformationsuppdateringen av 
cykelväglagsinformation i Göteborg där en av insatserna är TK-s cykelkartsapplikation 
Cykelstaden se figur 6. Enligt TK sker kartinformationsuppdateringen idag för långsamt och 
det kan ibland ta flera månader att uppdatera information om t.ex. förändringar eller hinder på 
cykelvägar. För att påskynda uppdateringen har TK-s geodatavetare föreslagit att Cykelstadens 
kartsystem ska ändras från den befintliga Nationella vägdatabasen till OSM. Detta antas av TK 
kunna bli ett behjälpligt sätt att tillsammans med invånarna hålla översikten av cykelväglagen 
aktuell.. Även om bytet till OSM befinner sig enbart i planeringsfasen är diskussionen om OSM 
ett aktuellt ämne på TK.  
 

    
Figur 6. Cykelstadens grännssnitt (ingångssidan till vänster och reseplanerare till höger). 
 
En aktuell fråga som avser Cykelstaden och som framgår enligt TK är att cyklisterna inte får 
återkoppling av TK på felanmälan de gör som berör väghinder, fel i kartan och dålig 
framkomlighet se figur 7. Därför är det omöjligt för cyklisterna att veta om problemen åtgärdats 
och när de åter t.ex. kan cykla på samma väg. Problem som detta är något som TK antar kan 
åtgärdas med OSM eftersom användare kan genom OSM själva fritt kan samla in, lägga upp 
och uppdatera väglagsinformation för att påskynda informationsuppdateringen. På så vis skulle 
invånarna erhålla kontinuerlig återkoppling från varandra och dessutom i realtid.  
 



 

 

 
Figur 7. Felanmälansfunktionen i Cykelstaden. När anmälan är skickad ges användaren att 
ärendet inkommit eller om ärendet behandlas. Användaren får inte heller återkoppling på när 
anmält fel är åtgärdat.  
 
 
4.2. Urval 
Deltagarurvalet genomfördes baserat på strategiskt urval (eng. purposeful samling) och 
användes som urvalsmetod i både enkätundersökningen, intervjun och fokusgruppintervjun. 
Strategiskt urval används oftast vid kvalitativ forskning och fallstudier och är lämpligt vid 
identifieringen av informationsrika fall som relaterar till det fenomen som ligger till grund för 
studien (Patton, 2008). Syftet med strategiskt urval var att få informationsvariation och tillgång 
till olika perspektiv från en subgrupp. Med utgångspunkt från det valde jag ut personer som har 
direkt koppling till digital kartografi och användning av kartbaserade applikationer och online-
samhällen.  
 
För att skapa variation varierade jag urvalet beroende på olika tekniker. Inledningsvis 
intervjuade jag en kartograf på TK:s geodata-avdelning som även är ansvarig samordnare för 
stadens offentliga kartdatatjänster och däribland utvecklingen av Cykelstaden och enhetschefen 
för IT. Eftersom studien delvis bedrevs på TK var det enkelt att rekrytera respondenten till 
intervjun som låg ett telefonsamtal bort.  
 
Vidare gjordes en enkätundersökning med sammanlagt sjuttio frekventa Cykelstaden-
användare och medlemmar i gruppen Cykla i Göteborg som är ett online-samhälle där 
medlemmarna kan utbyta kartdata och väglagssiktinformation genom att göra bild- och 
textinlägg.  
 
Rekryteringen av respondenter till enkätundersökningen gjordes genom en offentlig inbjudan 
till deltagande genom Facebook-gruppen ”Cykla i Göteborg”.  
 
Deltagarna till fokusgruppintervjun kontaktades genom samma Facebookgrupp där jag bjöd in 
de respondenter som har genomfört enkätundersökningen till att delta i en fokusgruppintervju. 
Detta gjordes genom ett Facebookinlägg/inbjudan. Ungefär ett tiotal personer hörde av sig via 
Messenger. Vidare skapade jag en grupp med de personer som valde att delta så att vi 
gemensamt kunde bestämma tid och datum för fokusgrupps-mötet. Bland de deltagare som 
kunde närvara fanns det tre kvinnor och två män i åldrarna 30-55 år.  
 



 

 

4.3. Heuristisk utvärdering 
Som ett första steg i studien gjordes en heuristisk utvärdering av Cykelstaden baserat på Jacob 
Nielsens tio tumregler. En heuristisk utvärdering innebär granskning av ett systems gränssnitt i 
syfte att bedöma om det överensstämmer med vedertagna tumregler eller 
användbarhetsprinciper så kallade heuristiker (Cooper et al., 2014). En heuristisk utvärdering 
är således ett sätt att bekanta sig med gränssnittet och hitta potentiella användbarhetsproblem 
på ett tidseffektivt sätt (Cooper et al., 2014).   
 
Utvärderingen av Cykelstadenapplikationen gjordes två gånger där den första gången var för 
att lära känna gränsnittet och få en känsla för samspelets flöde och systemets allmänna 
räckvidd. Den andra omgången fokuserade på specifika gränssnittselement. Jacob Nielsens 
tumregler anges nedan i ordning följt att kommentarer från utvärderingen. 
 
1. Synlighet av systemets status 
Systemet bör alltid hålla användarna informerade om vad som händer, genom lämplig 
återkoppling inom rimlig tid. 
 
Cykelstaden saknar de funktioner som kan uppfylla dessa kriterier dels p.g.a. det saknas notiser 
om när kartan är uppdaterad och dels för att systemet inte visar på återkoppling när användare 
t.ex. skickat in ett klagomål eller när och om ett meddelande är mottaget genom den så kallade 
felanmälanfunktionen.  
 
2. Systemet ska matcha verkligheten  
Vad som means med att sysstemet ska matcha verkligheten syftar på att systemet ska tala 
användarens språk, ord och fraser. Informationen som visas i gränsnittet ska följa verklighetens 
konventioner och informationen ska visas på ett naturligt och logiskt sätt.  
 
Det förekommer inga otydligheter i språkbruket. Samtliga ikonbilder är dessutom 
kompletterade med textinformation. T.ex. ikonen för pumpstation visas i både i text och 
bildform.   
 
3. Användarkontroll och frihet 
Användarkontroll och frihet hänvisar till att användare kan göra misstag som stänga ned en ruta 
utan att spara eller gå vilse i informationsrymden. Därför är det viktigt att användaren ska kunna 
ångra och omdirigera sina handlingar utan vidare svårigheter. 
 
Cykelstaden har en tydlig hemknapp ifall användaren vill hitta tillbaka till huvudmenyn. 
 
4. Likhet och standarder  
Likhet och standarder hänvisar till att ett gränssnnitt ska förhålla sig konsistent hela tiden. T.ex. 
användare borde inte behöva undra om olika ord, situationer eller handlingar betyder samma 
sak.  
 
Cykelstaden följer plattformskonventioner och förhåller sig konsistent genom alla sidor i 
applikationen både vad gäller färg, form, text och bild.  
 
5. Förebyggande av fel 
Förebyggande av fel refererar till en design som förhindrar att ett problem uppstår som t.ex. 
dialogrutor som påminner användaren om att spara dokumentet innan han/hon stänger ned 
programmet. 



 

 

 
Cykelstaden saknar de funktioner där användare kan spara sina uppgifter. Varje gång 
applikationen stängs ned förloras t.ex. sparade inloggningsuppgifter och meddelandetext i 
textrutan för felanmälan. Om användaren råkar stänga ned applikationen måste hen skriva om 
allt på nytt.   
 
6. Igenkänning istället för erinring  
Genom att minimera användarens minnesbelastning genom att t.ex. göra objekt som ikoner, 
åtgärder och alternativ synliga ser man till att användaren kan erinra sig om vad dessa betyder 
genom att ta använd asig av tidigare kunskaper. Även instruktioner för hur ett system används 
ska vara något som man sett eller känner till sedan tidigare. Oftast är det fördelakitgt att använda 
sig av vedertagna plattformkonventioner som t.ex. blåmarkering av klickbara länkar.  
 
Ikonerna i Cykelstaden har inte tillämpat vedertagna plattformskonventationer vid 
utformningen av ikoner. Ikonerna är med det inte igenkännbara sedan tidigare.  
 
7. Flexibiltet och effektivitet 
Flexibel och effektiv design tillåter användare att skräddarsy sina åtgärder. Detta syftar till att 
ett gränsnsitt ska vara anpassat både till novisa och erfarna användare. 
Cykelstaden är inte anpassat till skillnaderna mellan användarkunskaper, d.v.s. det finns inte 
alternativa sätt att utföra en handling på. Det finns t.ex. inte heller möjlighet att göra texten 
större. 
 
8. Estetisk och minimalistisk design 
Dialoger bör inte innehålla information som är irrelevant eller sällan behövs. Varje extra 
informationsenhet i en dialog konkurrerar med relevanta informationsenheter och minskar 
deras relativa synlighet. 
 
Estetiken följer plattformkonventionerna för estetik. Det finns ett tydligt mellanrum mellan 
ikonerna, typsnittet för text saknar så kallade ”bokstavsklackar” vilket gör informationen mer 
synlig.  
 
9. Användare ska kunna identifiera, diagnostisera och återställa fel  
Felmeddelanden ska uttryckas i vanligt språk, ange precis problemet och konstruktivt föreslå 
en lösning. 
 
Det förekommer inga byråkratiska eller fackliga termer i Cykelstaden. De fel som hitades var 
relaterade till att kartbilden fastnar i stilla läge. Det var dock svårt att avgöra om det berodde på 
en teknikalitet eller NVDB eftersom utvärderingen gjordes på enbart en och samma mobila 
enhet. När bilden fastnade var enda utvägen att starta om applikationen. 
 
10. Hjälp och dokumentation 
Även om det är bättre om systemet kan användas utan dokumentation, kan det vara 
nödvändigt att erbjuda hjälp och dokumentation. All sådan information ska vara lätt att ta 
fram vid behov och kunna lista fram konkreta hjälpsteg för att användaren ska kunna utföra 
sin uppgift.   
 



 

 

Cykelstaden saknar helt hjälp och dokumentation.  
 
4.4. Intervju  
I den kvalitativa metoden används ofta semistrukturerade intervjuer som innebär att 
intervjuaren söker samla information på ett mer vidsträckt sätt än genom t.ex. exakta, uniforma 
och detaljerade frågor (Patton, 2008). Detta innebär att intervjun kan löpa på ett mer naturligt 
sätt, som t.ex. en ”vanlig” konversation. Det är något som respondenterna kan känna sig 
bekväma med eftersom de har möjligheten att styra över hur mycket information de vill ge ut 
(Patton, 2008). Genom en blandning av ett antal inledande frågor och frågor som uppstår under 
intervjuns gång baserat på teman som tas upp kan man få insyn i respondenternas egna 
”verklighet” (Patton, 2008). Intervju som datainsamlingsteknik är särskilt fördelaktigt eftersom 
den är explorativ vilket den semistrukturerade intervjun är där en av dess stora nyttor är att den 
oftast utspelar sig i enrum med en person (Patton, 2008). Detta ökar chanserna till att 
respondenten är bekväm och därmed mer öppen (Patton, 2008).  
 
4.4.1. Genomförande av intervju 
En intervju med en enhetschef för en organisation som hanterar en hel stads kartsystem och en 
kartograf ansågs vara en relevant referenspunkt för att träda in i den digitala kartografins värld. 
Både intervjun med enhetschefen och kartografen som är ansvarig för utvecklingen av 
geografiskt data i Göteborgs stad gjordes på TK. Det primära syftet med intervjun var att 
undersöka hur utvecklingen och användningen av digital kartografi ser ut idag, vad den används 
till, hur den används och av vem. De inledande intervjufrågorna baserade sig på ämnen om 
interaktionen mellan människa och dator, det nuvarande läget mellan teori och praktik med 
avseende på användarupplevelsedesign av digital kartografi. För inledande frågor se tabell 1.  
Tabell 1.  Inledande intervjufrågor 

 
1. Inkluderas invånarna i framtagningen av webbkarttjänster och produkter, i sådana fall på 
vilket sätt? 
 
2. Har användarnas motivation till att använda webbkarttjänsterna varit ett föremål för 
diskussion på TK? 
 
3. Finns det anställda UX-designers på Trafikkontoret. Om nej, vem sköter den användar-och 
upplevelsebaserade delen av utformningen av digitala tjänster? 
 
 
4. Hur ser du på kopplingen mellan digital kartografi och interaktion/upplevelsebaserad 
design? 

 
Vidare var det intressant att se hur och till vad användare använder t.ex. olika webbkarttjänster 
som Göteborgs stad erbjuder och även hur frekvent tjänsterna används. Jag ville även undersöka 
om och i sådana fall hur Göteborgs invånare är inkluderade i utvecklingen av offentliga 
karttjänster och hur utvecklare av kartografi förhåller sig till invånarnas/användarnas 
deltagande överlag.  
 
Tiden för intervjuerna avsattes till ca två timmar per person och intervjun spelades in, med 
respondentens samtycke, med en mobil diktafon. Det gavs ingen form av ersättning till 
respondenten för intervjutiden.   
 
 



 

 

4.5. Enkätundersökning  
Enkätundersökningar kan vara rika informationskällor för att ta reda på användares åsikter och 
för att få återkoppling om det som ligger till grund för undersökningen (Barnum, 2010). Enkäter 
kan även ge kunskap om människors förväntningar, vad som motiverar deras beteende och vad 
de har för krav på ett system eller produkt (Barnum, 2010). Sådan information kan på så sätt 
generera kunskap om hur ett system kan förbättras för att kunna motsvara det som räknas som 
ett ändamålsenligt system för en given användargrupp (Göranson & Gulliksen, 2010). Det är 
dock av stor utmaning att utvinna djup information från enkätundersökningar mest för att det 
krävs gedigen erfarenhet när det kommer till att formulera de ”rätta” frågorna (Patton, 2008). 
Även om de rätta frågorna ställs förmodar jag att det ändå kan vara svårt att tränga in på djupet 
av användarnas attityder, särskilt känslor och inre motivationer. Syftet med 
enkätundersökningen var dock inte att gräva djupt utan att skapa ett riktmärke för att kunna 
jämföra resultat över tiden. Ett andra syfte var att inhämta kunskap på ett snabbt sätt och från 
många håll i syfte att kunna bygga upp svaren baserat på diversiteteten från en subgrupp.  
 
4.5.1. Genomförande av enkätundersökning  
Enkätundersökningen bestod av fyra frågor med öppna svarsalternativ. Fördelen med öppna 
svarsalternativ är att de inte begränsar respondenternas svar genom i förväg utstakade 
svarsalternativ utan ger utrymme åt egna tankar och motiveringar (Patton, 2008). 
Undersökningen gjordes med sammanlagt sjuttio respondenter. Samtliga respondenter var 
medlemmar i Facebook gruppen ”Cykla i Göteborg” och Cykelstadens användare.  
 
Jag valde att göra enkätundersökningen för att se om respondenterna i urvalsgruppen har något 
gemensamt och för att se om det förekommer samband mellan data från enkätundersökningen 
och data från intervjun och fokusgruppsintervjun.  
 
Enkätundersökningen gjordes genom Google forms. Med Google forms var det enkelt att bygga 
upp, skicka och publicera undersökningen online. Enkäten låg online på Facebook gruppen 
Cykla i Göteborg sida i två veckor. Enkätfrågor se tabell 2. 
 
Tabell 2. Enkätfrågor 

 
1. Hur viktigt är det för dig att rapportera ett fel i funktionen felanmälan? 
 
2. Vad tycker du är bra med Cykelstaden? 
 
3. Vad skulle kunna öka din upplevelse av användningen av Cykelstaden och få dig att     
använda appen oftare? 

 
4. Om du kunde ändra något i Cykelstaden, vad skulle det vara? 

 
 
4.6. Fokusgruppintervju 
Fokusgrupper är en datainsamlingsteknik som huvudsakligen handlar om att ta del av 
”användarnas röster”, d.v.s. när man vill undersöka många åsikter från flera olika människor 
samtidigt. Fokusgrupper ger forskaren en inblick i olika perspektiv och kan användas för att 
underbygga en djupare förståelse om ett givet ämne (Patton, 2008). En central fördel med 
fokusgrupper är också att man kan ta del av mycket information på kort tid (Patton, 2008). En 
fokusgruppintervju går till genom att en moderator leder diskussioner om sakfrågor som ligger 
till grund för det aktuella ämnet. Moderatorn skall med det enbart vägleda diskussionen utan 



 

 

att blanda in egna åsikter i syfte att inte riskera påverka studien genom inslag av egna 
värderingar (Patton, 2008).  
 
4.6.1. Genomförande av fokusgruppintervju  
På grund av deltagaravhopp hade jag fem deltagare i min grupp. Deltagarna hade inte träffats 
förut och kände inte till varandra. Samtliga deltagare informerades om vad för form av 
information de förväntades bidra med och jag bemödade mig om att det fanns en balans i att 
alla deltagare gavs möjligheten att uttrycka sina åsikter lika mycket.  
 
Inför fokusgruppintervjun introducerades alla deltagare för studien och dess syfte. Samtliga 
deltagare skrev under en samtyckesblankett där de tillät att diskussionen spelas in. 
Fokusintervjun spelades in endast auditivt med en mobil diktafon. Intervjun ägde rum i TK:s 
konferenslokaler i syfte att skapa en ostörd och behaglig atmosfär där alla deltagare skulle 
kännas sig bekväma. Tiden som avsattes för intervjun var tre timmar.  
 
Eftersom deltagarna medverkade på fokusgruppintervjun efter arbetstid och med tanke på att 
intervjutiden var avsatt till tre timmar bjöds samtliga deltagare på tilltugg och alkoholfria 
drycker.  
 
Deltagarna fick till uppgift att bl.a. diskutera det kommande bytet från NVDB-nationella 
vägdatabasen till OSM, deras upplevelse av Cykelstaden och hur den hade kunnat förbättras, 
vad som motiverar dem till att dela information i online-samhällen och om de generellt känner 
sig motiverade till att vara kartritare på OSM. För inledande fokusgruppintervjufrågor se tabell 
3.  
 
Tabell 3. Fokusgruppintervjufrågor 

 
 
1.   Varför dela med sig av information till andra? 
 
2.   Vad motiverar Er att lägga upp information på de sociala medier ni använder som t.ex. 
FB? 
 
3. Hur viktigt är det att hjälpa andra och hur mycket ansträngning är ni beredda av avsätta för 
det? 
 
4. Hur ofta har ni gått med i en online-grupp för att era vänner är medlemmar i den? 
 
5. Varför lägger ni upp bilder och information om cykelväglagsöversikt på FB? 
 

 
 
Avslutningsvis gjordes en visuell presentation av OSM:s gränssnitt och dess funktioner för att 
introducera och bildlikt visa på ett ungefär hur kartdatadelning ser ut på OSM se figur 8-9.  
 



 

 

 
Figur 8. OSM:s kartvy. Användare kan söka efter objekt som fastigheter, avspärrade vägar, 
restauranger m.m (1) Användare kan rita vägar, stigar, kanaler på kartan och spara 
kartuppdateringar (2) Opensourcemap.org, (2017). 
 
 
 

 
Figur 9. Zoomad kart vy av Malmö. När användaren klickar på ett område eller objekt visas 
information till vänster på sidan. Informationen kan editeras, delas och exporteras. 
 
 
4.7. Tematisk analys  
En av de vanligaste analysmetoderna inom kvalitativ forskning är tematisk analys (Patton, 
2008). Tematisk analys betonar vikten av att hitta mönster, s.k. teman i de insamlade data 
(Patton, 2008). Även om den tematiska analysen är vanligt förekommande så menar exempelvis 
Braun och Clarke (2006) att den många gånger inte erkänd som forskningsmetod. Detta beror 
mest på enligt den kvalitativa metodens kritiker att det saknas en tydlig definition av tematisk 
analys och dess riktlinjer och att den riskerar att vara för subjektiv (Antaki, Billig, Edwards, & 
Potter, 2002) i Braun & Clarke, 2006). Braun och Clarke (2006) menar dock att den tematiska 
analysmetoden ska med all rätt vara en erkänd metod även om det inte går att sätta upp riktlinjer 
för hur göra en analys av något så dynamiskt som människor. Samtidigt menar Braun och 
Clarke (2006) att det går att skapa riktlinjer för hur forskare kan kringgå svårigheten med att 
hantera de stora mängderna data. De riktlinjer, rättare den tematiska analysens sex steg är inte 
tänkta att vara en slags universella föreskrift av hur data ska analyseras utan ett sätt att vägleda 
forskaren genom den oftast stora mängden verbal data och samtidigt hjälpa forskaren att göra 
antaganden som kan informera en analys (Braun & Clarke, 2006).  



 

 

 
Det finns olika men i grunden likadana processer av den tematiska analysen. Den som kommer 
att tjäna som stöd i denna studie är sex stegs-analysen där det första steget handlar om att 
forskaren lyssnar igenom och ”bekantar” sig med data följt av en översiktlig genomgång av 
data och data transkribering (Braun & Clarke, 2006). I steg två genereras de så kallade 
initialkoderna i syfte att komprimera de stora datamängderna för att få en överblick över 
materialet så att det blir enklare att utvinna de meningsfulla enheterna och tolka texten på en 
högre abstraktionsnivå (Braun & Clarke, 2006). I det tredje steget letar forskaren efter teman, 
d.v.s. om det finns mönster i informationen (Braun & Clarke, 2006). Ett tema är något som 
fångar det viktiga i data som relaterar till forskningsfrågan och det är teman som utgör underlag 
för analysen (Braun & Clarke, 2006). Steg fyra handlar om att definiera, granska och namnge 
teman och underteman och i femte steget görs en djupanalys av alla teman och underteman 
(Braun & Clarke, 2006). I sjätte och sista steget färdigställs rapporten. I detta steg ges även 
forskaren en sista möjlighet att granska analysen (Braun & Clarke, 2006). 
 
4.7.1. Stegvist genomförande av tematisk analys 
 
Steg 1. Forskaren ”bekantar” sig med datan  
I detta steg lyssnade jag på de inspelade intervjuerna och fokusgruppintervjuerna. 
Inspelningarna transkriberades och transkriberingarna skrevs sedan ut eftersom de var lättare 
att överblicka på papper än på datorskärmen. Eftersom enkätdata inte behöver transkriberas 
läste jag noggrant igenom alla svaren och skalade bort irrelevanta svar som t.ex. upprepningar 
och information som inte kunde tolkas p.g.a. grammatikfel etc. Vad som ansågs vara irrelevanta 
svar var sådant som inte relaterade till frågeställningen som t.ex. klagomål på myndigheterna 
gällande skatt o.s.v.  
 
Eftersom jag använde tre olika datainsamlingstekniker innebar det en stor mängd data som 
behövde sorteras. Därför såg jag till att först separera data från de olika källorna, intervjun, 
fokusgruppintervjun och enkäterna för att i senare skede slå ihop och triangulera källorna.  
 
Steg 2. Generering av initiala koder 
Vidare i det andra steget extraherade jag all relevant data. Detta gjordes genom att jag började 
koda intervjutranskripten genom att dels skriva anteckningar och med färgpennor understryka 
potentiella mönster. Samma sak gjordes med fokusintervjutranskriberingen, intervju-
transkripten och enkätdatan. 
 
Steg 3. Sökande efter teman 
I det tredje steget samlade jag alla koder till teman för att sedan triangulera data från samtliga 
källor där jag jämförde materialet för att säkerställa sammanhängande och överlappande tema 
mönster.  
 
Steg 4. Granskning av teman  
I det fjärde steget förfinades teman d.v.s. jag avgränsade de meningsbärande enheterna, 
meningarna som enbart innehåller för studien relevant information, d.v.s. sådant som jag kunde 
användas för att besvara frågeställningen.  
 
Steg 5. Definiera och namnge teman  
Vidare specificerade och kategoriserade jag alla teman och underteman. Varje tema och 
undertema gavs en rubrik och underrubrik se figur 10 för uppdelning av teman. Temana 
baserades på de mest förekommande upprepbarheterna i analysen av data från alla källor.  



 

 

          
 

 
Figur 10. Teman och underteman.   
 
 
Steg 6. Sammanställning av rapport  
I det sjätte och slutliga steget gick jag igenom innehållet en sista gång innan rapporten 
sammanställdes.  Detta innebar att jag läste igenom samtliga analysen och jag tittade igenom 
samtliga anteckningar för att se om jag hade missat viktig information. 
 
4.8. Forskningsetiska aspekter  
I vetenskapliga undersökningar är det viktigt att beakta de etiska forskningsaspekterna särskilt 
inom kvalitativa studier eftersom informanterna kan ge och uppvisa personlig information om 
sig själva (Patton, 2008). Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns det fyra 
allmänna forskningsetiska principer att följa för hur forskningen ska ta hänsyn till deltagarna. 
Principerna är följande, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet och nedan följer koncisa beskrivningar av principerna, de regler som de 
omfattas av samt hur de har tillämpats i denna studie.  
 
Informationskravet handlar om att samtliga deltagare har rätt att veta vad dennes roll i 
undersökningen är och att dennes medverkan är frivillig (vr.se, 2017). Vidare ska samtliga 
deltagare informeras om studiens syfte och veta att deras integritet är av högsta prioritet (vr.se, 
2017). Inför både intervjun och fokusgruppintervjun informerades respondenterna i förväg om 
vad studien handlade om och vad dess syfte var. I intervjun med respondenten var båda parter 
överens om vad som fick nämnas i denna studie och att enbart offentlig information fick tas 
upp i denna rapport. Samma information tilldelades fokusgruppdeltagarna. I 
enkätundersökningen som lades som på Facebook gruppens sida fanns en tydlig beskrivning 
såväl studiens syfte som vem som utför den. 
 
Nyttjandekravet innebär att de personuppgifter som samlas in är enbart för studiens ändamål 
(vr.se, 2017). Samtliga respondenter och deltagare informerades om detta. I enkätinlägget på 
Facebook kunde respondenterna ta del av denna information innan de öppnade enkätformuläret.  
 
Samtyckeskravet syftar till inhämtning av undersökningsdeltagares samtycke (vr.se, 2017). I 
undersökningar där respondenter är direkt delaktiga skall samtycke alltid inhämtas till skillnad 
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från t.ex. enkätundersökningar som kan skickas ut exempelvis per mail (vr.se, 2017).   
 
Samtliga deltagare i intervjun och fokusgruppintervjun fick skriva under en samtyckesblankett 
där de ger sitt medgivande till att intervjun spelas in auditivt (Samtyckesblankett se bilaga 1). 
 
Konfidentialitetskravet är förknippat med sekretess och offentlighet och syftar till att all data 
som enligt deltagare/respondenter anses vara ”känslig” och personlig måste behandlas 
konfidentiellt (vr.se, 2017). Samtliga deltagare i intervjun och fokusgruppintervjun 
informerades om att det inspelade materialet inte kommer att spridas och att endast högskolan 
i Skövde och dess studenter får förfoga över materialet under tiden som examensarbetet fortgår. 
Vidare framgick det i form av ett textdokument att all personlig information om deltagarna är 
sekretessbelagd och att deras namn inte kommer att framgå i examensrapporten.   
 
  



 

 

5. Analys och resultat  

 
I detta kapitel presenteras resultaten av datan som samlats in för denna studie.  
 
5.1. Resultat från intervju 
I detta avsnitt redogörs resultat från intervjun med TKs enhetschef för geodata-avdelningen och 
huvudansvarig samordnare för digital kartografi. Respondenterna kommer att citeras som R1 
och R2.  
 
I intervjun som dels var en utgångspunkt för fallstudien framgick att förslaget med att införa 
OSM som kartsystem för karttjänsten Cykelstaden hade kunnat påskynda den idag fördröjda 
informationsuppdateringen av kartdata där R1 uttrycker att ”NVDBs infrastruktur är 
dysfunktionell och likaså samarbetet mellan de olika förvaltningarna som på grund av 
byråkratiska skäl väljer att inte dela kartdata sinsemellan”. Baserat på det menar R1 att ”OSM 
skulle kunna underlätta uppdateringen och ajourhållningen av kartdata så att den visas i 
realtid”. 
 
R1 tillägger även ”För att myndigheter ska införa ett sådant kartsystem innebär det även att 
myndigheterna behöver förlita sig på invånare eller så kallade kartritare för att kartdelningen 
ska fungera”.  
 
Huruvida det finns en vilja bland invånarna att vara kartritare var av intresse där jag ville ta 
reda på om det hade gjorts tidigare undersökningar för att ta reda på om OSM hade varit ett 
potentiellt verktyg enligt invånarna. 
 
I intervjun med respondenterna framgår det att det är viktigt att information och 
webbkarttjänster är tillgängliga för invånarna och att det finns paneler på Göteborgs stads 
hemsida där invånarna kan tycka till. På detta sätt menar respondenterna att invånarna är 
inkluderade i många beslut som berör stadsutveckling där R1 lyfter fram att ”linbanan är ett 
resultat av ett förslag som kommer från invånarna”. 
 
R1 påpekar även att ”Trafikkontoret brukar ofta ha montrar i staden där de både informerar 
invånarna och insamlar deras åsikter” och syftar samtidigt på att ”det är kommunikation och 
inte IT-förvaltningsavdelningens uppgift”.  
 
Detta förde tankarna till att förslagsbidrag och direkt medverkan vid utformningen av digitala 
karttjänster kan tyckas vara två helt olika saker.  
 
Vidare spann intervjun vidare där jag lyfte fram användarmotivation inom ramen av OSM. 
 
På TK:s IT-avdelning är användarmotivation inte ett aktuellt begrepp. Här menar R1 att 
användarmotivation är något som tagits upp ”på kommunikationsavdelningen kanske ” 
 
När jag uttryckligen frågade om deras inställning till användardeltagande i utformningen av de 
digitala karttjänsterna sade R1 att ”sådant överlåts till utvecklarna”. 
 
Ändå var det tänkvärt att R1 var intresserad av att undersöka användarnas intresse för OSM 
men funderingarna for till vem det är som gör sådana undersökningar och hur. 
 



 

 

Enligt R1 ”finns det en avdelning för analys och utvärdering som arbetar med 
marknadsundersökningar och analys av strategiska frågor”. Men är det något som kan 
informera kartografiutvecklarna om hur skapa en positiv användarupplevelse.  
  
Trafikkontoret tycks baserat på nedanstående formulering sakna kunskap om syftet med UX-
design, användardeltagande och upplevelse.   
 
R2 ”Gränssnittsdesign och digital kartografi går hand i hand” samtidigt som R2 försöker dra 
en parallell mellan användarupplevelse och gränssnittsdesign och säger att ”De kartor vi ritar 
baseras på kunskaper om grafisk illustration i vektorgrafik och handlar om att visualisera 
budskap för olika syften, t.ex. vattendrag är alltid blåa, skogsområden gröna…”. 
 
Huruvida det finns en tanke om att användarstudier och användarmotivationer skulle vara ett 
sätt att arbeta med användarupplevelsen i framtiden menar R1 att ”Det är en god tanke men jag 
skulle även säga en fråga om att det redan finns en etablerad arbetsstruktur och en fråga om 
resurser”.  
 
R2 – ”Rent teoretiskt tror jag att kunskap om användarmotivationer kan främja upplevelsen 
men som företag och de förvaltningar vi samarbetar med har det inte varit något tal om det”.  
 
Detta tankesätt som uppenbarligen präglas av något som bl.a. Göransson och Gulliksen 
(2002) benämner som brist på användbargetsmognad är trots allt lågt. För enkelhetens skull 
kan man även kalla det för brist på ”UXD-mognad”.  I vilket fall som helst handlar det om att 
brist på kunskap om UXD som undanröjs många gånger av redan etablerade arbetsstrukturer. 
Och kanske även föråldrade.  
 
 
5.2. Resultat från enkätundersökningen 
Syftet med enkäterna vara att få en överblick över användarnas erfarenheter och användarvanor 
av Cykelstaden för att få en uppfattning om hur deras användarupplevelse hade kunnat 
förbättras genom deras åsikter och behov. Resultatet är uppdelat i fyra delar där varje del utgörs 
av svar från frågorna i enkäten.  
 
I de tre sista enkätenfrågorna fick respondenterna själva att fritt svara på. De kommentarer som 
var de mest återkommande har valts ut. 
 
Av sammanlagt 70 respondenter valde 69/70 av besvara fråga 1, 58/70 besvarade enkätfråga 2, 
57/70 besvarade fråga 3 och 65/70 valde att besvara fråga 4.  
 
Enkätfråga 1. Hur viktigt är det för dig att rapportera ett fel i funktionen felanmälan? 
__________________________________________________________________________ 
I resultaten av enkätundersökningen (se figur 11) framgår det att 57% av alla respondenter 
anser att det viktigt att rapportera ett fel i funktionen felanmälan eftersom de anser att de på så 
vis ger andra cyklister och TK ett bidrag genom att dela med sig av information. 10% av alla 
respondenter ser informationsdelning som en viktig samhällsinsats och 7% tycker att det är 
viktigt att hjälpa andra cyklister.Övriga uppger att delar information för att de vill göra något 
bra för sina medmänniskor. 22% av totalt 70 respondenter använder inte funktionen felanmälan. 
 



 

 

 
Figur 11. En bild från google forms av enkätdatasummeringen till fråga 1.  
 
 
Enkätfråga 2. Vad tycker du är bra med Cykelstaden 
Av 58 respondenter svarade 28 personer att det som är övervägande bra med Cykelstaden är 
felanmälanfunktionen trots att funktionen saknar en direkt återkopplingsmekanism där 
användare kan se och ta del av andra användares felanmälan. I övriga omdömen anges 
följande: 

• Felanmälanfunktionen är bristande på grund av att det saknas en 
återkopplingsmekanism.  

• Felanmälanfunktionen är onödig eftersom det inte finns någon 
återkopplingsmekanism.  

• Cykelstaden är bra för att den är enkel att använda. 
• Cykelstaden är bra för att det är lätt att hitta cykelpumpar och parkeringar.  

 
Enkätfråga 3. Vad skulle kunna öka din upplevelse av användningen av Cykelstaden och få dig 
att använda appen oftare? 
Avde återstående 58 respondenter har 28 personer svarat att användarupplevelsen hade varit 
bättre om felanmälanfunktionen hade en återkopplingsmekanism som talar om för användaren 
om vad som redan felanmälts eller/och åtgärdats. I de mer teknologi- och gränssnittsrelaterade 
frågorna uppges följande synpunkter: 

• Användarupplevelsen hade förbättrats om det fanns en möjlighet att skicka mer än en 
bild i felanmälanrutan och att det borde vara enklare att felanmäla i farten så att man 
slipper stanna länge på vägen.  

• Bra om man kunde spara cykelrutter och använda Cykelstaden som cykelapp.  
• Användarupplevelsen hade förbättrats om Cykelstaden kunde komma ihåg 

inloggningsuppgifterna i felrapporteringsformuläret så att användare inte måste skriva 
in uppgifterna vid varje felanmälanstillfälle.  

• Cykelstaden hade använts oftare om det fanns en snabbare uppdatering av nya vägar 
och trafikomläggningar p.g.a. byggen samt mer realistiska resetidsangivelser på olika 
vägval. 
 

I de myndighetsrelaterade svaren uppgav respondenterna att de: 



 

 

• vill ha bättre svar från TK än att man bara länkas vidare, bättre väglagsinformation om 
farliga vägar och information om höjdkurvor. 

 
 
Enkätfråga 4. Om du kunde ändra något i Cykelstaden, vad skulle det vara? 
Av 65 respondenter uppgav 27 personer att det borde finnas direkt återkoppling på 
felanmälningarna i Cykelstaden och en loggfunktion för redan felanmälda ärenden samt att 
deras kontaktuppgifter i felrapporteringsformuläret sparas. I övriga omdömen anges följande 
synpunkter: 

• Det borde finnas smartare ruttplanering.  
• Cykelstaden ska minnas inloggningsuppgifter från tidigare inloggning i felanmälan.  
• Aktuella, egna och andras felanmälningar borde visas i appen och att appen håller koll 

på användarens färdväg samt tipsar om när man borde välja annan väg p.g.a. fel och 
hinder.  

• Man borde ändra ordningen på funktionerna i appen.  
• Det finns inte något problem med appen utan det är cyklingens infrastruktur som måste 

åtgärdas i första hand.  
• Det borde finnas mer information i appen om olika typer av ventiler som man kan 

pumpa på de olika stationerna.  
• Cykelstaden borde kombineras med en cykelträningsapp för att utöka 

användningsfrekvensen och upplevelsen.   
 
I enkätresultatet framgår det att majoriteten av alla respondenter vill felanmäla p.g.a. att de 
anser att de på så vis bidrar till samhället. Trots att felanmälanfunktionen saknar en 
återkopplingsmekanism väljer de flesta att felanmäla ändå. En övervägande del av alla 
respondenterna anser att en återkopplingsmekanism hade kunnat förbättra deras upplevelse av 
Cykelstaden och att deras framtida förväntningar av appen är direkt återkoppling.  

 
Enkätresultaten visar även på att det finns en koppling till värdet av den sociala faktorn där 
återkopplingsmekanismen utgör ett centralt önskemål. Användare vill se vad andra användare 
har felanmält, d.v.s. de vill ha mera informationsutbyten från varandra vilket är bl.a. en 
grundpelare i OSM.  
 
Min tolkning av detta är att det är tydligt att felanmälan-funktionen saknar en 
återkopplingsmekanism. Användare upplever att informationsdelningen brister på grund av den 
är linjär, att de inte får information tillbaka och att de på så sätt personligen inte ser en vinst i 
det. Detta kan bl.a. härledas till den sociala funktionen eftersom deltagarna uppenbarligen har 
ett intresse av och vilja att bidra till samhället och sina medmänniskor men att den möjligheten 
inte finns. 
 
 
5.3. Resultat från fokusgruppintervju 
I detta avsnitt redogörs resultat från den empiriska undersökningen som består av svar från 
deltagarna i fokusgruppintervjun. Svaren från de medverkande kommer att belysas genom en 
sammanställning av de mest upprepade svaren. 
 
Transkriberingen från fokusgruppintervjun har delats in i två teman, användarmotivation och 
användarupplevelse. I teman identifierades fyra underteman, Felanmälan, Informationsdelning 
och motivation, Cykelstaden och OSM och Frivilliga kartritare.  
 



 

 

Vid citering betecknas deltagarna som D1, D2, D3. D4, D5. 
 
Tema: Användarmotivation  
 
Felanmälan Enligt samtliga deltagare i fokusgruppintervjun framgår det att de använder 
Cykelstaden främst för att kunna göra felanmälan. Frekvensen av användningen av felanmälan 
framgår trots att användarna inte får någon återkoppling på vad andra användare har anmält och 
trots att användarna besväras av att de behöver stanna till för att fota och skicka in anmälan 
samt skriva in sina kontaktuppgifter vid varje felanmälantillfälle.  
 
Deltagarna uppger att man ibland kan skicka in upp till tre felanmälan om dagen utan att få 
något svar på anmälningarna där D1 menar att ”Man skulle kunna jobba heltid med att skicka 
in fel”.  
 
D2 säger att ”Ibland görs felanmälan inte på samma dag utan nästa gång man åker förbi därför 
att det inte finns något skäl till att skynda med att felanmäla eftersom inget tyder på att 
felanmälan ens har tagits i beaktning”.   
 
Gemensamt för alla deltagare är att de upplever att ansvaret för att förbättra cykelvägarna 
genom Cykelstaden vilar enbart på dem men att det bara är myndigheterna som kan ta del av 
den informationen som användarna delar med sig och inte får återkoppling på. I detta avseende 
kan skyddsfunktionen spela ut sin roll om man utgår ifrån att det förekommer en känsla av ett 
måste, en förpliktelse att bidra med förändring eftersom deltagarna menar att om ingen 
felanmälan görs så kommer det inte hända något alls.  
 
D1 tycker att ”Det känns inte känns rättvist. Vi jobbar för myndigheterna men myndigheterna 
jobbar inte för oss”. D5 tillägger att ”man står och skriver in allt och ändå får man inget svar. 
Jag skickade in två fel på en gång och då får man ändå inget svar tillbaka”.  
 
Trots en uttalad frustration om att Trafikkontoret inte gynnar Cykelstaden-användarna uppger 
deltagarna att de känner att de måste felanmäla ändå eftersom om ingen felanmäler så händer 
det ingenting och det blir inget informationsflöde mellan någon part. 
 
I diskussionen framgår det även att deltagarna inte vill göra anonyma felanmälningar eftersom 
de vill synas och höras både inför myndigheterna och andra användare eftersom de vill bidra 
med hjälp och förändring.   
 
D1: ”När vi pratar om felanmälan till exempel så handlar det om information som jag har nytta 
av att dela och jag har ju nytta om de delar med sig naturligtvis. Det känns som om jag 
personligen tjänar på det”.  
 
Deltagarna anser att både de själva och alla andra tjänar på att dela information och samtliga 
håller vid att de delar information i andra online-samhällen i syfte att informera andra och ta 
del av vad andra kan informera dem om. På så sätt menar deltagarna att man kan få lära sig 
något också.  
 
Något som deltagarna var överens om är att ett online-samhälle skapar en gemenskap, en 
samhörighet där återkopplingen är en vital del. Utan den kan inte ett online-samhälle fungera.  
 
 



 

 

Informationsdelning och motivation  
Deltagarnas behov av återkoppling kan variera beroendes på sammanhang och vad för 
information det handlar om. En del tycker att återkopplingen är nödvändig om den gynnar deras 
personliga intressen och andra menar att återkopplingen inom ramen av frivillig 
informationsdelning måste finnas för att det ska finnas motivation till att dela information.  
 
D 5: ”Jag får ju inte tillbaka det jag har delat. Jag får inget kvitto på det jag skickat in. Om jag 
skickat in tre anmälan till exempel så har jag glömt av vad jag har skickat in. Man kan få 
tillbaka ett mail men jag lämnar information ifrån mig utan att få något tillbaka. Till slut 
tröttnar man”. 
 
Deltagarna uppger t.ex. att Facebook-gruppen Cykla i Göteborg är ett bra exempel på 
återkoppling och användarmotivation där de menar att de kan se sina egna och alla andras 
kommenterar. På grund av den synliga informationsdelningen på Facebook känner sig 
deltagarna mer motiverade till att frivilligt dela information genom Cykla i Göteborg-gruppen 
än genom Cykelstadens felanmälanfunktion.   
 
Det som alla deltagare är överens om är att nackdelen med Cykelstaden är att den inte delar 
information med någon annan än Trafikkontoret. Detta bidrar till att motivationen för att dela 
information riskerar att minska.  
 
Det råder delade meningar om vad det är som motiverar deltagarna till att bli medlemmar i 
online-samhällen. Det framgår dock att de två centrala motivationsfaktorerna är egna intressen 
och för att ens vänner är med i gemenskapen.  
 
D3: ”I mitt fall går jag med av eget intresse och inte för att vänner är med”. 
 
D2: ”Klart jag gick med i t.ex. FB för att det var andra som var med”.  
 
I den fortsatta diskussionen pratades det om, om det skulle kännas mindre motiverande att dela 
med sig av information trots att man hörde till den som bidrar mycket även till de som räknas 
till passiva informationstagare. D1 vidhåller att ”det alltid finns de som jobbar mindre och de 
som jobbar mer”. Samtliga deltagarna uppger att de trots passiva informationstagare känner sig 
motiverade att dela information med andra om de gynnar dem själva.   
 
Tema: Användarupplevelse 
Cykelstaden och OSM Under presentationen av OSM fick deltagarna bekanta sig med OSM:s 
gränssnitt. Deltagarnas reaktioner var positiva och baserade sig mest på att de ansåg att systemet 
är bra uttänkt men att det är upp till var och en hur de tar till sig kunskapen om det.  
 
Deltagarna anser OSM vara ett behövligt bidrag till Cykelstaden även om det finns en del saker 
som hade kunnat förbättra användarupplevelsen i appen. Två av dessa är att cykelrutter och 
inloggningsuppgifter sparas. 
 
D3: ”Tänk att jag går hemifrån och stänger av telefonen halvvägs, sen när jag sätter på 
telefonen igen har inloggningsuppgifterna och cykelrutten försvunnit. Det är ganska små 
grejer, det är inga komplicerade grejer att ordna bara att man inte har tänkt på sånt. Sådant 
kan helt klart öka användarupplevelsen”.  
 



 

 

OSM kan även bidra till att cykelrutter koms ihåg och att informationen visas i realtid samt att 
det går att se sina egna och användarnas inlägg i realtid precis som i Facebook.  Deltagarna 
menar att den formen av återkoppling är för dem värdefull när det kommer till att öka 
användarupplevelsen av Cykelstaden.  
 
Det som framstod som en ledande styrka med OSM och något som skulle kunna höja både 
användarfrekvensen och med det användarupplevelsen av Cykelstaden är att användarna och 
kommunen hade kunnat ha en gemensam plattform där man kunde lägga in och dela 
information tillsammans. 
 
De flesta deltagare var även överens om att Trafikkontoret borde börja informera användarna 
om OSM innan själva bytet görs, om de beslutar att göra bytet. På så vis kan de hinna informera 
sig själva om hur OSM fungerar innan det sätts i bruk. En deltagare menar att det ska samtidigt 
hinna komma ut till andra cykelklubbar i staden så att alla är med på informationsdelningen 
tillsammans.  
  
Något som deltagare ansåg vara en fördel med OSM är att det går att logga in med sina 
kontouppgifter och att de inte behöver fylla i inloggningsuppgifter varje gång. Utan man har ett 
konto, man är inloggad och man bara delar information/ritar kartor när som helst.   
 
D5: ”När vi pratar om den här appen så känns det som om det har varit ett utvecklingsarbete 
där man baserat på feedback gjort vissa förbättringar men sedan så har det liksom avstannat. 
Det kan vara byråkratiska orsaker eller pengar men, det har jag ingen aning om men”. 
 
En deltagare uttryckte även frustration över att inte vara delaktig i utvecklingsarbetet av de 
teknologier man använder. 
 
D1: ”Det är ingen som har blivit tillfrågad hur vi skulle vilja ha det. Det är ingen 
användarvänlig app på så sätt. Ingen har frågat oss vad det är vi behöver när vi cyklar. Jag 
har många gånger tappat tålamodet i och med att det inte funkar. Det var inte riktigt den vägen 
jag skulle cykla och sen blev det fel så att det är klart man tänker att jag kanske inte använder 
appen”. 
 
Deltagarna tycker med det att det är det är viktigt att användarnas tillfrågas hur saker och ting 
borde fungera.  
 
Frivilliga kartritare  
 
När kartritningen diskuterades uppgav deltagarna att det hade kunnat tänka sig vara kartritare 
även om det fanns en skepticism om huruvida andra delar deras åsikter, vilja och motivation. 
Trots detta uppger samtliga deltagare att de tror att OSM hade kunnat förbättra 
användarupplevelsen av Cykelstaden och samtliga deltagare uppger att de hade kunnat tänka 
sig att vara kartritare där bl.a. D4: menar att ”Det är ett sätt att påverka till det bättre såklart”. 
 
Deltagarna menar att frivillig kartritning är ett bra sätt att tillsammans bidra med en ökad 
användarupplevelse och att alla borde vara med på det eftersom det är en samhällsfråga.   
Deltagarna uppger även att kartritningen kan vara ett bra sätt att börja jobba med förändringar 
och förbättringar generellt. 
 



 

 

5.4. Sammanfattning av slutresultat 
Cykelstaden som utgör utgångspunkten i denna fallstudie har utvecklats av underleverantörer 
till TK. TK har inte haft en aktiv roll i designsarbetet men har kännedom om att designen inte 
inkluderat direkt användarmedverkan. Enligt den heuristiska undersökningensom som gjorts på 
Cykelstaden framgår det bl.a. att applikationen saknar flera grundläggande funktioner vilket 
syftar på återkopplingen både från aplikationens förvaltare och TK. Systemet erbjuder ingen 
möjlighet för användare att få feedback på t.ex. inskickade mail, kartuppdateringar och 
klagomål. Bristen på återkoppling har visat sig vara studiens röda tråd och p.g.a. att systemet 
saknar återkoppling uppger användarna att de hellre väljer att använda sig av 
Cykelstadengruppen på Facebook för att de på så vis kan dela nformation och återkoppla till 
varandra i realtid. Vad användare menar är att om man synliggör informationen får man fram 
användarmotivationen. 
 
Enligt TK framgår det att vid skapandet och införandet av digitala tjänster tillämpas inte direkt 
användarmedverkan generellt samtidigt som det råder otydligheter om vad som betraktas som 
användarmedverkan. Otydligheten syftar på att det verkar finns en tro att användarmedverkan 
kan liknas vid marknads- och publika målgruppsundersökningar.   
 
På TK är varken UXD eller användarmotivaion aktuella begrepp och det råder generellt 
bristande kunskaper om vad UXD är och hur det tilllämpas då det bl.a. enbart förknippas med 
gränsnsittsdesign. Bristen på kunskap tycks bero på att den undaröjes av redan etablerade 
arbetsstukturer som kanske sätter käppar i hjulen för denna typ av nytänkande. 
 
Med avseende på den fördröjda kartuppdateringen är idén med OSM ett välkomnat förslag av 
kartograferna och betraktas som en potentiell lösning för hur man kan ajourhålla 
kartuppdateringen. Samtidigt farmgår svårigheten med att införa OSM eftersom det uppges 
vara en tjänst som kräver att medborgare samarbetar med TK, d.v.s. att de kontinuerligt 
uppdaterar och delar information vilket är något som användarna vill och känner sig motiverade 
att göra. Användarnas menar dock att om ett sådant samarbete ska bli verkligt behöver de vara 
mer delaktiga i de beslut som fattas kring vilka tjänster som ska användas och hur de ska tas 
fram.   
 
I enkätundersökningen handlade de mest utstickande svaren om återkoppling och de klagomål 
som framkommer som är gränsnsittrelaterade framstår som mindre viktiga i jämförelse med 
den sociala aspekten av användningen av applikationen som syftar på gemenskap och samarbete 
vilket är något som hindras p.g.a. brist på återkoppling. Trots att den överväldigande responsen 
från både enkätdatan och fokusgruppintervjun är knuten till felanmälan framgår det samtidigt 
att felanmälanfunktionen är det primära skälet till att Cykelstaden används. En viktig punkt är 
att användare inte vill göra anonyma felanmälan eftersom de vill synas och höras och 
felanmälanfunktionen antas vara ett sätt att få uppnärksamhet på. Användare uppger att de vill 
bidra med att förbättra cykevägarna men att användarmotivationen sjunker allteftersom de inte 
får återkoppling på felanmälan. Därför menar de också att OSM som gemensam plattorm 
mellan TK och användare hade kunnat bidra till ett mer synligt informationsflöde.   
 
 
5.5. Reflektion över slutresultatet 
Tolkningen av resultatet kan tydas i termer av att användare eller i detta avseende Göteborgs 
cyklister skriker efter TK-s uppmärksamhet. ”Kriket” kan ses som en samhällsförändring och 
att det numer finns en ny generation av användare med högre förväntningar på teknologi än 
någonsin tidigare. 



 

 

 
Vidare var det intressant att se hur enkätsvaren gav så stor informationsspridning men 
intervjuerna och fokusgruppintervjuerna var bättre på att identifiera vad användarna tyckte, 
kände och upplevde. Resultaten som framgår i denna studie visar således på vikten av 
användarmedverkan och även på de konsekvenser av vad som kan hända om man vänder 
användarna ryggen. De ryggar lika mycket tillbaka och som i detta fall väljer att använda t.ex. 
Facebook. 
 
Vad avser den heuristiska utvärderingen visar resultaten mest på problem istället för på sådant 
som skulle kunna bli bättre. Detta har tolkats som en brist i utvärderingsdelen eftersom den inte 
tar fram applikationens potential lika mycket som felen. 
 
Den övergripande tolkningen av resultatet pekar även mot en viktig aspekt där användarna 
själva har blivit trötta på att inte vara delaktiga i det socio-teknologiska samhället, på att det 
verkar som om det råder olika syner på organisationers förmåga att ändra sig, på otydligt 
definierade yrkesroller och på olika syn på digitaliseringen och vad den innebär.    
 
Studiens resultat visar även på hur möjligt och viktigt det är att definiera användarnas behov 
och motivationer och hur de kan stödja digitaliseringen och bidra med innovationskraft. 
 
T.ex. fokusgruppintervjun visar hur man, med användarnas hjälp och få medel kan se bortom 
en organisations etablerade arbetsstrukturer och ge plats åt något som UXD vars enda ändamål 
är att underlätta och förbättra digitaliseringens frammarsch.  
 
 
  
  



 

 

6. Slutsatser och diskussion  

Syftet med denna studie var att söka efter kunskap om hur användarmotivationer kan främja en 
positiv användarupplevelse vid användningen av digitala kartografiska tjänster. I praktiken 
innebar detta en strävan att dels bringa fram användarna i rampljuset i syfte att visa hur deras 
deltagande kan bana vägen för en positiv användarupplevelse. Tanken var även att försöka finna 
underlag till föreningen mellan digital kartografi och UXD. För att visa om undersökningen har 
uppfyllt sitt syfte kommer frågeställningar att besvaras baserat dels från litteraturen och de 
resultat som framkommit av empirin.  
 
Frågeställning 1. Hur kan kunskap om användarnas inre motivation till att dela kartdata främja 
en positiv användarupplevelse?  
 
Enligt resultatet i denna studie framgår det att det finns ett behov och vilja bland deltagarna att 
vara delaktiga, inte bara i de beslut som tas vid utvecklingen av digitala karttjänster utan även 
i form av direkt medverkan. Användarna vill bli tillfrågade hur de skulle vilja ha det där de 
menar att deras motivation till att dela information och använda teknologi är en viktig 
framgångsfaktor för en positiv upplevelse. På detta sätt har slutsatsen dragits att undersökningar 
av användarmotivationer kan främja UXD. Enligt tidigare studier hävdar exempelvis Ballard 
(2007) att användarmotivation kan förklara varför användare vill använda ett system och hur 
de kan förverkliga sina användarmål. UXD beaktar dessa behov och söker förstå användarnas 
motivationer i syfte att få återkoppling på ett system så att det kan anpassas till den givna 
användarmålgruppen.  
 
Många organisationer arbetar inte utmed en ”UXD-linje”. Detta har i denna fallstudie antagits 
bero på att det saknas tillräckliga kunskaper om UXD. Antagandet grundas i att Trafikkontoret 
har en syn på att användarna är inkluderade i utformningen av tjänsterna genom marknads- och 
publika målgruppsundersökningar men användarna av Cykelstaden-tjänsten upplever inte 
samma sak.   
 
För att användarmotivation ska kunna användas bättre vid utformningen av digitala 
kartdatatjänster behövs således en tydligare kunskapsgrund om UXD där bland andra Roth 
(2015) menar att noggrannare användarstudier om användarmotivationer är ett sätt att främja 
UXD. Enligt exempelvis tidigare studier skulle även kunskap om användarnas motivation till 
att dela kartdata främja en positiv användarupplevelse om användarna deltog vid utformningen 
av produkterna tillsammans med utvecklarnaa. Detta menar Deci och Ryan (2012) skulle leda 
till en känsla av självständighet vid användningen av tjänsterna, d.v.s. om de skapades med 
användarna för användarna. På så sätt skulle även användarna få möjligheten att skapa sina 
egna upplevelser vilket är något som exempelvis Cooper et al., (2014) menar skapar motivation 
och engagemang på lång sikt. 

Frågeställning 2. Vilka faktorer motiverar användare till att dela kartdata?  

Svaret på denna frågeställning är mer tydlig i den bemärkelsen att deltagarna gav uttryck för 
sina inre motivationer i samband med användningen av en både existerande och i framtiden 
tilltänkt tjänst. I undersökningarna framgår det vad användarna motiveras av när det kommer 
till informationsdelning genom online samhällen och hur man hade kunnat bringa fram 
motivationen till kartdatadelning genom OSM.  



 

 

En av de tre centrala motivationsfaktorerna var social gemenskap, återkoppling från andra 
medlemmar i samhället och personliga intressen. Särskilt återkopplingen var en viktig faktor 
som måste finnas för att det ska finnas motivation till att, i detta fall, dela kartbaserad 
information. Detta går i linje med att återkoppling är OSM-s grundpelare, online-samhällen kan 
inte fungera utan återkoppling och att användarna anser återkopplingen vara en 
motivationsfaktor till användarupplevelsen.  

Motivationsfaktorerna exemplifierar även hur användarnas deltagande kan komma till nytta för 
att främja designen av en produkt eller tjänst. I detta fall vittnar användarna om vad de faktiska 
problemen med Cykelstaden är. Det är alltså inte en fråga om hur denna kunskap och utsagor 
kan appliceras på andra likande kartapplikationer utan snarare om att användarnas motivationer 
leder till olika utfall och i sin tur olika upplevelser med slutsatsen att varje design behöver ses 
som en kontext, situation och användarberoende process med målet att bringa fram den givna 
designens målgrupp i ljuset.  

Vad avser den funktionella motivationsteorin är det svårt att fånga och kategorisera 
användarnas olika motivationer eftersom varje produkt/tjänst har som ovan nämnt sitt egen 
”designrecept” och målgrupp där motivationsfaktorerna skiljer sig åt. Med andra ord, det är inte 
säkert att samma motivationsfunktioner kan appliceras vid användningen av alla produkter och 
karttjänster oavsett om de grundas på OSM eller inte.  

6.1. Värdet för företag och organisationer 
Baserat på de resultat som framkommit ser jag det största värdet i resultatet som en inblick för 
företag att se över hur insamling av användarinformation borde se ut i syfte att ändra eller 
förbättra de redan existerande arbetsstrukturerna. Utifrån detta vill jag motivera företag att 
anskaffa kunskap om UXD för att på så sätt upptäcka den verkliga företagsnyttan med 
noggrannare användarundersökningar. Resultatet i denna studie kan således visa hur man kan 
skapa en bättre upplevelse med användare för användare vilket är något som skapar ett 
mervärde både för båda parter.  
 
 
6.2. Metoddiskussion  
Resultatet som förväntades i denna studie var att försöka identifiera de motivationsfaktorer som 
motiverar användare till att frivilligt generera och uppdatera kartdata. Kritiken som riktas mot 
studien är dels urvalsgrupperna där jag tror att resultatet hade sett annorlunda ut om man hade 
gjort en komparativ studie mellan två företag och två målgrupper som tagit fram en tjänst 
genom UXD-ekniker och studier och där man inte har gjort det. På sätt hade man kanske 
kommit närmare ett mer ”berikat” och konkret svar. Detta hade kunnat göras om 
frågeställningen hade omformulerats i ett tidigt skede av studien eftersom komparativa studier 
är många gånger tidskrävande.   
 
Enkätdatainsamlingen var ett bra val men bristfällig eftersom frågorna hade kunnat formuleras 
på ett annat sätt, rättare ett sätt som försöker besvara frågeställningen på ett mer gripbart sätt.  
 
Vidare var den största utmaningen och svårigheten att ta fram underlag för hur studier av 
användarmotivationer kunde främja UXD eftersom jag intervjuade en grupp som inte hade 
ingående kunskap om UXD. Om respondenterna hade haft kunskap om UXD hade man kanske 
kunnat få ett mer utvecklat svar där respondenterna förklarar mer specifikt sina tankar om det 
ämnet.  
 



 

 

6.3. Digitalisering och samhällsetik 
Att det på många håll fortfarande råder brist på användarmedverkan är inget förbisett. Därför 
finns det ännu mer anledning att påminna om dess relevans. Särskilt de samhällsetiska 
aspekterna av digitaliseringen har inte fått tillräckligt med uppmärksamhet. Trots att det är en 
rättighet att som användare kunna delta vid utvecklingen av digitala system. Enligt Gulliksen 
och Göransson (2010) är det fortfarande förbisett i praktiken samtidigt som allt för få verkar ta 
ställning till det.  
 
Särskilt med avseende på utveckling av digitala tjänster inom kommunal förvaltning borde det 
vara en självklarhet att inkludera användare i besluten av digitala tjänster efetrsom de riktar sig 
mot offentligheten. Detta gör användarmedverkan till en nödvändighet eftersom de digitala 
kanalerna är många gånger den enda vägen till kontakt med myndigheterna. Samhällsetik och 
teknik inom offentlig sektor borde med det vara en utgångspunkt för digitaliseringen. 
 
6.4. Förslag till fortsatt forskning  
Fokus för denna studie har varit att lyfta fram hur användarmotivationer kan användas för att 
se hur användarupplevelsen av karttjänster och kartdatadelning kan göras bättre genom att 
inkludera användare i designarbetet. Sett ur ett bredare perspektiv behövs ytterligare och mer 
omfattande studier för att undersöka detta fenomen. Framtida forskning hade kunnat basera sig 
exempelvis mer på jämförande studier av företag som tillämpar UXD kontra andra 
arbetsmetoder. I framtiden skulle jag även rekommendera användningen av kvalitativa metoder 
i en större omfattning för att kunna erhålla en djupare kunskap om användare, deras behov, 
önskemål och krav samt hur man kan göra det ”digitala livet” enklare och mer upplevelserikt 
för dem.  Det hade även varit varit ett stort framsteg för användarna om man kunde öka och 
förbättra företagens kunskap om UXD. 
 
 

 

 

 
  



 

 

Referenser  

Ardito, C., Buono, P., Caivano, D., Costabile, M. F. & Lanzilotti, R. (2014). Investigating and 
promoting UX practice in industry and experimental study. International journal of human-
computer studies. (6)  542-551.  
 
Ballard, B. 2007. Designing the mobile user experience, London: John Wiley and Sons Ltd 
 
Basilisco, R. & Kyung Jin, C. (2015). Uses and Gratification Motivation for Using Facebook 
and the Impact of Facebook Usage on Social Capital and Life Satisfaction among Filipino 
Users. International Journal of Software Engineering and Its Applications, 181-194  
 
Beck, C. R. 2003. Motivation: Theories and principles. Pearson Education  
 
Bringle, G. R., Duffy. K. D. (2006). With service in mind: Concepts and models for service-
learning in psychology. Sterling: Stylus publishing 
 
Chuang, T-R., Huang, C-H., Huang Wei-Ching, A., Chang, Y-H., Deng, D-P. & Chang. C-L. 
(2006). The web and collaborative geospatial mapping. Taipei: Institute of Information 
Science Academia Sinica Nangang,. 1-10.  
  
Clary, E. G., & Snyder, M. (1999). The motivations to volunteer: Theoretical and practical 
considerations. Current Directions in Psychological Science, 156-159. 
 
Coleman, D.J.; Georgiadou, Y.; Labonte, J. (2009).Volunteered geographic information: The 
nature and motivation of produsers. Data Infrastruct. (2009). (4),  332-358. 
 
Clary, E. G., Snyder, M., Ridge, R. D., Copeland, J., Stukas, A. A., Haugen, J., och Miene, P. 
1998. Understanding and assessing the motivations of volunteers: A functional 
approach. Journal of Personality and Social Psychology,  1516-1530. 
 
Coleman, D., Georgiadou. Y., & Labonte, J. (2009). Volunteered Geographic Information: 
The Nature and Motivation of Produsers. International Journal of Spatial Data 
Infrastructures Research, 332-358. 
 
Cooper, A., Reimann, R. & Cronin, D. (2014). About face: The essentials of interaction 
design. Indianapolis: Wiley publishing inc. 
  
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Motivation, personality, and development within 
embedded social contexts: An overview of self-determination theory. The Oxford Handbook 
of Human Motivation sid. 85–107. 
Einhorn, S. (2009). Vägar till visdom. Falun: Scandbook AB 
 
Göranson, B. & Gulliksen, J. (2002). Användarcentrerad systemdesign. Stockholm: 
Studentlitteratur AB 
 
Hassenzahl, M. & Tractinsky, N. (2006). User experience: a research agenda. Behaviour & 
Information Technology (2),. 91-97. 
 



 

 

Houle, B., Sagarin, B. J. & Kaplan, M. F. (2005). A Functional Approach to Volunteerism: 
Do Volunteer Motives Predict Task Preference. (red.) Basic and applied social psychology 27 
(4) ss. 337–344. 
 
Kaasinen, E., Roto, V., Hakulinen, J., Heimonen, T., Jokinen, J. P. P., Karvonen, H., Keski- 
nen, T., Koskinen, H., Lu, Y., Saariluoma, P., Tokkonen, H., och Turunen, M. (2015). 
Defining user experience goals to guide the design of industrial systems. Behaviour & 
Information Technology, ss. 976–991. 
 
Dong H., Keates S., Clarkson P.J. (2004) Inclusive Design in Industry: Barriers, Drivers 
and the Business Case (red.) Stary C., Stephanidis. User-Centered Interaction Paradigms 
for Universal Access in the Information Society. Computer Science, vol 3196. Springer, 
Berlin, Heidelberg. 
 
Law, E., Roto, V., Vermeeren, A., Kort, J. & Hassenzahl, M. (2008). Towards a shared 
definition of user experience. Florence: Conference paper, . 2395-2398. 
 
Lampe, C., Wash, R., Velasquez, A. och Ozkaya E. (2010). Motivations to Participate in 
Online Communities. Michigan State University College of Communication Arts and 
Sciences, ss. 1927-1936. 
 
Lampe, C. och Johnston, E. (2005). Follow the slash dot: effects of feedback on new members 
in an online community. Sanibel Island: Conference on Supporting Group Work. ss. 9-20. 
 
Lai-Chong Law. E., Roto, V., Hassenzahl, M., Vermeeren. A. och Kort, J. (2009). 
Understanding, scoping and defining user experience: a survey approach. Boston: Conference 
on human factors in computing systems,. 719-728.  
 
Patton, Q. M. (2008). Qualitative research and evaluation methods. London: Sage 
publications 
 
Rogers, Y. (2012). HCI theory: Classical, modern, and contemporary. San Rafael: Morgan & 
Claypool 
 
Schibelsky, L. och Piccolo, G. (2015) Basis and Prospects of Motivation Informing Design: 
Requirements for Situated Eco-feedback Technology, Brazilian computer society, ss. 137-
146. 
 
Rosa, J. C. S. & Matos. E. (2016). Semio-participatory framework for interaction design of 
educational software. Salvador: Proceedings of the 15th Brazilian Symposium on Human 
Factors in Computer Systems. São Paulo: (04-07-2016).  
  
Roth, E. R. (2015). Interactivity and Cartography: A Contemporary Perspective on User 
Interface and User Experience Design from Geospatial Professionals. Cartographica: The 
international journal of geographic information and geovizualisationn, 119-140  
 
Gerea, C. & Hreskovic, V. (2015). Measuring User Experience in Latin America: An 
Exploratory Survey: Proceedings of the Latin American conference on human computer 
interaction (19) ss.8-21. 
 



 

 

Giaccardi, E. & Fogli, D. 2008. Affective Geographies: Toward A Richer Cartographic 
Semantics for the Geospatial Web. Napoli: Proceedings of the working conference on 
advances visual interfaces ss. 173-180. 
 
Elektroniska källor  
 
Braun, V. & Clarke, V. 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in 
Psychology. nr 3. s. 77-101. Tillgänglig på http://eprints.uwe.ac.uk/11735 
 
www.cityofchicago.org (2017-11-30) 
 
Hurricanearchive.org (2017-11-30) 
 
Ne.se (2017-11-27) 
 
Opensourcemap.org (2017-11-30) 
 
Vr.se (2017-11-27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.cityofchicago.org/


 

 

Bilagor  
 
Bilaga 1. Samtyckeskravblankett 
 
 

SAMTYCKESBLANKETT 
 

 
Samtycke till deltagande i analysstudien av projektet ”Cyklister i samverkan” i samarbete med 
Trafikkontoret i Göteborg.  
 
Nedan ger du ditt samtycke till att delta i analysstudien Cyklister i samverkan där jag 
undersöker applikationen Cykelstaden.  
 
Vänligen, läs igenom detta noggrant och ge ditt medgivande genom att 
skriva under med din namnteckning längst ned. 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
MEDGIVANDE 

 
• Jag har tagit del av information kring projektet ”Cyklister i Samverkan”. Jag har 

kännedom om de metoder som kommer att tillämpas och är därmed medveten om hur 
fokusgruppen kommer att gå till och den tid den tar i anspråk.  

 
• Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående fokusgruppen besvarade innan den 

påbörjas och vet vem jag ska vända mig till med frågor.  
 

• Jag deltar i fokusgruppen frivilligt och har blivit informerad om syftet med 
deltagandet.  

 
• Jag är medveten om att jag när som helst under och efter fokusgruppen kan avbryta 

mitt deltagande utan att jag behöver förklara varför.  
 

• Jag är informerad om att materialet från fokusgruppen kommer att behandlas 
konfidentiellt i den meningen att mitt namn aldrig kommer att publiceras, samt att 
organisationstillhörighet kopplade till enskilda utsagor inte heller kommer att 
publiceras. 

 
 

………………………………………………..   
……………………………………………….. 
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