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Sammanfattning 
 

En e-guide är ett fenomen som kan ge mervärde för besökaren. Det innebär en övergång ifrån en 

mänsklig guide till en digitaliserad. Det har tidigare skapats e-guider som inte har haft de 

tekniska aspekterna som krävs för att kunna framföra informationen till besökaren på det sätt 

utvecklarna och andra inblandade har önskat. Vi har undersökt och utvärderat en av dessa e-

guider för att skapa en prototyp för en e-guide över Elsborg, som är en del av Världsarvet Falun.  

Prototypen utgår ifrån smartphones och operativsystemet Android. Utifrån tidigare och nutida e-

guider och prototypen, har vi analyserat resultaten och därigenom undersökt möjligheten för att 

skapa en generisk arkitektur, i form av en applikation för en e-guide som ska kunna appliceras 

på olika sammanhang oberoende av dess innehåll. Våra efterforskningar har dock visat att det är 

svårt att skapa en så pass generaliserad mall att den direkt går att implementera utan vissa 

justeringar. 
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        Summary 
 

An e-guide is a phenomenon that may create an increased value to the visitor. It involves a 

transition from a human guide to a digitalized one. Earlier on e-guides that did not have the 

technical aspects that were demanded from the developers to present the information in such a 

way that was to the developers liking. We have examined one of these e-guides and created a 

prototype over Elsborg, which is a part of the World Heritage of Falun. The prototype is issued 

from smartphones and the operative system of Android. Analyses has been made from earlier 

and contemporary e-guides and the prototype, as of that we have created a generic architecture 

for an e-guide that as an application that can be applied irrespective of its contents. Our research 

has proven that it is hard to create such a general model without certain adjustments. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 

Det finns i skrivande stund 911 världsarv. Världsarven är i sin tur indelade i olika 

grupper, naturarv och kulturarv.1 Ett kulturarv är en kvarleva skapat av människan, 

medan ett naturarv är efterlämningar skapat av naturen.2  

 

Enligt Nationalencyklopedin är ett världsarv ett:  

kultur- eller naturarv som av Världsarvskommittén bedömts 

vara av betydelse för hela mänskligheten.3 

 

Världsarvet Falun ingår i världsarvsgruppen kulturarv.4 Världsarvet Falun 

innefattar Falu Gruva med världsarvshuset, gamla stadsdelen Elsborg, Dalarnas 

museum, gamla Staberg besökscentrum samt Sundborn med stora Hyttnäs.  

 

2004 skapades en så kallade e-guide som sträckte sig över vissa delar av 

världsarvet Falun. För att få en definition på vad en e-guide egentligen är bör man 

se till uppdelningen av ordet.  

 

En guide är enligt Nationalencyklopedin en: 

färdbeskrivning med information om t.ex. sevärdheter, 

inkvartering och matställen.5 

 

Enligt Nationalencyklopedin kan en guide också vara en: 

person som demonstrerar sevärdheter för besökare.6 

 

Bokstaven ”e” i ordet e-guide, är en vedertagen förkortning som används angående 

tjänster på internet, som exempelvis e-post och e-handel. Bokstaven är en 

                                                           
1 http://www.visitfalunborlange.se/sv/Varldsarvet/Vad-ar-ett-varldsarv/ 2011-05-16 
2 http://whc.unesco.org/en/convention 2011-05-27 
3 http://www.ne.se/v%C3%A4rldsarv 2011-05-16 
4 http://www.visitfalunborlange.se/sv/Varldsarvet/Vad-ar-ett-varldsarv/ 2011-05-16 
5 http://www.ne.se/guide/1472473 2011-05-16 
6 http://www.ne.se/guide/1472472 2011-05-16 
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förkortning av ordet elektronisk.7 En e-guide är därmed per definition en 

elektronisk ersättning för en guide. Alltså en guide som genom någon form av 

tekniska lösningar ska tillåta att användaren kan ta del av presentationer av olika 

sevärdheter eller vägbeskrivningar. Enligt Hultgren kan ett antal olika digitala 

företeelser betecknas eTjänster. Exempel på dessa företeelser är tjänster som 

innefattar positionering, navigering, försäljning och betalningshantering.8 Det 

innebär att en e-guide kan ses som en eTjänst. Hultgren menar att det som är 

utmärkande för en eTjänst är att den finns där för att kunden efterfrågar den.9  

 

Med utgångspunkt i den e-guide som 2004 skapades kring världsarvet i Falun 

klargjordes att det fanns ett behov av en e-guide för delar av Världsarvet Falun. 

Utifrån en enkätundersökning som utfördes i samband med den första e-guiden 

gick det att utläsa att 80.4 procent av de tillfrågade var intresserad av att använda 

en e-guide, 19.6 procent svarade att de kanske var intresserade. Ingen av de 

tillfrågade sade sig sakna intresse för att använda en e-guide.10 Utifrån det och 

dialog med turistbyrån i Falun, kan det utläsas att det finns ett intresse för 

användandet av e-guider.  

 

Daniel Brandt, universitetsadjunkt i kulturgeografi, menar att utvecklingen av den 

mobila lösningen för turismindustrin har spridit sig under de senaste tio åren. Han 

menar att den mobila turismindustrin först och främst har sin fokus i två tekniska 

system. GPS-systemet och mobiltelefonen. Han beskriver tidigare projekt med e-

guider, som den e-guide som tidigare utvecklades för Världsarvet Falun och 

nämner problem som uppstod, bland annat på grund av tanken som inte riktigt låg i 

fas med den tekniska utvecklingen som fanns vid tillfället. Brandt menar att man 

genom att använda sig av nya möjligheter som uppstått med den tekniska 

utvecklingen, som exempelvis mobiltelefoner med inbyggd GPS, kan undvika 

problem som tidigare uppstått och skapa nya typer av produkter som kombinerar 

ljud och bild.11
 I den utvecklingen samhället går i sin strävan mot mobilitet inom 

tjänster, kan smartphones ses som en slagkraftig lösning. Mobiltelefonen är en av 

                                                           
7 http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=e%20%28elektronisk%29 2011-05-27 
8 Hultgren, 2007 s.5 
9 Hultgren, 2007 s8  
10 Bohlin, 2004 s. 1-16 
11 Brandt, 2009 s.114 - 117 
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de saker som människor oftast bär med sig. Med de nya smartphones, som har 

gjort genomslag på marknaden, kan vi se en lösning i att skapa en e-guide som 

kunden lätt kan ladda ner till sin smartphone, precis när kunden själv känner för 

det. Kunden behöver inte begränsas efter tider, platser och andra omständigheter 

som annars skulle kunna sätta gränser för kundens mobilitet. 

 

Brandt beskriver att den tekniska utvecklingen genom åren har förändrat hur 

turismen fungerar. Han menar att man genom tekniska lösningar har möjliggjort 

för turisten att själv sköta stora delar av sin upplevelse, exempelvis genom att med 

hjälp av lösningar på internet boka biljetter eller transport. Med utvecklingen har 

möjligheten att skapa tekniska lösningar för att fylla funktioner, där det annars 

skulle krävts en mänsklig kontakt, uppstått. Ett exempel på det är enligt Brandt så 

kallade e-guider.12  

 

Utifrån dialog med Christina Staberg på Turistbyrån i Falun kunde vi utläsa ett 

behov efter en informationskälla som komplement till den väg genom Gamla 

stadsdelen Elsborg, som turistbyrån rekommenderar besökare att gå på sin väg mot 

Falu Gruva. 

 

1.2 Problemformulering 

 
Utvecklingen av en e-guide för världsarvet i Falun började 2004, då man såg ett 

kommande behov av en teknisk lösning för att sprida den information som tidigare 

krävt en mänsklig guide. Problematiken som uppstod med den första e-guiden var 

till stor del att den låg före sin tid och hade brister i människa-datorinteraktionen. 

Den tekniska utvecklingen har nu gått framåt och skapat nya möjligheter inom 

området. Utifrån den tekniska utvecklingens framfart vill vi åtgärda de brister som 

den tidigare e-guiden för världsarvet i Falun innehade.  

 

Hur går man idag tillväga för att synliggöra och tillgodose både den tekniska 

och funktionella kvalitén i en e-guide? 

 

                                                           
12 Brandt, 2009 s.114 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att genom analys och utredning, undersöka 

möjligheten att utveckla en generisk arkitektur för e-guider med fokus på 

användbarhet inom människa-datorinteraktion.  

 

1.4 Mål 
 
Målet med arbetet är att designa och utveckla en prototyp av en e-guide med god 

användbarhet för att nyttjas av turister i Falun. E-guiden ska sträcka sig över 

Elsborg som är en del av världsarvet i Falun. 

 

1.5 Avgränsning 
 
För att avgränsa oss i arbetet kommer vi att i Världsarvet Falun begränsa oss till 

området Elsborg. Vi kommer att skapa en prototyp som visar hur den färdigställda 

produkten skulle se ut och fungera. Den huvudsakliga fokusen i arbetet och 

därmed vår avgränsning, ligger främst på den funktionella kvalitén av e-guiden. Vi 

kommer att begränsa innehållet i e-guiden till fyra fungerande delar för 

smartphones som stödjer Android. E-guidens grundtanke är att den främst kommer 

att utnyttjas till fots.  
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2. Metod 
 
 
Vi använder oss av den kvalitativa forskningsmetoden, det vill säga att vi samlar in 

data genom att studera och analysera tidigare e-guideslösningar. Därtill genomför 

vi användbarhetstester på vår prototyp för att utvärdera användbarheten. Det för att 

få mätbara resultat som vi sedan kan ställa i relation till utvärderingar av tidigare 

e-guider. 

 

Vi kommer att undersöka olika metoder för att komma fram till en funktionell och 

teknisk lösning för vår generella e-guidesmall. För att komma fram till en lösning 

på problemen, kommer data att samlas in från analys av tidigare e-guideslösningar, 

där fördelar respektive nackdelar klarläggs. Det kommer att ställas i relation till 

data som vi samlar in från användbarhetstester av vår prototyp. 

 

För att testa vår applikation använder vi oss av en Android smartphone i form av 

ZTE blade13 och emulatorn Android SDK.14 

 
2.1 Litteraturstudie 
 

 Litteraturstudien som vi kommer att genomföra innebär insamling av data från 

vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker. Litteraturen kommer att väljas 

utifrån relevans för vår e-guide. Genom studien ämnar vi kartlägga tidigare och 

nutida lösningar på e-guider och belysa för- och nackdelar och på så sätt kunna se 

utvecklingspotentialen. 

 

Genom att även genomföra en litteraturstudie kring människa-datorinteraktion, 

med fokus på användbarhet, ämnar vi kunna sätta upp ramar för utvecklingen av 

vår prototyp.   

 

                                                           
13 http://www.mobil.se/tester/zte-blade-i-test-1.384589.html 2011-06-15 
14 http://developer.android.com/sdk/index.html 2011-06-15 
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2.2 Användbarhetstest 
 
Vi kommer att genomföra användbarhetstester på vår prototyp för att kunna belysa 

eventuella brister och styrkor. 

 

Det finns olika metoder för att utföra användbarhetstester, till exempel tänka högt, 

observation, intervju och enkät.15 Vi kommer att använda oss av observation med 

följdfrågor. För att få fram en överskådlig bild som möjligt och få olika perspektiv 

på vad som menas med ett bra gränssnitt, kommer vi att välja ut 20 personer. 

Testgruppen kommer att bestå av personer mellan åldrarna 17 och 65 år. 

Personerna kommer att ha olika bakgrunder och varierande erfarenhet av att 

använda smartphones. Det går i linje med Molichs teorier kring att urvalet av 

testdeltagare i ett användbarhetstest, ska vara så bred som möjligt för att kunna 

skapa en generell uppfattning. Molich menar dock på att testdeltagarna på något 

vis bör falla inom ramen för vad den avsedda målgruppen är.16 Utgångspunkten är 

dock att personerna innehar en smartphone eller planerar att köpa en inom en snar 

framtid. Det eftersom att personerna som kommer att använda applikationen själva 

måste ha tillgång till en smartphone. Vi kommer att tillfråga användaren om 

dennes intresse för kultur och historia för att avgöra om de kan vara en del av den 

potentiella målgruppen. Vi kommer ändå inte utesluta deltagare med litet eller 

inget intresse för kultur och historia. Anledningen till det är att den nya tekniken 

kan visa sig bana väg för utökade målgrupper, med nyvaknat intresse för kultur 

och historia, genom det nya sättet att lära.  

 

Majoriteten av testdeltagarna använder sig av den ZTE-blade som funnits till 

förfogande. Resten får möjligheten att testa applikationen på datorn i den tidigare 

nämnda emulator som funnits för användning. Majoriteten av testdeltagarna testar 

prototypen på plats i Elsborg och resten testar den inomhus med smartphonen eller 

vid en dator.  

 

Vi kommer att ge testpersonerna information om vad applikationen har för 

funktion. Därefter, innan testet av applikationen påbörjas, ställer vi dem frågan vad 

                                                           
15 http://www.dialogdesign.dk/User_Centered_Design.htm 
16 http://www.dialogdesign.dk/How_DD_tests.htm 
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de har för förväntningar på en sådan applikation som vi har beskrivit. Efter det 

kommer vi att be testpersonerna att starta applikationen och fullfölja rundturen. 

Allt eftersom deltagarna tar sig runt kommer vi att observera dem för att utläsa 

svårigheter som uppstår. Därtill kommer våra observationer att innefatta hur 

testpersonerna verkar reagera på applikationen. 

 

Efter rundturen ställer vi ett antal följdfrågor (se bilagor) till testpersonerna, de 

kommer att innefatta: Det övergripande intrycket som testpersonen fått av 

applikationen, om deras förväntningar har uppfyllts och om testpersonens syn har 

förändrats under processens gång. Vi kommer därtill också att fråga dem om vad 

de själva upplevde att de hade för svårigheter, vad de minns av applikationen samt 

om de har några förslag på förbättringar.17  

 

2.3 Jämförande studie 
 

Med hjälp av data som vi samlat genom litteraturstudie och våra 

användbarhetstester kommer vi jämföra resultaten med varandra. Vi kommer att 

ställa upp resultaten i form av en matris. Det ger oss en förståelse för om vi 

uppnått vårt mål och syfte med god användbarhet. Det gör att vi kan se var 

bristerna och styrkorna finns och därmed kunna utläsa hur en generisk arkitektur 

för det här ändamålet bör se ut.

                                                           
17 http://www.webcredible.co.uk/user-friendly-resources/web-usability/usability-testing.shtml 2011-
04-27 
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3. Generella begrepp och teori 
 
Här följer en utredning av de begrepp som nämns i vårt examensarbete. 
 
3.1 Människa-datorinteraktion 
 
Termen människa-datorinteraktion förkortas vanligtvis som MDI och beskriver 

samspelet mellan en människa och en dator. MDI innefattar den upplevelse som en 

människa får i sitt möte med en dator och sträcker sig ifrån det datatekniska till det 

ergonomiska och den psykologiska upplevelsen av människans interaktion med en 

dator. Det handlar till stor del om den teknik som människan kommer i kontakt 

med, men också om det användargränssnitt som skapar upplevelsen för 

användaren. Ett av de mer framträdande begreppen inom MDI är användbarhet, 

något som direkt påverkas av utformningen av en dators användargränssnitt.18 

MDI innefattar användarupplevelsen vid interaktionen med en dator och kan 

innefatta allt ifrån användarens upplevelse vid användningen av ett program eller 

ett visst operativsystem, till användarens upplevelse av användandet av en 

mobiltelefon.19 I det här fallet ligger fokus på det senare nämnda. Anledningen till 

det är att en del av utgångspunkten i studien är smartphones och fokus därmed blir 

människa-datorinteraktion och användbarhet på mobila enheter.20  

 

3.2 Användbarhet 

 
Hultgren pratar om funktionell kvalité som följande: 

 

Det räcker tex inte att kunden får en mör biff om hovmästaren samtidigt är 

ointresserad och ovänlig, eftersom den funktionella (process-) kvaliteten då inte 

upplevs som god av kunden.21 

 

                                                           
18 http://www.ne.se/m%C3%A4nniska-dator-interaktion 2011-06-15 
19 http://cstjanster.idg.se/sprakwebben/ord.asp?ord=m%E4nniska-datorinteraktion 2011-06-15 
20 http://www.hongkiat.com/blog/mobile-web-design/ 2011-06-15 
21 Hultgren, 2007 s. 76 
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Det Hultgren menar med funktionell kvalité kan direkt kopplas till begreppet 

användbarhet. Användbarheten är sammankopplad med utformningen av 

gränssnittet på exempelvis en webbsida. Användbarhet innefattar hela systemets 

bredd ur användarens perspektiv från funktionalitet till upplevelsen av de estetiska 

värdena.22 Enligt ISO är det möjligt att mäta användbarhet . Figuren nedan visar 

komponenterna som används för att göra det. 

 

3.3 Smartphones 

 

Smartphones är den nya tidens mobiltelefoner. Smartphones är något av ett 

mellanting mellan en dator och en mobiltelefon. Åtkomst till internet är 

nödvändigt för att en smartphone ska fungera optimalt. Internet behövs för att det 

ska gå att ladda ner applikationer till smartphonen. Med applikationer menas små 

program som kan vara till exempel spel eller e-guider. Efter att applikationen har 

laddats ner kan programmet i vissa fall köras lokalt på smartphonen, det är 

beroende av om applikationen kräver saker såsom GPS eller kontakt med en 

server. De vanligaste operativsystemen som används på smartphones är Symbian, 

IOS, Windows Mobile, Google Android och Maemo. 23  

 

                                                           
22 http://www.santai.nu/artiklar/iso.htm 2011-04-27 
23 http://sv.wikipedia.org/wiki/Smartphone 2011-04-27 

 

Figur 1. ISO 9241-11, ramen för användbarhet (http://www.santai.nu/artiklar/iso.htm, 2011) 
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3.4 Google Android  
 
Android är ett operativsystem utvecklat av Google, med influenser från Linux-

kärnan. Enligt Reuters Canada var Android det mest sålda operativsystemet i USA 

under det andra och tredje kvartalet 2010, med en marknadsandel på 43,6 

procent.24 Google har tillsammans med flertalet andra företag arbetat för att ta 

fram öppna standarder, det vill säga standarder som är tillgängliga för alla att 

använda och implementera.25 Android är ett sådant operativsystem. 

 

3.5 Phonegap 
 
Phonegap är en applikationsplattform som erbjuder möjligheten att bygga 

applikationer i HTML-5. Den tillåter utvecklare att genom webbtekniker få 

tillgång till så kallade APIs, ”Application programming interfaces”, och 

applikationsmarknader på smartphones. Det gör det möjligt att genom 

webbteknologier såsom HTML, CSS och JavaScript skapa applikationer för 

smartphones. 

 

Det fungerar genom att man med hjälp av webbstandarder bygger sin applikation. 

Därefter erbjuder Phonegap olika sätt att paketera applikationen för olika 

plattformar för smartphones.26  

 

Tidigare har det funnits begränsningar inom utvecklingen av applikationer då det 

behövts skapas enskilda applikationer för varje operativsystem. Applikationer kan 

anpassas för olika operativsystem genom Phonegap.  

 
3.6 Applikation vs webbapplikation 
 

Enligt NE är en applikation: 

Tillämpningsprogram som tillgodoser användarens 

databehandlingsavsikter till skillnad från system- och 

verktygsprogram som svarar mot datorns interna behov.27 

 

                                                           
24 http://ca.reuters.com/article/businessNews/idCATRE6734HB20100804 2011-04-27 
25 http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96ppen_standard 2011-04-27 
26 http://www.phonegap.com 2011-04-27 
27 http://www.ne.se/kort/applikation/1258420 2011-05-10 
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En webbapplikation, också kallat en webblösning, definierar Alex Chaffee som: 

A web application is a collection of servlets, html pages, classes, 

and other resources that can be bundled and run on multiple 

containers from multiple vendors. A web application is rooted at a 

specific path within a web server.28 

 

Skillnaden mellan en applikation och en webblösning är alltså att en applikation 

kräver någon form av installation, medan en webblösning kan köras direkt genom 

ett nätverk eller över internet. Det innebär bland annat att en applikation kräver 

utrymme på hårddisken medan webbapplikationen endast tar upp random access 

memory då den laddar materialet från servern. En applikation kan även likt en 

webblösning ladda material från en server, men kräver ändå en installation. En 

applikation kan i och med att den installeras användas både då datorn är, eller inte 

är, uppkopplad mot internet.29 Begreppet app används ofta och syftar då till en 

applikation specifikt för smartphones.30 De vanligaste platser att få tag på appar 

för smartphones med android, är genom android market.31 I vissa fall måste 

applikationen vara uppkopplad mot internet hela tiden för att hämta uppdateringar, 

så som exempelvis applikationen för webbplatsen Facebook. 

 
 
3.7 Adobe Flash och HTML 5 
 

Adobe Flash är ett verktyg utvecklat av Adobe Systems för att skapa interaktiv 

multimedia för webblösningar. Problemet är att det hittills i de flesta fall inte är 

kompatibelt med Apples programvaror för smartphones, samt inte stöds av alla 

smartphones med android då en del processorer är för svaga. Lösningar på 

problemen är på väg och en av dem kan vara HTML5 kombinerat med Javascript 

och CSS3. Adobe har presenterat en prototyp för ett program namngivet till 

Wallaby. Meningen är att Wallaby ska erbjuda en lösning på problem som kan 

uppstå med flash, genom att konvertera flash-filer till HTML5. 32 HTML står för 

Hyper Text Markup Language. HTML-5 innefattar utökade tekniker för ljud, 

video, grafik och webbapplikationer som gör det möjligt att skapa webbsidor som 
                                                           
28 http://www.jguru.com/faq/view.jsp?EID=129328 2011-05-10 
29 http://download.oracle.com/javaee/1.4/tutorial/doc/WebApp.html 2011-05-10 
30 http://sv.wikipedia.org/wiki/APP 2011-06-15 
31 https://market.android.com/ 2011-06-15 
32 http://labs.adobe.com/technologies/wallaby/ 2011-05-27 
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kan innehålla multimedia. Multimedian som erbjuds genom HTML5 kan i 

framtiden bland annat göra det möjligt att ersätta flash på webbsidor.33 

 

3.8 JavaScript och CSS3 
 

JavaScript är ett objektorienterat scriptspråk, som används till webblösningar och 

oftast ligger på klientsidan. Språket bäddas mestadels in eller är en del av HTML-

sidan. JavaScript kan användas för enklare funktioner som att kontrollera ifyllda 

fält eller bildspel, men kan också användas för avancerade funktioner som 

exempelvis spel.34 

 

CSS, eller Cascading Style Sheets är ett språk som kontrollerar designen på 

exempelvis en webbsida. Språket gör att man kan anpassa dokument i avseenden 

som typsnitt, färg etc. I vårt avseende är CSS3 en viktig faktor för att kunna 

anpassa användbarheten på vår e-guide.35 

 

3.9 GPS och Points of interest 
 

GPS är ett satellitbaserat navigations- och positionssystem som drivs av det 

amerikanska försvarsdepartementet.36 Den grundläggande GPS:en, Global 

Positioning System, är definierad som konstellationer av satelliter.37 Enligt Official 

U.S. Government Information about the Global Positioning System tillhandahåller 

GPS dess användare med positionering, navigering och tidsangivelser. Det är 

uppbyggt av tre olika segment: rymd-, kontroll- och användarsegmentet. Det finns 

även andra satellitbaserade navigations- och positionssystem som exempelvis 

Galileo.38 

 

En point of interest eller så kallade POI är en specifik plats eller punkt på en karta 

som någon kan finna intressant av någon anledning. En POI består som minimum 

av punktens latitud och longitud. Utöver det så finns oftast ett namn på punkten 

                                                           
33 http://diveintohtml5.org/ 2011-05-27 
34 http://sv.wikipedia.org/wiki/javascript 2011-04-27 
35 http://sv.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets 2011-04-27 
36 http://www.gps.gov/systems/gps/ 2011-05-12 
37 http://www.navcen.uscg.gov/?pageName=GPS 2011-04-27 
38 http://www.gps.gov/systems/gps/  2011-05-12 
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samt ytterligare information som exempelvis telefonnummer. Praktisk användning 

kan exempelvis vara att en enhet som en mobiltelefon känner av var den befinner 

sig och automatiskt visar upp ett stycke text då användaren kommer i kontakt med 

en POI.39 

 

3.10 Google Maps 
 

Google Maps är interaktiva kartor på webben, som stöds av smartphones med 

androidsystem. Google Maps stöds också av andra operativsystem så som 

Symbian, IOS etc. Google Maps tillåter användaren att skriva in namnet på ett 

område eller en punkt, exempelvis en adress. Därefter visas positionen på en 

dynamisk och interaktiv karta med en enkel dragfunktion som gör att användaren 

kan dra fram och tillbaka på kartan. Det går också att zooma in och ut. Utöver det 

kan funktionen också erbjuda användaren en vägbeskrivning från startpunkten till 

den punkt användaren vill ta sig till.40 Google Maps kan kopplas till en applikation 

där applikationen skickar med en adress till Google Maps då användaren trycker 

på adressen i applikationen. Man kan även utveckla egna kartor med hjälp av 

Google Maps. 

 

 

3.11 Augmented reality 
 

Augmented reality har en historia av att användas inom många olika områden. Det 

har använts inom sjukvården för läkare som vill leta data om sina patienter och av 

piloter som behövt se viktig data om landskap. Augmented reality använder GPS 

data för att ge användaren informationen som den är ute efter. Det sker oftast 

genom någon form av handhållen utrustning, så som en handdator och kan 

innefatta allt ifrån ljud till text och bild. Genom att enhetens kamera riktas mot den 

plats som användaren vill veta mer om, varpå GPS-data och kompassriktning 

samlas in och kan delge information om exempelvis vad platsen heter eller var den 

närmaste pizzerian finns.41 Augmented reality kan också kombineras med Google 

Maps och kopplas samman med andra tjänster genom olika lager. Det innebär att 

                                                           
39 http://en.wikipedia.org/wiki/Point_of_interest 2011-05-17 
40 http://maps.google.se/help/maps/tour/ 2011-05-12 
41 http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7007.pdf 2011-05-31 



 

14 
 

en användare kan använda Augmented reality och Google Maps jämsides och ta 

del av data kring byggnader den ser, men samtidigt få tillgång till en övergripande 

karta över området och vägbeskrivningar.42 

                                                           
42 http://compixels.com/441/top-5-augmented-reality-apps-for-android 2011-05-31 
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4. Tidigare och nutida e-guider och lösningar 
 
Här följer en presentation av tidigare och nutida e-guider och lösningar från olika 
platser. 
 
4.1 E-guiden till Världsarvet Falun sommaren 2004 
 

 
Figur 2. E-guiden för Världsarvet Falun, bestående av handdator, högtalare, GPS-mottagare med 
mera. (Bohlin, 2004) 
 

Sommaren 2004 testades en e-guide för en del av Världsarvet Falun. Utrustningen 

bestod av en handdator, två högtalare med batterienhet och reglage monterad i en 

låda. Utrustningen bestod därtill av en separat GPS-mottagare som placerades 

ovanpå lådan och enbart kopplades samman med utrustningen genom en sladd. 

Programvaran skapades för en handdator och mottog GPS-signaler från satelliter. 

Data presenterades för användaren genom ett antal filmsekvenser där användaren 

fick ta del av en historisk person som gestaltades av en skådespelare. Avsnitten 

med skådespelaren var frivilliga men spelade en stor roll för sammanhanget. Om 

intresset för mer information fanns, kunde användaren välja att lyssna på fler 

avsnitt. 

 

E-guiden var avsett för bilåkande besökare och hela den guidade turen tog cirka tre 

timmar. E-guiden fanns tillgänglig för besökarna att låna på Gruvmuseet i Falun 

och uthämtning, samt återlämning av apparaten skedde vid receptionen. Ett 

uthyrningskontrakt krävdes för att besökarna skulle få låna e-guiden. Det krävdes 

också att användaren tog del av ytterligare information kring hur e-guiden 

fungerade i och med att utrustningen kunde krångla.  
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På Högskolan Dalarna sattes en arbetsgrupp samman för att göra en utvärdering av 

e-guiden. Arbetsgruppen kom till följande slutsatser:  

 

Tabell 1. Sammanställning av användbarhetstest på e-guiden Världsarvet Falun (Bohlin, 2004) 

Styrkor Svagheter 
 
Bra och starkt ljud 

 
Starkt solljus kan skapa svårigheter att se 
på skärmen 

 
Bruksanvisningen var lätt att förstå 

 
Utrustningen är inte regnsäker 

 
E-guiden överlag var lätt att använda 

 
Utrustningen måste laddas nästan konstant 

 
Lätt att se vad som visas på skärmen då 
solen inte blänker 

 
Utrustningen är otymplig att bära runt på 

 
Bra bildkvalitet 

 
Begränsat antal utrustningar för utlån 

 
 

 
Krångligt att starta apparaten 

  
Problem med GPS-mottagningen  

  
 
 

 
GPS-mottagaren ramlar ofta loss 

 
 
 

 
Störande med många sladdar 
 

 
Arbetsgruppen kom fram till att e-guiden var väldigt uppskattad av användarna, 

trots en del stora problem. De menar att genom att teknikens utveckling, skulle 

tillgängligheten för e-guiden öka och alltså inte begränsas av saker som hur många 

handdatorer som finns till uthyrning.43 

 

                                                           
43 Bohlin, 2004 s. 1-16 
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4.2 LoL@ Local Location Assistant i Wien sommaren 2001 
 

 
Figur 3. Logotyp för LoL@ (Kunczier, 2001:1) 
 
LoL@ var en demo av en multimediaguide för turister genom mobila system. 

Guiden kunde ta emot användarens position och ge den en tur av stadens 

sevärdheter. Vid varje sevärdhet fanns specifik information som mobilen 

tillhandahåller utifrån var användaren befann sig.44  

 

2002 menade Gartner och Uhlirz att UMTS, det vill säga ”universal mobile 

telecommunication system”, var en ny standard för trådlös kommunikation och 

informationsöverföring. Den standarden skulle underlätta för utvecklingen av e-

guider.45 

 

 
Figur 4. LoL@ kartlösning (Kunczier, 2001:3) 
 

LoL@ visade vad mobiltjänster skulle kunna erbjuda i framtiden. Den visade hur 

mobiler kunde kombinera lokalisering, tal och video. Utifrån det möjliggöra för en 

mängd nya applikationer och tjänster som var kundorienterade. 46 

 

                                                           
44 Kunczier, 2001 s.1 
45 Gartner & Uhlirz, 2002 s.1 
46 Kunczier, 2001 s.9  
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Figur 5. Användarikoner i LoL@ (Kunczier, 2001:5) 
 

Användaren letade själv upp den position som han/hon var intresserad av genom 

kartan som erbjöds av telefonen. Därefter meddelade användaren systemet att den 

hittat rätt genom att trycka på en knapp med en grön bock på. Då tillhandahölls 

informationen om den positionen.47  

 

Arkitekturen av systemet var uppdelad i tre domäner: användarutrustningen, 

mobila nätverket och servern.48 

 

 4.3 E-guiden Talk of the town 
 

 
Figur 6. Logotyp för Talk of the town (http://www.talkofthetown.se/, 2011) 
 
Talk of the town är en e-guide över Stockholm. E-guiden fungerar utifrån 

minneskortet på en mobiltelefon och är en slags ljudguide över de 56 bästa 

sevärdheterna i Stockholm. När man sätter in minneskortet i telefonen, visas 

guiden automatiskt i telefonens mediaspelare. När användaren anländer till en 

sevärdhet så trycker den på play. Användaren får hjälp i form av en karta på 

minneskortet för att hitta till sevärdheterna. Kartan erbjuder ingen form av 

                                                           
47 Kunczier, 2001 s.9  
48 Kunczier, 2001 s.12  
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guidning utan användaren får själv navigera som den skulle gjort med en vanlig 

papperskarta. Man kan välja mellan att hämta minneskortet på en fysisk plats eller 

att ladda ner e-guiden från internet.49  

 

4.4 E-guiden Guidepal 

 

 
Figur 7. Exempelbild på en e-guide från Guidepal (http://guidepal.com, 2011) 
 
Guidepal.com erbjuder applikationer för 46 städer i världen och erbjuder en 

presentation och guidning av staden du befinner dig i.50  

 

Guidepals e-guider innehåller bilder och text, samt en kartfunktion och är 

utvecklat i form av applikationer för Android, iPhone, iPad och Blackberry. Alla 

Guidepals kartor är fullt tillgängliga för användaren även då användaren inte är 

uppkopplad till internet. Det går alltså att använda applikationen offline. Det 

möjliggör för användaren att resa utomlands med applikationen som e-guide. 

Guidepal använder sig även av augmented reality för att exempelvis tillåta att 

användaren riktar sin mobilkamera mot en byggnad och då får information om vad 

för byggnad det är. För att finansiera e-guiden, använder sig Guidepal av reklam i 

själva applikationen. Reklamen fokuserar kring lokala företag och tillåter att de 

exempelvis delger användaren speciella erbjudanden, som Guidepal sedan får en 

viss provision för om användaren väljer att utnyttja.51 

 

                                                           
49 Derefeldt, 2009 s.2  
50 http://guidepal.com/ 2011-06-12  
51 http://www.arcticstartup.com/2010/12/15/offline-city-sightseeing-with-guidepal 2011-06-12 
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4.5 Google Maps som navigationslösning 

 

 
Figur 8. Skärmdump på Google Maps användargränssnitt (http://maps.google.se, 2011) 
 

Matador Network skriver om hur Marc Latham redan i ett tidigare skede skrev om 

Google Maps som en lösning för att utforska världen från hemmet. Matador 

Network går dock steget längre och väcker frågan om Google Maps kan användas 

då man redan befinner sig ute i världen. Matador Network ställer frågan om 

Google Maps kan användas som ett reseverktyg och forsätter sedan med att 

besvara sin egen fråga. Svaret är ja. Ross Lee Tabak, författare till artikeln på 

Matador Network, menar att man tack vare Google Maps kan hitta 

vägbeskrivningar till i princip allting. Han beskriver hur han med hjälp av Google 

Maps har navigerat sig till allt ifrån tropiska stränder till bombkratrar i Laos. 

Genom de olika funktioner och tillägg Google Maps erbjuder får användaren 

därmed möjligheten att använda Google Maps som en fristående e-guide.52  

 

På GPS Eguides talar de om någonting kallat Google Maps for mobile. En Java 

applikation utvecklad av Google med avsikten att kunna köras på alla 

Javabaserade mobiler, så som Android. Applikationen ska enligt GPS Eguides 

                                                           
52 http://matadornetwork.com/trips/how-to-get-off-the-beaten-track-with-google-maps 2011-05-17 



 

21 
 

tillhandahålla snarlika om inte näst intill identiska funktioner som Google Maps 

för webbsidor redan gör.53 

 

4.6 E-guiden Layar 
 

 
Figur 9. Logotyp för Layar (http://site.layar.com/company/press/material, 2011) 
 
Layar är en augmented reality browser för Android, Iphone och i utveckling för 

Nokias smartphones.54  

 

 
Figur 10. Bild på Layars implementation av augmented reality 
(http://site.layar.com/company/press/material, 2011) 
 

Layar kan användas för att hitta någonstans att äta, få veta mer om stadens historia 

och få veta mer om lokala arrangemang. Genom att rikta sin smartphone mot den 

byggnad eller plats som användaren vill veta mer om, så får användaren tillgång 

till restauranger, hotell, arrangemang och annat av intresse. 55 

                                                           
53 http://www.gps.e-guides.org/google-maps-for-mobile/ 2011-05-17 
54 http://www.youtube.com/watch?v=EtpNx7Y14d0&feature=player_embedded 2011-05-31 
55 Ibid 
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Figur 11. Bild på Layars kombination av augmented reality och Google Maps 
(http://compixels.com/411/top-5-augmented-reality-apps-for-android, 2011) 
 

Layar kombinerar olika tjänster för att optimera sin användarupplevelse. De har 

bland annat kopplat samman augmented reality med Google Maps för att kunna 

erbjuda vägbeskrivningar och kartor kombinerat med det data som augmented 

reality förser användaren med.56 

 
4.7 Tidigare problem och den tekniska utvecklingens möjligheter 
 

Trots svårigheter med tidigare e-guider anser Brandt att det finns möjligheter för 

utveckling av mobila turisttjänster. Problem som Brandt kartlagt och menar att den 

tekniska utvecklingen bör kunna ge lösningar på, presenteras i form av ett antal 

utvecklingspunkter. 57 

 

• Den första punkten är presentationen av data i e-guiden med hjälp av nya 

möjligheter i multimedia. Brandt menar att nya tekniska lösningar kan 

möjliggöra presentation av information med hjälp av multimedia på ett 

adekvat sätt.  

 

• Punkt nummer två är möjligheten för lokala intressepunkter. Genom att 

koppla samman e-guiden med omkringliggande lokala intressepunkter, 

exempelvis logi och matställen kan e-guiden utvecklas till att bli användbar 

                                                           
56 http://compixels.com/441/top-5-augmented-reality-apps-for-android 2011-05-31 
57 Brandt, 2009 s.115-116 
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för turisten på fler sätt än ett.  

 

• Den tredje utvecklingspunkten som Brandt talar om är att nya tekniska 

lösningar kan skapa en ökad flexibilitet gällande exempelvis öppettider. 

 

• Den fjärde punkten är aktualiteten på innehållet. Ett problem som tidigare 

funnits och som Brandt tar upp, har också varit aktualiteten på innehållet i 

e-guiden då innehållet inte varit dynamiskt. Det tar tid att uppdatera varje 

enhet för sig varje gång innehållet behöver uppdateras.  

 

Ett problem som uppstod med e-guiden för Världsarvet Falun var att avsnitten 

med information blev för långa. Brandt talar om att omfattande analys av ett 

besöksmål ger ett väldigt informationsrikt material att ta del av. De som sedan 

implementerar materialet måste vara noggranna med sitt urval av material. Ett 

annat exempel som Brandt tar upp är den e-guide som innefattar Ales stenar. Ales 

stenar har ett väldigt stort urval av information vilket besökaren kan ta del av, men 

trots det har besökstiderna varit väldigt korta just där. Brandt menar att det bör 

bero på att innehållet inte är tilltalande nog för besökarna i relation till platsen de 

besöker.58 

 

Brandt nämner så kallade POI, ”points of interest”, som var implementerade med 

den e-guide som fanns för Världsarvet Falun. Brandt menar att nackdelarna som 

visade sig uppstå i samband med användandet av den tekniken var problem som 

uppstod i exempelvis tätbebyggda områden. Det visade sig att det i tätbebyggda 

områden blev svårt för navigationssystemet att känna av var den befann sig då 

satellitkontakten på vissa ställen var bristande. Problematiken innefattade också 

det faktum att de så kallade POI som fanns riskerade att lätt överlappa varandra. 

Det i och med att det behövdes en ganska stor diameter för varje punkt, för att 

försäkra sig om att det skulle fungera så optimalt som möjligt. Rent praktiskt 

innebär det problematik som att fel POI kan aktiveras då användaren kommer till 

en viss plats. 

 

                                                           
58 Brandt, 2009 s.124 
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Brandt har observerat att utvecklingen av e-guider har hållits tillbaka på grund av 

dess dåliga tillförlitlighet. Det beror till mesta del på de tekniska begränsningar 

som inte har kunnat tillgodose vad projekten har begärt av e-guiderna. Brandt 

menar att med den tekniska utvecklingen, bör det vara möjligt att finna lösningar 

på de problem som han kartlagt. De lösningarna bör sedan gå att applicera i 

skapandet av en framtida e-guide.59 

 

                                                           
59 Brandt, 2009 s.115-116 
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5. Utveckling och analys av prototyp Elsborg 
 

Prototypen inleds med en indexsida där användaren får välja när den vill starta sin 

applikation. Därefter spelas den officiella världsarvslogotypen upp. Logotypen är 

modellerad och animerad i 3D, integrerad i Flash, samt innehåller ljud. Logotypen 

spelas upp och öppnar sedan en startsida. Startsidan innehåller alla applikationens 

huvudlänkar samt rubrik och startmeny. 

  

5.1 Relativa mått 
 

Vid utformandet av applikationer för smartphones, är det viktigt att tänka på olika 

skärmstorlekar. De flesta smartphones har olika skärmstorlek och det gör att 

applikationen måste anpassas till de olika skärmarna.60 Genom att utveckla 

applikationen i relativa mått kan den anpassas efter skärmstorlek till sådan grad att 

gränssnittet kan användas på allt från en smartphone till en läsplatta eller dator.  

 
5.2 Navigation - Huvudlänkar 
 

Applikationens huvudlänkar placerades längst ner på skärmen för att möjliggöra 

för användaren att så snabbt som möjligt se informationen som förändras och byts 

ut. Aurora Gatbonton rekommenderar att man i design för mobila webblösningar 

                                                           
60 http://www.hongkiat.com/blog/mobile-web-design/ 2011-05-11 

Figur 12. a) Applikationens indexsida b) Världsarvets logotyp i flash c) Applikationens startsida 



 

26 
 

och applikationer använder sig av textlänkar i så stor utsträckning som möjligt.61 

Därmed är huvudlänkarna utformade på ett sådant vis att de inte bara innehåller en 

bildlänk, utan också har en textlänk under för att försäkra sig om att användaren 

inte stöter på problem.  

 

Gatbonton menar också att det är viktigt för användaren att veta var den befinner 

sig i gränssnittet. Hon beskriver olika sätt som kan göra användaren medveten om 

var den befinner sig. Exemplen hon beskriver är bland annat att ändra på typsnitt, 

bakgrundsfärg, länk eller knapp på något vis som gör att den skiljer sig från 

resterande länkar.62 Därmed är huvudlänkarna utformade på ett sådant vis att 

användaren på varje sida kan se vilken länk den är inne på, genom att 

länkalternativet är markerat.   

 

 

Figur 13. Applikationens huvudlänkar bestående av bild- och textlänk 
 
5.3 Innehåll och hjälp 
 

Jacob Nielsen menar att man bara bör använda sig av information som intresserar 

användaren. Han uttrycker att det bör finnas en balans mellan navigering och 

information som inte gör att användaren upplever informationen som alltför 

kompakt. Nielsen talar om att undersökningar visat att användare överlag 

fokuserar mycket på innehåll och att användare vid deras första besök på en ny 

sida har för vana att snabbt läsa igenom rubriker och liknande saker som kan ge ett 

tecken på vad sidan handlar om. Nielsen hävdar att det därmed är viktigt att finna 

balansen där sidans innehåll och texter är korta och koncisa.63  

 

                                                           
61 http://www.hongkiat.com/blog/mobile-web-design/ 2011-05-11 
62 Ibid 
63 Nielsen, 2001 
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De olika sidorna i applikationen presenteras därmed i form av rubriker längst upp 

på skärmen. Därefter följer data i form av text och bilder. Texterna har skurits ner 

till korta anekdoter och kuriosa som ska få användaren att ta till sig informationen 

och fortfarande vara nyfiken på att veta mer.  

 

 

Figur 14. Presentation av data i applikationen 
 

Nielsen uttrycker att en webblösning i princip inte ska behöva någon form av 

dokumentation. Användaren ska förstå hur gränssnittet fungerar utan att behöva 

använda sig av någon form av hjälpfunktion.64 För att följa de riktlinjerna, har 

prototypens applikation enbart några korta överskådliga stycken under rubriken 

hjälp. Tanken är att användaren från början ska förstå användargränssnittet och 

inte känna att det är en nödvändighet att använda sig av hjälpfunktionen. De korta 

instruktioner som finns under hjälpavsnittet talar på ett överskådligt vis om för 

användaren hur den får fram texter om platserna Om användaren skulle behöva 

mer hjälp finns möjlighet att ringa för att få ytterligare information, i prototypens 

exempel till Dalarnas museum eller turistbyrån.   

                                                           
64 Nielsen, 2001 
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Figur 15. a) Applikationens hjälpavsnitt b) Telefunktioner för extra hjälp 
 

Innehållet i applikationen, så som bilder, texter, länkar etc. hämtas från en server. 

Det kan därmed uppdateras på servern varpå alla mobiler som har applikationen 

installerade får ta del av uppdateringarna utan att behöva installera någonting nytt.  

 

5.4 Karta 
 

Kartan utformades med utgångspunkt i e-guiden Talk of the town, där användaren 

själv får navigera utifrån punkter utmärkta på en karta.65 Kartan i Prototypen 

Elsborg byggdes därmed i form av en webblösning med HTML, JavaScript och 

CSS3.  

 

Figur 16. a) Kart-/navigationslösning i applikationen b) Lista som alternativ till kartlösningen 

                                                           
65 Derefeldt, 2009 s.2 
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Kartan visar upp de viktiga platserna och användaren kan välja att trycka på den 

punkt som den vill läsa mer om. Samtidigt kan användaren själv navigera till 

punkten med hjälp av kartan som punkterna är utmärkta på. Meng, Zipf och 

Reichenbacher skriver om mobila kartor, att designen ska tillmötesgå användaren 

och att informationen som är direkt nödvändig i situationen ska vara tillgänglig. 

Det utan att användaren behöver anstränga sig mer än nödvändigt.66 Valet för 

kartan till prototypen Elsborg har därmed sin utgångspunkt i e-guiden Talk of the 

town. Det utifrån att Talk of the town innehåller en karta som endast innehåller de 

punkter som är relevanta för användaren och ger en teknisk lösningsmöjlighet som 

går att applicera på HTML, JavaScript och CSS3. Meng, Zipf och Reichenbacher 

menar att en mobil kartlösning där ett fåtal punkter av intresse, points of interest, 

som ligger på en övergripande kartbakgrund, passar minnet på en mobilenhet 

bättre än en mer detaljerad lösning.67  

 

Användaren ges också möjligheten att bläddra genom alternativen av sevärdheter i 

form av en lista. (Se fig 16b.) 

 
 

                                                           
66 Meng, Zipf & Reichenbacher, 2005 s.5 
67 Ibid 
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5.5 Användbarhetstest och analys av Prototyp Elsborg  
 

Meng, Zipf och Reichenbacher menar att då man utvecklar för mobila apparaturer, 

är det viktigt att undersöker användarens beteende i interaktion med enheten. 

Utifrån det är det möjligt att skapa en användarprofil som gör att man kan skapa en 

funktionell användbar lösning som gör att användaren kan göra de saker som den 

vill göra och inte begränsas av gränssnittet.68  

 

Med ett användbarhetstest går det därmed att kartlägga användarens beteende i 

interaktion med just prototypen för Elsborg och därmed belysa styrkor och 

svagheter.  

 

Användbarhetstestet av prototypen Elsborg, visade att prototypen överlag mottogs 

väl av användarna. Majoriteten av deltagarna i testet ansåg att data presenterades 

på ett sätt som gjorde att det inte blev för mycket. Användarna upplevde att de 

kom ihåg vad de hade läst och sett i applikationen och att den skapade en fortsatt 

nyfikenhet kring Elsborg. Kartan visade sig vara en bristande funktion då 

majoriteten av användarna i testet stötte på problem när det kom till att använda 

sig av kartan. Slutsatser som vi kan dra av det är att kartan är det stora problemet 

för prototypen. 

 

Användarna fick till uppgift att starta applikationen och därefter navigera runt hela 

Elsborg beroende på vart användaren befann sig. De allra flesta använde sig av 

kartan för att hitta till de olika platserna, men stötte på problem då hela kartan inte 

syntes i alla smartphones. Ett annat problem som uppdagades var att en del av 

testpersonerna upplevde att de skulle vilja haft namn på prickarna på kartan. 

Ungefär hälften av alla som hade problem med kartan såg lösningen i att gå in på 

listan och självmant navigera mellan de olika platserna. Den andra hälften frågade 

efter hjälp eller gick till hjälpsidan genom menyknappen. 

 

Alla i testgruppen hittade funktionen att kunna växla mellan de olika bilderna på 

då och nu.  

                                                           
68 Meng, Zipf & Reichenbacher, 2005 s.6 
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Olika väderförhållanden rådde då testet utfördes på olika dagar, men det visade sig 

att under soliga dagar fann en del deltagare att det var svårt att se på skärmen. 

Majoriteten av användarna anser att längden på informationen var bra, ett fåtal 

hade intresse för mer kuriosa. 

 

En fjärdedel av testerna utfördes inte på plats i Elsborg utan testpersonerna 

provade endast applikationen hemifrån. Dessa personer hade inga problem alls att 

navigera i applikationen och hittade all information nästan omedelbart. De som 

inte testade applikationen på plats behövde inte använda kartan och upplevde inga 

direkta problem. Även problemet med att se på skärmen upphör då deltagarna 

använda applikationen inomhus eller utomhus då det inte är starkt solsken.   

 

Tabell 2. Sammanställning av användbarhetstest på prototypen av e-guiden Elsborg 

Styrkor Svagheter 

 
Kan hämtas från internet, inte bunden till 
några öppettider 

 
Starkt solljus kan skapa svårigheter att se 
på skärmen 

 
Bra längd på informationen, gör att 
användaren kommer ihåg. 

 
Kartan är inte anpassad för alla skärmar 
 

 
E-guiden överlag var lätt att använda 

 
Går inte att zooma på alla skärmar 

 
Lätt att bära med sig (i mobilen) 

 
Saknar ljud 

 
Lättnavigerat gränssnitt 
 

 
Saknar vägvisning 
 

 
Multimedia som väcker intresse 
 

  

  
Kommer åt mobilens funktioner 
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6. Diskussion 
 

Så vad skiljer prototypen Elsborg ifrån den tidigare e-guide som skapades för delar 

av Världsarvet Falun? Utifrån det användbarhetstest som 2004 genomfördes på 

den tidigare e-guiden samt användbarhetstestet av prototypen Elsborg kan 

användarupplevelsen av e-guiderna ställas mot varandra och funktionalitet därmed 

klarläggas.  

 

6.1 Jämförande studie 

 

Det går utifrån den jämförande studien att utläsa att prototypen Elsborg till stor del 

skiljer sig ifrån den tidigare e-guiden för Världsarvet Falun. Prototypen Elsborg 

visar sina styrkor i form av just lösningen med utgångspunkt i användarens 

smartphone. Styrkorna med prototypen Elsborg går att se i storleken och 

flexibiliteten. Både storleken och flexibiliteten var viktiga faktorer som den 

tidigare E-guiden inte klarade av att eliminera de då existerande problemen 

omkring.  

 

Där det tidigare fanns begränsningar kring hur användaren kunde bläddra mellan 

olika kapitlen och stycken i e-guiden kan användaren med hjälp av prototypen 

Elsborg själv välja vilket kapitel och stycke den vill ta del av var och när. I den 

tidigare e-guiden fanns begränsningar i form av de videoklipp som spelades upp 

och gav tillgång till olika kapitel där det sedan inte gick att gå tillbaka till de val 

som fanns innan videoklippet spelades upp. Man var tvungen att följa med i e-

guiden i den ordningsföljd som e-guiden bestämde. Någonting som kan upplevas 

som ett negativt inflytande på aspekten flexibilitet. 
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Tabell 3. Teknisk jämförelse mellan e-guiden för Världsarvet Falun och Prototypen för Elsborg 
E-guide Tidigare e-guide över 

Världsarvet Falun 
Prototyp Elsborg 

Geografisk navigering GPS, med vägvisning Karta utan vägvisning 
Instruktioner/hjälp  Paus för kontinuerliga 

instruktioner 
Instruktioner integrerade i 
gränssnittet 

Dimensioner Handdator i stort skal Användarens smartphone, 
relativ storlek på 
applikationen 

Struktur av innehåll 
 

Narrativt presenterande av 
innehåll 

Möjlighet till att leta på karta 
eller i lista 

Tillgång Avhämtning på museum Nedladdning till smartphone 

Ljud Ja Nej 
Rörlig multimedia 
 

Ja, nästan enbart rörlig bild Ja, viss rörlig multimedia 

Navigering (egna val) 
 

Ja, till viss del Ja, helt 

Utökade funktioner 
 

Nej Tillgång till mobilkamera, 
telefon etc. (smartphonens 
inbyggda funktioner) 

Uppdatering av innehåll 
 

Utförs enskilt på varje 
handdator. 

Dynamiskt, uppdateras på 
server, laddas automatiskt in. 

 

Tabell 4. Jämförelse mellan e-guiden för Världsarvet Falun och Prototypen för Elsborg utifrån 
användbarhetstest 
Innehåll 
 

Upplevs som för massivt, men 
underhållande 
 

Överskådligt, minnesvärt, 
väcker nyfikenhet för mer 
information 

Underhållning Skapade intresse, för lång Skapade intresse 

Svagheter - Svårt att se vid solljus 
- Måste hämtas på 

plats, begränsad 
tillgång 

- Storleken 
- GPS mottagare ramlar 

av 
- Mycket sladdar 
- Varje apparat måste 

uppdateras  

- Svårt att se vid starkt 
ljus 

- Geografisk navigering 
(karta) 

- Saknar 
vägbeskrivning 

- Saknar ljud  
- Går inte att zooma på 

alla skärmar 

Styrkor - Starkt ljud 
- Lättförstådda 

bruksanvisningar 
- Bra bildkvalité 
- Lättanvänd 
- Guidning muntligt 

och på karta till de 
olika platserna 

- Laddas ner 
- Dynamiskt innehåll 
- Lätt att bära med sig 
- Lättanvänd 
- Väcker intresse 
- Kommer åt mobilens 

funktioner 
- Obegränsad tillgång 
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6.2 Tidigare problem och den tekniska utvecklingens möjligheter 
 
Med utgångspunkt i Daniel Brandts teorier nämnda i empirin kring framtida 

mobila turisttjänster,69 går det att se en tydlig lösningsmöjlighet i och med 

smartphones. En viktig aspekt att ta hänsyn till då det kommer till återanvändning 

är de tekniska delarna och de problemen som kan uppstå. Eriksson och Penker 

menar att det är svårt att få till en generell komponent som går att återanvända i 

olika sammanhang.70 Daniel Brandt menar dock att det är vad som krävs för att få 

till en välfungerande e-guide. Han skriver att den e-guide som finns över 

Världsarvet Falun, inte har haft tillräckligt stor pålitlighet när det kommer till de 

tekniska aspekterna. Brandt påstår att en generisk arkitektur för en teknisk lösning 

skulle avhjälpa de problem som uppstod med den tidigare e-guiden. 71 Genom att 

implementera en smartphone som teknisk lösning för e-guiden, kan vissa problem 

elimineras direkt.   

 

6.2.1 Aktualitet - Dynamiskt innehåll genom kommuni kation med 
server 
 
Smartphones erbjuder möjligheten att koppla upp sig mot internet och hämta 

uppdatering från en server och på så vis uppdatera innehållet automatiskt. Det 

erbjuder möjligheten till att erbjuda ett dynamiskt innehåll. Genom att hämta 

informationen från en server möjliggör det för uppdatering av alla enheter 

innehållande applikationen, istället för att varje enhet måste uppdateras manuellt. 

Det finns fortfarande potentiella problem som kan uppstå exempelvis om 

användaren befinner sig på en plats utan internetuppkoppling, till exempel i en 

gruva under jord. Möjligheten finns dock att applikationen hämtar uppdateringar 

innan användaren går ner i gruvan och på så vis ändå får med sig aktuell 

information. Det gör att man successivt kan uppdatera multimedian och alltid ha 

den senaste tekniken som smartphones kan hantera. Det är också relevant att ha i 

åtanke att det finns vissa platser där det kan vara svårt att erbjuda en e-guide som 

ersättning av en fysisk mänsklig guide. När det kommer till exempelvis gruvor 

finns det andra aspekter, som exempelvis säkerhet som måste tas i åtanke. Det 

                                                           
69 Brandt, 2009 s.115-116 
70 Eriksson & Penker, 1996 s.1 - 50 
71 Brandt, 2009 s.114 - 126 
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kräver oftast någon form av mänsklig kontakt som kan informera och visa vägen 

för att försäkra sig om att ingenting går fel. Med det i åtanke begränsas också av 

uppenbara skäl öppettider utefter när någon form av mänsklig kommunikation 

finns på plats. 

 

Problemet med tilltalande storlek och utformning av innehåll, har vi tagit fasta på i 

vår generiska arktitektur och koncentrerar oss på korta informativa texter och bild 

som även i en generisk arkitektur skulle innefattar ljud. Brandt talar även om att ta 

fram separata produkter för till exempel barn och pensionärer som torde ha skiljda 

intressen. Brandt menar dock att ekonomin skapar problem då det är kostsamt.72 

Någonting som avhjälps i form av mallen för den generella e-guideslösningen. Det 

förenklar den tekniska delen av det problemet genom att informationen enkelt kan 

bytas ut på servern och därmed inte skapar samma ekonomiska problem som 

tidigare. 

 

6.2.2 Kartlösningar 
 
Meng, Zipf och Reichenbacher menar att det mest funktionella sättet att utveckla 

en form av kartlösning för användaren är genom att erbjuda en individualiserad 

lösning. De menar att användare i olika situationer reagerar på helt olika sätt 

utifrån deras personlighet, förutsättningar etc. Två personer med skiljda 

förutsättningar kommer antagligen att använda olika riktmärken för att orientera 

sig fram på platser. Det gör att det är bättre att låta användaren själv välja vad den 

vill söka än att försöka inkludera allting i kartan. Det gör att användaren kan söka 

efter den information som är relevant för just den specifika användaren. 73 Med det 

i åtanke, är lösningen med kartan i prototypen inte bara bristande utifrån det 

faktum att den är svår att anpassa till olika skärmupplösningar. Den brister även på 

punkten att användaren bör kunna söka efter individuellt valda punkter för att 

minska frustration och öka funktionalitet och effektivitet. En lösning på problemet 

vore exempelvis att koppla kartfunktionen mot Google Maps och därmed tillåta 

användaren att söka efter de punkter som den är intresserad av. Google Maps visar 

därefter den aktuella punkten på en karta och kan erbjuda en vägbeskrivning. Det 
                                                           
72 Brandt, 2009 s. 123 
73 Meng, Zipf & Reichenbacher, 2005 s.7 
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finns visserligen också nackdelar med en lösning som Google Maps. Google Maps 

kräver en internetuppkoppling och kontakt med satelliter. Det innebär att det inte 

går att använda sig av en kartfunktion kopplad till Google Maps när användaren 

exempelvis befinner sig i en gruva eller på annan plats där satellitmottagning inte 

är möjlig. För att skapa en möjlig lösning på problemet bör det därmed i en 

generisk arkitektur finnas ett alternativ för användaren att direkt välja att läsa om 

de olika punkterna. 

 

Internetuppkopplingen och satellitkontakten blir ett återkommande problem när 

applikationen försöker ansluta sig till Google Maps, men inte har någon form av 

kontakt pågrund av var användaren befinner sig. I den generiska arkitekturen 

avhjälps problemet på så vis att den innehåller en lista på de sevärdheter som finns. 

Användaren får sedan själv välja utifrån anvisningar som exempelvis fotografi och 

adress. 

 

Ytterligare en tänkbar lösning som verkar vara i stark framåtmarsch kan vara 

augmented reality. Genom att kombinera augmented reality med Google Maps och 

koppla samman dem genom olika lager, kan man optimera användarens 

upplevelse. Användaren kan därmed rikta sin mobilkamera mot exempelvis en 

byggnad och få fram information om vad för byggnad det är, samtidigt som den på 

en karta kan se hur byggnaden ligger till och vad som ligger på gatorna omkring 

den. 

 

6.2.3 Lokala intressepunkter 
 
Rekommendationer till lokala intressepunkter kan integreras i applikationen med 

Google Maps och augmented reality. Med lokala intressepunkter menas som 

exempel lokala företag som genom turistbyrån vill göra reklam för sin verksamhet. 

Rent konkret kan det innebära att användaren får tillgång till lokala erbjudanden 

och var den kan hitta lokala butiker. Det visar på att den tekniska utvecklingen går 

att implementera på den utvecklingsmöjlighet Brandt nämner. Det går i linje med 

vad Hultgren menar i sin artikel eTjänster som social interaktion via användning 

av IT-system – en praktisk teori där han talar om att eTjänster ofta samexisterar 
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med andra eTjänster. Det sker ofta med utgångsläge från de gränssnitt som 

användaren interagerar med.74 Ett exempel på det blir därmed när applikationen 

samexisterar med Google Maps och/eller augmented reality. 

 

6.2.4 Flexibilitet med hjälp av tekniska lösningar 
 
Brandt åsyftar att det genom nyutvecklade tekniska lösningar skulle vara möjligt 

att påverka faktorer som öppettider och säsong till att bli mer flexibla. Genom en 

digital tjänst såsom prototypen Elsborg behöver användaren endast en smartphone 

och internetuppkoppling för att kunna ta del av den information som applikationen 

har att erbjuda. Allt som krävs är att användaren laddar ner och installerar 

applikationen i sin smartphone. Användaren får med det inte bara tillgång till de 

texter och bilder som finns att hämta på servern, utan kan också interagera med sin 

mobiltelefons inbyggda funktioner. Någonting som ökar möjligheterna för 

användaren att interagera med flera aspekter av sitt digitala liv på en och samma 

gång. Applikationen kan utvecklas och kopplas samman med andra applikationer 

och sociala medier. Användaren skulle exempelvis kunna välja att genom 

applikationen direkt öppna sin mobilkamera och knäppa en bild. Därefter skulle 

användaren kunna välja att direkt ladda upp sin nytagna bild på exempelvis 

Facebook eller Flickr.  

 

Det som dock är svårt att fullt ut påverka när det kommer till flexibilitet, är det 

faktum att alla platser inte är lämpliga för en e-guide och därmed till viss del kan 

uteslutas ur en generisk arkitektur. Aspekter som säkerhet kan påverka till att en e-

guide inte kan ersätta en mänsklig guide och därmed inte heller skapa någon 

ytterligare flexibilitet när det kommer till faktorer som öppettider.  

 

På de platser där en e-guide är ett alternativ att implementera kan man dock se stor 

potential när det kommer till att öka flexibiliteten. Det krävs inte någon form av 

interaktion med människor för användaren. Det enda som krävs av användaren är 

att den laddar ner applikationen när användaren själv har tid. Sedan kan 

användaren utifrån sin egen tidsram och utan att behöva ta i åtanke öppettider, 
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priser, guidade turer etc. använda sig av applikationen för att ta del av data som 

annars skulle finnas begränsad av ett antal ramar uppsatta utifrån möjligheten till 

mänsklig kontakt.  

 

Till skillnad från den tidigare lösning i form av en handdator som användaren fick 

hyra inför den guidade turen, finns det ett obegränsat antal e-guider. Det med hjälp 

av en lösning i form av en applikation som vem som helst kan ladda ner.  

 

6.2.5 Multimediepresentation av innehåll 

 

När vi började utveckla prototypen för Elsborg och således den generiska 

arkitekturen för en e-guideslösning, visade det sig trots Brandts teorier kring 

framtida multimedia, att det fanns vissa begränsningar i den väg vi valt för vår 

utveckling. Dessa begränsningar fanns först och främst utifrån det faktum att 

Android ännu inte fullt ut stödjer de funktioner som HTML5 tillhandahåller. Det 

som vi fann vara ett bra tillskott i HTML5, men som Android ännu inte verkade 

stödja var så kallade audiotaggar. Genom att använda audiotaggar i HTML5 skulle 

det bli en lätt sak att implementera ljud i form av en enkel ljudspelare i 

applikationen och läsa in rätt ljudfil från en server. Det visade sig dock att 

smartphones med Android ännu inte hade stöd för de såkallade audiotaggarna. Ett 

visst stöd för videotaggar fanns och skapar därmed en möjlighet att implementera 

video i applikationen. Någonting som vi däremot valt att utesluta ur vår generiska 

arkitektur och istället se som ett tänkbart tillägg på de platser där en 

videoapplikation skulle kännas relevant. Därav blir tillägget att låta användaren 

lyssna till kapitlen en relevant del av vår generiska arkitektur, men en del som vi 

inte fann en praktisk lösning på att applicera på vår prototyp. 

 

6.3 E-guiden - En generisk arkitektur 

 

För att skapa en generisk arkitektur för en e-guide bör man utveckla prototypen 

Elsborg på ett antal sätt. Med en generisk arkitektur menas här en applikation som 

är uppbyggd av generella moduler. De generella modulerna som sammanfogas till 

en applikation, kan sedan fyllas med innehåll för varje ändamål där en e-guide 
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behövs. Därmed kan arkitekturen kallas generisk då den alltid ser likadan ut och 

innehållet är det som byts ut. 

 

Medan prototypen Elsborg har en kartlösning som till viss del skulle fungera om 

kartan hade möjligheten att anpassas till skärmen, är det ändå väsentligt att 

diskutera en alternativ kartlösning för en generisk arkitektur. Det utifrån 

grundtanken att mallen ska gå att applicera på olika former av tillfällen då en e-

guide kan tänkas behövas. Det innebär att e-guiden kan innefatta större områden 

än det som prototyp Elsborg sträcker sig över. Med andra ord kan det bli svårt för 

användaren att navigera med den kartlösning som prototyp Elsborg erbjuder då det 

inte går att söka på olika positioner på kartan, utan användaren själv måste leta sig 

igenom kartan för att hitta adresserna och den väg användaren ska gå. Medan 

prototyp Elsborg är tänkt att användas till fots, behöver det inte betyda att alla e-

guider används till fot och att alla områden ens sträcker sig över ett sådant område 

som möjliggör för användaren att kunna ta sig fram sträckorna till fots. Därmed 

bör kartlösningen förändras för att passa in i en generisk lösning, där områden kan 

variera i storlek och form. Tänkbara och hållbara lösningar på problemet finns i 

form av Google Maps och augmented reality. De två lösningarna gör att 

användaren både kan få veta vid vad för platser den befinner sig genom att rikta 

mobilkameran rakt mot exempelvis en byggnad genom augmented reality, eller få 

en vägbeskrivning med hjälp av Google Maps. E-guider som Layar visar hur man 

kan implementera de två komponenterna i en e-guideslösning. 

 

I vår utveckling av den generiska applikationen är dock e-guiden Guidepal 

någonting att ha i åtanke, då deras kartor även fungerar offline. I motsats till 

Google Maps som kräver satelliter och nätverksanslutning, har Guidepal endast 

GPS-kartor vilket gör det enklare att navigera utan nätverk. Det betyder att man i 

en genrisk lösning bör ta hänsyn till om platsen har ett fungerade nätverk eller ej. 

Det gör även att användaren kan använda applikationen utomlands utan att behöva 

ha höga internetkostnader i åtanke. Anledningen till att det blir extra relevant i 

andra gränser är att kostnaden riskerar att bli väldigt hög då man ansluter till 

internet i andra länder. Att applikationen därmed kan användas utomlands på ett 

sådant vis som gör den intressant för användaren, både funktionellt, 
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innehållsmässigt och ekonomiskt, är en viktig byggsten i den generiska 

arkitekturen. 

 

Att koppla den generiska applikationen till andra funktioner är ett bra sätt att 

finansiera applikationens utveckling. Guidepal grundar sin idé på det och har 

undermenyer om olika restauranter och shopping. I vårt fall skulle man då 

troligtvis samarbeta med kulturarvets presentbutik och hur man tar sig dit genom 

olika kommunikationer.  

 

Vad användarna saknar i prototyp Elsborg som bör åtgärdas i en generisk 

arkitektur för en e-guideslösning är framför allt prototypens kartlösning samt 

tillägget av ljud.  

 

När det kommer till avsaknaden av ljud i prototypen Elsborg, visade sig det vara 

en brist gentemot den e-guide som tidigare skapades för Världsarvet Falun. Med 

utgångspunkt i att användaren med enkla medel skulle få data presenterat för sig 

på ett överskådligt vis behöver inte ljud vara en nödvändighet. Men i och med att 

problemet med skärmar som blänker i solen fortfarande kvarstår, är lösningen att 

ge användaren möjligheten att lyssna till texten uppläst en rimlig lösning som 

verkade uppskattad i den tidigare e-guiden.  
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7. Slutsats  
 
Är det möjligt att skapa en generisk arkitektur för en e-guideslösning? Svaret är ja. 

Det medför däremot att man trots den generiska arkitekturen, kommer att stöta på 

vissa svårigheter och begränsningar på olika platser där förutsättningarna varierar.  

 

Det går alltså att skapa en generisk arkitektur för en e-guideslösning som bör 

fungera på alla de platser där en e-guide skulle vara relevant. Det vill dock inte 

säga att den kommer att fungera optimalt på varje plats som den integreras på. I 

och med att den generella mallen bör innehålla alla de olika komplement som kan 

tänkas vara i behov av på varierande platser, kommer det att finnas en möjlighet att 

anpassa lösningen för att fungera så som behövs på varje plats. Ett exempel på det 

är att ge användaren fler alternativ kring hur den vill välja vad den vill läsa om, 

exempelvis genom att låta användaren välja mellan att få platserna visade på en 

karta eller att själv bläddra i en lista som inte kräver kontakten med en karta.  

 

För att uppnå en generisk arkitektur bör prototypen Elsborg utvecklas på följanden 

vis: 

Ljud bör läggas till. Därtill bör kartlösningen utvecklas på ett vis som gör att 

kartan kan anpassas till skärmen samt för plats och situation. Exempelvis genom 

att implementera Google Maps alternativt en kartfunktion tillgänglig offline 

och/eller augmented reality.  

 

Vad bör man ta hänsyn till för att synliggöra och tillgodose både den tekniska och 

funktionella kvalitén i en e-guide? Analyserna har visat att det är viktigt att finna 

en balans mellan tekniken och funktionaliteten, det vill säga användbarheten i en 

e-guide.  Användaren förväntar sig både ett logiskt användargränssnitt och en 

teknisk lösning som användaren finner tillräckligt tillfredsställande. Det handlar 

om människa-datorinteraktion. Genom att använda smartphones som en 

utgångspunkt erbjuds en teknisk lösning som användaren kan använda direkt i den 

enhet som användaren själv redan äger och är bekant med. När sedan den tekniska 

lösningen i form av smartphones kombineras med ett gränssnitt med god 

användbarhet kan man försäkra sig om att användarens förväntningar uppfylls. 
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För att praktiskt färdigställa den generiska arkitekturen för hur en användbar e-

guide kan, eller rent utav bör utformas, hade det behövts ytterligare tid samt 

kunskap som vi upplevde att det saknades i vår egen kompetens. Den mest 

relevanta förändring som behövts göra, men som krävde ytterligare teknisk 

kunskap, var exempelvis hur man rent praktiskt gick tillväga för att koppla ihop 

applikationen med kartfunktion och augmented reality och göra det tillgängligt 

offline på ett funktionellt sätt. Ytterligare kunskapspunkter som saknades var vad 

som krävdes för att implementera ljud i smartphones med operativsystemet 

android utan att använda sig av flash. Tänkbar utvecklingspotential är om framtida 

versioner av android kommer att stödja HTML5s audiotags, som då skulle erbjuda 

en enkel teknisk lösning på problematiken med avsaknaden av ljud. 
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Bilagor 
 
Formulär - Användbarhetstest  
 
Testperson nr:    Kön:   
Datorvana:     Ålder:   
 
Äger någon form av smartphone: 
 
 
Har testat använda någon form av smartphone tidigare: 
 
 
Intresse av historia/kultur:   
 
 
Vet vad ett världsarv är:                    
 
 
Besökt något världsarv: 
 
 
Vet vad en e-guide är: 
 
 
Har testat någon e-guide tidigare: 
 
 
Information till testpersonerna. 

Tanken är att den färdiga applikationen vars prototyp du ska testa, ska kunna 

användas i telefoner med operativsystemet android och senare även utvecklas för 

andra operativsystem. Det är en e-guide som ska sträcka sig över området 

Elsborg, som är en del av världsarvet Falun. E-guiden ska delge användaren 

historia och kuriosa kring stadsdelen Elsborg, men även kunna appliceras på fler 

platser. Det ska finnas möjlighet för användaren att använda applikationen var 

den vill, men också få vägledning i var de olika platserna ligger så att den kan 

användas på ”plats”. 

 
Vad har du för förväntningar på en applikation som beskriven ovan? 

 
 
Vad var ditt övergripande intryck av applikationen?  

 
 



 

 

Har dina förväntningar införlivats? 

 

 

Har din syn på applikationen förändrats under testet? 

 

 
Vad upplevde du att du stötte på för svårigheter under testet?  
 
 
 
Vad upplevde du att var positivt med applikationen?  

 

 
Vad minns du av applikationen?  
 
 
 
Har du några förslag på förbättringar? 

 
 
 
Skulle du kunna tänka dig att använda något liknande igen? 

 


