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SAMMANFATTNING 

Boverket har huvudansvar för att skapa en portal för samhällsplanering som ska 
kunna förse kommuner, landsting, företag och privatpersoner med olika typer av 
kartinformation. Denna portal kallas Planeringsportalen och som ett led i dess 
utveckling hölls ett designmöte i april 2007. Inför mötet gjordes en analys av 
diverse förebilder för att beskriva de goda designlösningar som finns i genren 
WebGIS, enligt förlaga från Lundberg, Holmlid och Arvolas (2007) arbete. 
Uppsatsen beskriver hur dessa designlösningar kan användas i designen av 
Planeringsportalen tillsammans med en redogörelse för hur förebilder kan bidra 
till en bättre designprocess. Genren representeras i arbetet av webbplatserna 
Eniro, Norge digitalt, RATP samt Mapquest som alla studerats enligt ett 
formaliserat förfarande. Analysen identifierade ett stort antal goda 
designlösningar varav en del ansågs passa in i Planeringsportalens 
designsituation. 
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1 PROBLEMOMRÅDE 

I dagsläget är det onödigt omständigt och tidskrävande att jobba med 
samhällsbyggande, alltså planering, utbyggnad och kartläggning av geografiska 
platser, eftersom den information som företag och enskilda behöver är spridd på 
så många olika platser och görs tillgänglig via separata kanaler. Dessutom söks 
olika tillstånd separat hos olika instanser efter att mycket arbete lagts ner på att 
beskriva de specifika förhållandena på den berörda platsen. Det har lett till att 
många företag klagat på att förfarandet är alltför omständigt och tidskrävande. 
För att avhjälpa detta leder Boverket i samarbete med en lång rad 
samarbetspartners arbetet med att skapa en webbaserad tjänst. Denna tjänst 
ska vara till för informationsutbyte i samhällsplaneringen samt underlätta arbetet 
för en hållbar utveckling genom ett samhällbyggande som främjar god 
välfärdsutveckling utan att miljön äventyras. På så sätt vill man också minska 
handläggningstiden för olika ärenden och frigöra tid för kommunikation mellan 
de berörda parterna. 

1.1 PLANERINGSPORTALEN 

Projektet som syftar till att skapa denna tjänst heter Planeringsportalen (PP från 
och med nu). Denna tjänst ska kunna förse användaren med i stort sett all 
geografisk information, skräddarsydd efter behov, som är nödvändig i olika 
processer i samhällsbyggandet. Dessutom ska man kunna ta del av andra 
användares pågående projekt samt ladda ner information för egen bearbetning 
och vidare analyser. Kommunen, länsstyrelsen och olika företag är beroende av 
att information finns tillgänglig och att det finns möjlighet till kommunikation 
kring olika projekt för samhällsutveckling. Därför ska PP vara tillgänglig på nätet 
som en webbsida där alla kan gå in och ladda ner den information de är i behov 
av. (Boverket, 2006-09-08) 

1.2 PORTALEN OCH DESIGN 

Det är väldigt viktigt att det system som utvecklas sparar tid om det ska uppnå 
de mål som boverket satt upp (Boverket, 2006-09-08). Detta innebör att 
användarna måste kunna förstå och använda systemet med enkelhet trots 
skiftande bakgrund. Om oklarheter i designen innebär merjobb i någon instans 
måste detta betraktas som ett misslyckande. För att undvika detta och för att 
skapa en god systemdesign har ett antal forskningsgrupper involverats i arbetet. 
En av deras uppgifter i delprojekt 1, Användar- och behovsanalys, var att 
klargöra vilken information och vilka funktioner portalens design bör innehålla 
samt ge underlag för evaluering och forskning. Utifrån detta ska sedan en design 
utformas som garanterar att systemet uppnår de mål som boverket satt upp.  

Enligt Mattias Arvola (2007) finns det många sätt att identifiera kriterier för god 
interaktionsdesign. Man kan utgå ifrån principer, riktlinjer eller tumregler men 
det är ofta svårt att applicera dessa på specifika designfall. Man kan istället 
arbeta mot olika typer av användbarhetsmål. Tidiga användbarhetsmål bestod av 
listor på attribut som skulle säkerställa en god design, listor som med tiden blev 
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allt längre och till slut nästan omöjliga att uppfylla för någon enskild produkt. Ett 
alternativt synsätt innebär att man istället inriktar sig på
brukskvaliteter (use-qualities).
alla kriterier som har föreslagits i interaktionsdesignen genom åren är lika 
relevanta för varje artefakt. /…/ Den grundläggande tanken är att man ska ta ett 
steg tillbaka och fråga vad som gör en särskild artefakt bra att använda utifrån 
många olika värdeperspektiv /…/ och utifrån de olika intressenternas perspektiv i 
olika situationer med olika syften och förväntningar.
att arbeta med brukskvaliteter är alltså högst kontextuell och flexi
den till ett värdefullt verktyg 

 FIGUR 1: PLANERINGSPORTALENS 

De brukskvaliteter som framkom under delprojekt 1 är resultatet av en 
användarstudie och har ordnats i ett designmål
har en prioriteringsordning från vänster till höger där alltså enkelhet är det 
viktigaste. Läser man uppifrån svarar nodens barn på frågan 
alltså en intressant och värdefull portal för samhällsplanering geno
informativ, samordnande, tidsbesparande och metoddrivande design. Läser man 
nerifrån svarar modernoden på frågan 
brukskvaliteten fokuserad för att främja 
intressant och värdefull portal för samhällsplanering.
god överblick över hur de olika brukskvaliteterna beror på varandra. 
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sätt att använda sig av en explicit modell för brukskvaliteter. I det här fallet 
utgick man alltså ifrån en användarundersökning av vilka kvaliteter som gör en 
artefakt bra att använda. Ett annat sätt att skapa sig en bild av önskade 
kvaliteter är att man utgår ifrån en befintlig artefakt och genom den tar reda på 
vilken form som ska väljas för det nya systemet. Det alternativet är en metod 
som genererar en modell för vilka brukskvaliteter som passar en viss artefakt 
(Arvola, 2007). 

1.3 GIS 

PP kommer utgöras av en GIS-applikation. GIS står för Geographical Information 
Systems, alltså geografiska informationssystem. Man kan betrakta GIS som ett 
samlingsnamn för olika tekniska metoder för att visualisera information, med det 
gemensamt att informationen berör geografisk data. Man kan också se det som 
en vetenskap1 eller disciplin som jobbar med ett tillämpat och reellt problem. 
Enligt Longley et. al (2005) syftar denna disciplin till att ”beskriva, förklara och 
förutse mönster och processer på en geografisk skala.” 

Det finns många olika GIS-applikationer, allt från vanliga papperskartor till 
avancerade mjukvarutillämpningar. I fallet PP är det en typ av WebGIS som är 
intressant vilket innebär att GIS-applikationen finns tillgänglig på internet. Detta 
är viktigt eftersom tillgänglighet och samlad information är några av de 
önskvärda brukskvaliteterna. Longley et. al (2005) skriver att Normativ 
användning av GIS fokuserar på dess design, medan positivistiskt (positive use) 
användande syftar till att testa en vetenskaplig hypotes eller liknande. När en 
artefakt används, oavsett om det är syftet eller ej, så kommer användningen av 
densamma avslöja något om varför den används på det sättet. En artefakt är en 
hypotes om hur applikationen kommer användas och vilket beteende det ger 
upphov till (Holland, Hutchins, & Kirsh, 2000) (Woods, 1998). Det är därför 
intressant att studera alla applikationer i användning och sträva efter en 
medvetenhet om artefakters inneboende hypoteser. 

GIS används i många olika sammanhang såsom verktyg för koordinering av hjälp 
vid nödutryckning2 (Huang & Xiaohong, 2007) eller vid katastrofer (Zerger & 
Smith, 2003), som stöd vid arkeologiska arbeten (Sebillo, Tortora, Tucci, & 
Vitiello, 2003) och olika miljöbedömningar (Kelly & Tuxen, 2003). Men en våg av 
mer eller mindre kommersiella applikationer har blivit populära på den senaste 
tiden där fokus ligger på att ge information som normalt har förknippats med 
kartböcker. De visar en kartbild som ofta är mycket interaktiv och 
lättmanipulerad, med hjälp av musen. Dessa applikationer har ofta även 
möjlighet att visa satellit- eller flygfotografisk information men har i övrigt inga 
egentliga funktioner som faller under GIS-definitionen. De kan varken användas 
för att beskriva, förklara eller förutse processer på en geografisk nivå. De har 
däremot olika typer av information om exempelvis stadsnamn, vägnät eller 
naturområden, alltså information som man hittar i vanliga kartböcker, och ofta 

                                       
1 När man talar om GIS i akademiska sammanhang kallas det också Geograpical 
Information Science eller på svenska geoinformatik. 
2 3D GIS kan ytterligare förbättra effektiviteten hos GIS som verktyg vid utryckning, 
speciellt i stadsområden med flernivåarkitektur. Se (Kwan & Lee, 2005) 
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möjlighet att beräkna avstånd eller göra vägval och liknande. Det växer också 
mer och mer fram en social sida hos den här typen av system där man kan hitta 
människor och ibland också dela med sig av olika information som på ett eller 
annat sätt är geografiskt kopplad. 

Mindre bekanta för allmänheten är de GIS-applikationer som används inom 
samhällsplanering. Där existerar en typ av system som är mer inriktade på 
funktion än utseende i många fall och där en annan uppsättning konventioner 
styr utseendet på applikationerna. En stor skillnad mellan dessa och de mer 
kommersiella är att de kan förses med en stor mängd olika lager med 
information som är viktig i arbetet med samhällsbyggnad. 

1.4 FÖREBILDSANALYS 

Efter att projektet med planeringsportalen genomgått sex delprojekt ska en 
prototyp vara färdig i form av en knutpunkt för olika tjänster. Den tjänst som 
kommit längst hittills är VindGIS, som än så länge bara finns i form av ett 
fristående tittskåp. Med VindGIS kan man se kartrelaterad information av olika 
slag som mest inriktar sig på vindkraftsutbyggnad. Denna tjänst ska ses som ett 
verktyg för utvärdering som ska förse kommande liknande tjänster med 
information.  

I den utvärdering som gjorts av VindGIS (Cronholm & Magnusson, 2007) 
identifieras ett antal möjliga problem med designen. På ett ställe skriver de: 
”Användare har ofta med sig förkunskaper från andra liknande programvaror och 
sk analogt tänkande tillämpas. Nya lösningar utesluter att tidigare förvärvade 
kunskaper kan tillämpas.” I själva verket kan de flesta av de designmässiga 
problemen som framkommer i rapporten lösas genom att man använder sig av 
bekanta funktioner och former för att underlätta användningen av systemet. Men 
hur ska man då identifiera dessa välbekanta attribut? Ett sätt är att utgå ifrån en 
befintlig artefakt. Att göra det kallas förebildsanalys. Om man analyserar ett 
antal olika förebilder ur samma genre kan man skapa sig en bild av hela genren, 
genom såkallad genreanalys (Lundberg, Arvola, & Holmlid, 2007), och på så sätt 
identifiera de attribut som förknippas med genren. Löwgren & Stolterman (2004) 
pekar på vikten av att ha en ”repertoar av exempel” i designarbetet. Med detta 
menar de en uppsättning liknande förebilder som kan matchas mot den aktuella 
designsituationen. De skriver vidare att kreativiteten tycks vara domänberoende 
och således att vikten av att vara insatt i ett designområde är avgörande för hur 
väl man lyckas i sin design. 

1.5 DESIGNBESLUT 

Boverket tar som nämnts ovan hjälp av ett antal olika forskningsprojekt för att 
skapa en så användbar applikation som möjligt. Linköpings universitet, genom 
institutionen för datavetenskap (IDA), bidrar med kunskap inom 
interaktionsdesign. Målet med forskningen beskrivs på det här sättet: 

Forskningen kommer att illustrera hur man med hjälp av kvalitativ analys av ett 
empiriskt material kan identifiera önskvärda brukskvaliteter som kan användas 
för att värdera olika designalternativ. Att arbeta aktivt med uttalade önskvärda 
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brukskvaliteter i ett designprojekt gör det lättare att omvärdera, diskutera, 
specificera och ändra operativa kriterier för att värdera och utvärdera olika 
designalternativ. (Boverket, 2006) 

Den kanske viktigaste delen av en designprocess är designbeslut. För att skapa 
god design är det alltså centralt att man kan värdera och utvärdera 
designalternativen som ligger bakom besluten. ”En specifik design karaktäriseras 
av den uppsättning alternativ som slutligen väljs.” skriver MacLean, Young, & 
Moran (1989) . Med andra ord, artefakter är resultatet av de designbeslut man 
tar. Man kan betrakta artefakter som hypoteser om hur de kommer påverka 
användningen eftersom deras utformning och vilken typ av interaktion de tillåter 
också avgör vilka aktiviteter de resulterar i (Norman, 1993; Woods, 1998; 
Holland, Hutchins, & Kirsh, 2000). Ur detta antagande kommer exempelvis 
Donald Normans (ibid.) boktitel ”Things that make us smart”. Hypotesen hos ett 
välstrukturerat system är underbyggd av ett antal designbeslut i relation till 
hypotesen. Vill man utreda den bakomliggande hypotesens validitet brukar man 
studera artefakten i användning med hjälp av olika metoder. Att analysera 
förebilder innebär ännu ett verktyg för att utreda de bakomliggande valen och 
alternativen hos ett system, samtidigt som det ger en möjlighet att studera i 
närmare detalj vilka val som gjorts vilket synliggör designbesluten. 

Som designer hamnar man oundvikligen i situationer där man måste välja mellan 
olika alternativ. Erfarna designers har stor erfarenhet av olika sådana situationer, 
på gott och ont, eftersom den erfarenhet de har kan innebära att invanda 
mönster väljs istället för situationsspecifika åtgärder samtidigt som det givetvis 
är en fördel när man kan ta informerade och välgrundade beslut. Om man inte 
har arbetat med olika alternativ och funderat över olika lösningar i en 
designsituation så har man inte heller förstått situationen till fullo. Man kan ha 
viss tyst kunskap om situationen men som designer har man dålig nytta av den 
typen av erfarenhet eftersom man måste kunna motivera sina val både inför sig 
själv och inför eventuella beställare. Dessutom påverkar de olika designbesluten 
oundvikligen varandra vilket innebär att man måste vara explicit i sina 
överväganden för att förstå olika problem med designen. Att studera förebilder 
är ett sätt att utforska olika designsituationer och dessutom kunna göra 
empiriska iakttagelser av vilka följder de olika alternativen medför. Hur man 
värderar olika alternativ och vilka val man slutligen gör är en av de viktigaste 
delarna av designprocessen enligt Löwgren & Stolterman (2004). Om 
designsituationerna redan är utforskade och analyserade för en genre så bör det 
öka designerns förmåga att göra goda designbeslut. 

1.5.1 Designbeslut och förebilder 

Eftersom man vanligtvis jobbar utifrån visioner eller mål som ligger till grund för 
vilka designbeslut man tar så är det av betydelse vilka förebilder man väljer. En 
förebild vars mål är att ta tjugo procent av marknaden bland 15-20 åringar är 
eventuellt ingen bra förebild för ett system som ska skräddarsys för pensionärer. 
En sak är säker, och det är att olika avväganden har gjorts för att komma fram 
till de olika designbesluten. Därmed inte sagt att det är onödigt att studera 
artefakter med annan målgrupp. Så länge två system har något gemensamt, att 
de innehåller samma typ av information, att de riktar sig till samma grupp, att de 
båda erbjuder en liknande tjänst eller till och med att de båda är webbsidor kan 
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räcka för att viktig information ska kunna extraheras från den ena artefakten till 
den andra. 

När man utvecklar ett system kommer man eventuellt införa funktioner och 
beteenden baserat på de tidigare analyserade systemen och på så sätt få med 
sig en del outtalade designbeslut. Ett problem med detta kan vara att om 
analysen inte varit tillräckligt systematisk så kan vissa beslut förbli implicita och 
outtalade. Detta kan resultera i att man antingen måste lägga ner tid på att 
återigen komma fram till samma beslut, alternativt att man i ett senare skede 
bryter upp det tidigare beslutet utan att veta vilka hänsynstaganden som låg 
bakom och på så sätt kan man orsaka problem i designen. Detta sker på samma 
sätt som när man ändrar något i ett invant beteende vilket leder till oförutsedda 
och eventuellt oönskade händelser. För att undvika detta krävs erfarenhet och en 
reflektiv förhållning till designprocessen (Löwgren & Stolterman, 2004; Schön & 
Bennett, 1996). Som designer måste man alltså ha en reflekterande hållning 
även då man utgår ifrån förebilder och inte enbart förlita sig på tidigare 
designbeslut. Om något kan förbättras så ska man givetvis göra det men man 
kan lägga större vikt vid redan accepterade lösningar när man överväger olika 
alternativ. Designbeslut är kopplade till varandra i ett nät av beslut där olika val 
beror på, och påverkar varandra och om något ändras så kan det få 
konsekvenser för andra beslut som då också blir lidande. Man bör därför vara 
noga med att göra designbeslut till sina egna och vara explicit. 

MacLean, Young, & Moran (1989) vill beskriva processen av att skapa ett 
användargränssnitt, inte bara som det resulterande gränssnittet, utan också som 
en logisk grund (rationale) för varför det ser ut som det gör. För att göra detta 
utgår de ifrån en mall kallad QOC (Question, Option, Criteria) som man kan 
använda för att semi-formellt analysera vilka alternativ (options) som finns i en 
beslutsrymd (decision space) och expicita kriterier (criteria) som anger 
anledningar att välja det ena eller andra beslutet i en evalueringsrymd 
(evaluation space).  

QOC är tänkt att användas under designarbete och vara som en beskrivning av 
den process som ligger bakom artefakten. Att arbteta med en så formell och 
tidskrävande metod kan dock innebära att kreativiteten stryps eftersom man 
hela tiden måste anteckna. Kreativitet och inspiration verkar inte fungera på det 
sättet utan designlösningar verkar tillkomma som ett resultat av kommunikation 
mellan designer och det material som designern använder (Winograd, 1996; 
Schön & Bennett, 1996) eller mellan designern och designsituationen (Schön, 
1987, i Löwgren & Stolterman, 2004). QOC kan istället användas för att 
analysera tidigare arbeten (Lundberg, Arvola, & Holmlid, 2007). I de fallen 
kommer brukskvaliteterna in som olika Alternativ i modellen. Alternativen som 
väljs med hjälp av Kriterierna måste dessutom passa samman för att bilda en 
koherent helhet som besvarar frågor anpassade till det aktuella systemet. 

Enligt MacLean, Young, & Moran (1989) är det upp till designern att komma på 
lämpliga alternativ men om man gör en genreanalys görs det jobbet delvis av sig 
självt eftersom man kommer skapa sig en bild av genren och på så sätt finna 
alternativ, och kanske också kriterier, som använts tidigare. Ser man till en 
enskild förebild kan det vara lite svårare att identifiera vilka val som kan ha drivit 
originaldesignen, men det går att skapa sig en relativt god bild genom att 
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anställa ett antal trovärdiga alternativ och utforska vilka kriterier som kan 
relateras till dessa (MacLean, Young, & Moran, 1989). 

QOC förklarar inte nödvändigtvis varför de undersökta designbesluten tagits men 
det hjälper till att tydliggöra de drivkrafter som ligger till grund för en 
systemdesign. Dessutom hjälper det designern att konkretisera och tydliggöra 
vilka val som finns och ger således ökad möjlighet att göra kvalificerade egna 
designbeslut. Det finns dessutom anledning att tro att det kan vara ekonomiskt 
lönsamt att använda sig av en formell metod för analys av förebilder som stöd 
för sina designbeslut. I många utvärderingssituationer är det bra att vara fler 
som utvärderar samt att olika metoder kombineras (se Smith & Dunckley, 2002; 
Kort & de Poot, 2005; Sauro, 2004; Carmelo et al., 2006 för några aktuella 
exempel). När det gäller förebildsanalys är det svårt att tro att resultatet skulle 
förbättras nämnvärt om fler analyserade samma förebilder, i alla fall om 
analysen sker enligt ett system där varje element identifieras. 

Förutom förebilder bör man också studera den litteratur som skrivits inom 
området. Tidigare dokumenterade erfarenheter av möjliga förebilder är ju en typ 
av förebildsanalys i sig själv. En intressant artikel om GIS-applikationer inom 
samhällsplanering är en rapport från utvecklingen av ett WebGIS-system i 
Holland (Carmelo et al., 2006) som ger intressant information om funktionella 
krav på PPs GIS. Holländska bönder måste märka ut sina ägor på en karta varje 
år och lämna in dessa till motsvarigheten till det svenska jordbruksverket. För 
detta skapades ett onlineverktyg. I rapporten kan man läsa om olika problem 
som användarna upplevde. Vissa koncept var svåra att ta till sig, som exempelvis 
ritfunktionen som till slut fick ersättas av en enkel penna som ritverktyg. När 
användarna zoomade in tappade de ibland orienteringen vilket löstes genom att 
utvecklarna introducerade en enklare process för zoomning. De använde också 
en miniatyr av kartområdet som hjälp. För att användarna skulle veta vad som 
förväntades av dem gavs exempel på korrekt markerade kartor vilket minskade 
risken att det lämnas in kartor med felmarkering. 

1.6 GENRER 

Instanser av en genre förverkligas genom deras form och för att de uppfyller ett 
socialt syfte hos genren. Formen kan ha växt fram genom att den ofta använts i 
situationer med liknande sociala motiv tills konventionen styr genren genom 
informella regler. (Lundberg, Arvola, & Holmlid, 2007) Att använda sig av 
genreanalys kan vara fruktsamt eftersom det resulterar i en design som 
underlättar för användaren genom att hon direkt kan skapa sig en bild av vad 
syftet med artfekten är tack vare bekant utseende eller beteende. På samma sätt 
som att man klär sig på ett visst sätt för att förklara för andra vem man är (eller 
vill vara) så kan ett utseende i linje med en viss genre beskriva vad man ska 
förvänta sig av artefakten. Antagandet att om man använder bekanta inslag från 
genrer så leder det till en bättre mer användbar design finns implicit i mycket av 
interaktionsdesignlitteraturen. Liddle (1996) skriver bland annat om hur man ska 
sträva efter att stödja användarnas konceptuella modell över designen. Detta 
underlättas av att man använder bekanta metaforer och former eftersom 
människor är bra på att överföra kunskap från en situation till en annan. Brown 
& Duguid (1996) hävdar att man måste ta hänsyn till kontexten när man 
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utvecklar en artefakt. De skriver till exempel att om det finns en väldesignad 
koppling mellan kontext och form kan det underlätta interaktionen för både 
användare och designer3. 
Gushrowski (2000) där de skriver att likhet med genrens konventioner ökar 
förmågan att minnas kommunikationer samt ökar användarnas tillfredsställelse 
(van Dijk & Kintsch, 1983 och Bazerman, 1988 i Dillon & Gushrowski, 2000). 
Samtidigt skriver de att avsaknaden a
vara en betydande källa till olika problem för användarna (Dillon & Vaughn, 1997 
i Dillon & Gushrowski, 2000).
vissa designer är mer centrala för en genre och varför 
framgångsrika än andra. (Swales 1990;
Arvola, & Holmlid, 2007; Dillon & Gushrowski, 2000

1.6.1 Kundtillfredsställelse

Timo Jokela (2004) diskuterar i en artikel hur förhållandet mellan använda
mottagande av en artefakt förhåller sig till artefaktens olika kvaliteter. Till sin 
hjälp tar han Kanos model över kundtillfreddställelse (User satisfaction model). 
Enligt modellen kan man dela in egenskaper hos en produkt i tre kategorier 
Måste ha (Must-have), Mer är bättre
(Attractive usability).  I figur
2 visas hur dessa förhåller 
sig till designkvaliteten 
och användarnas 
tillfredsställelse med 
produkten enligt 
modellen. Måste ha-
egensakaper 
representerar de 
egenskaper som 
användaren förväntar sig 
hos en produkt. Finns de 
inte representerade i 
produkten, eller om 
användaren inte kan hitta 
egenskapen, så kommer 
det resultera i att 
användaren inte blir nöjd 
med produkten. När man 
köper en bil förväntar 
man sig exempelvis att 
den har ratt, blinkers och 
däck. 

Mer är bättre förhåller sig 
linjärt till kundernas 
tillfredställelse. Dessa 
egenskaper är explicit 
                                       
3 Förutom dessa exempel finns också ovan nämnda ”repertoar av exempel” från 
(Löwgren & Stolterman, 2004)
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uttalade önskemål från användarna, till skillnad från Måste ha som är implicita 
egenskaper som användarna inte talar om eftersom de förutsätter att de ingår i 
produkten (Jokela, 2004). Man kan alltså inte garantera användarnas 
tillfreddställelse enbart genom att designa helt perfekta Måste ha- egenskaper 
eftersom de ändå förväntar sig dem av produkten. Till kategorin Mer är bättre 
hör såna egenskaper som visserligen ökar användarens tillfredsställelse men inte 
på något dramatiskt vis. För att fortsätta liknelsen med bilköp skulle de här 
egenskaperna vara exempelvis att bilen är tryggare, snabbare eller kanske 
större. Den Attraktiva användbarheten, eller ”wow-egenskaperna” som Jokela ( 
2004) också kallar dem möter användarnas oväntade önskemål som leder till 
höga nivåer av tillfredsställelse. När det gäller användbarhet innebär detta 
egenskaper som dramatiskt ökar användarnas förmåga att uppnå sina mål. I 
exemplet med bilköpet så kan Attraktiv användbarhet vara nya funktioner som 
när farthållaren kom eller när man först installerade ABS-bromsar. Som synes 
tillhör inte egenskaper en specifik kategori för alltid utan med tiden förflyttas alla 
egenskaper ner till Måste ha när egenskaperna blivit standard för den genren. 
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2 PROBLEMFORMULERING 

Att mer eller mindre formellt analysera tidigare artefakter kallas alltså 
förebildsanalys. Om man designar ett system från grunden så kommer man 
hamna i situationer där man måste välja mellan olika brukskvaliteter vilket kan 
leda till att en del av användarnas förväntningar eftersätts, något som i sin tur 
kan leda till oönskade känslor hos användaren (Arvola, 2007). Med hjälp av data 
från genreanalys eller förebildsanalys bör man kunna minska risken för att välja 
dåliga designbeslut och för att missa viktiga funktioner hos artefakten. Även om 
visst consensus råder om att det är bra att hålla sig uppdaterad på olika 
förebilder så finns det inte många föreslagna tillvägagångssätt för att analysera 
förebilder på ett mer systematiskt vis. Lundberg, Arvola, & Holmlid (2007) 
föreslår att man ska formalisera analysen för att förbättra resultatet. Detta 
genom att man identifiera varje element hos förebilden och sedan kategorisera 
dem med avseende på form, beteende, innehåll och syfte. På det sättet ska  
därför följande fråga besvaras: 

Vilka goda designlösningar finns i redan existerande WebGIS? 

Lyckas man identifiera dessa vill man givetvis också ta reda på hur man kan 
använda designlösningarna i en ny designsituation: 

Hur kan goda designlösningar i existerande WebGIS användas i designen 
av Planeringsportalen? 

För att svara på det kommer ett designmöte beskrivas där exempel ges på hur 
förebildsanalysen används under designprocessen. 
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3 METOD 

För att utreda vilka svar en förebildsanalys kan ge utfördes en genreanalys i 
enlighet med de steg som föreslås av Lundberg, Arvola, & Holmlid (2007). De 
skriver att genreanlys bland annat lämpar sig som inspiration för design. De 
resultat som analysen ger kommer därför kopplas till de designbeslut som togs 
under ett designmöte i april 2007. 

3.1 FÖREBILDER 

Man måste givetvis vara noggrann med vilka artefakter man väljer som förebild. 
En artefakt som haft inflytande och som tagits väl emot av användarna bör ha 
mer tyngd än de som av användbarhetsskäl inte accepterats lika väl. De 
förebilder som ingår i den här analysen är geoNorge (Norge digitalt, 2006), 
Mapquest (mapquest, 2007), Carte Paris (RATP, 2007) och Eniro (Eniro, 2007). 
Sidan geoNorge är en del av Norge digitalt som är en portal med många likheter 
med den tänkta PP. Norge digitalt är ett samarbete mellan olika 
verksamhetsområden i Norge som antingen förser andra med- eller nyttjar stora 
mängder lägesbunden information. En del av tjänsten utgörs av en kartportal, 
geoNorge, där man kan få detaljerad geografisk information. geoNorge är en 
naturlig förebild eftersom projektet har liknande syfte och uppgift som PP och 
boverket har också nämnt sidan som en tänkbar förebild i utvecklingsarbetet. 

MapQuest är en amerikansk sida som har över 37 miljoner besökare varje månad 
(mapquest, 2007). Syftet med sidan är att besökare ska kunna hitta fysiska 
platser genom att koppla upp sig på nätet. För att möjliggöra detta samarbetar 
de, sedan många år tillbaka, med olika informationsförsörjningsföretag i USA. 
Sidan lämpar sig som förebild eftersom den använder modern teknik, har många 
användare och intressanta interaktionsmöjligheter. Det samma gäller för RATPs 
karttjänst över paris transportnät, en sida jag valt att kalla Carte Paris. RATP står 
för Régie Autonome des Transports Parisiens, vilket är det transportföretag som 
driver Paris tunnelbana och pendeltåg. Sidan hjälper resenären att välja resväg 
och att hitta platser såsom restauranger och sevärdheter på markplan. Man kan 
välja mellan olika transportmedel såsom buss, tunnelbana och spårvagn och 
koppla samman dessa. 

Slutligen har också Eniros kartapplikation använts som förebild. Eniro är den 
dominerande svenska söktjänsten och kartapplikationen är troligtvis bekant för 
en stor del av PPs presumtiva användare. Kartan har dessutom fått ny design 
nyligen och erbjuder ett antal intressanta interaktionsformer liksom en hel del 
intressanta funktioner. Dessa sidor skapar inte en komplett bild över WebGIS 
som genre men de ger tillräcklig inblick. Dessutom är merparten valda på 
grundval av deras intressanta och moderna utseende. Här är geoNorge ett 
undantag men det är trots allt den förebilden som används och fungerar mest 
såsom PP är tänkt att fungera varför det är viktigt att studera vilken 
funktionalitet sidan erbjuder för att identifiera genrens Måste ha- egenskaper. 
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3.2 ANALYSEN 

Det inledande steget i analysen är att identifiera de element som finns på sidorna 
och sedan ordna dem i en hierarki. Ett element utgörs av en grupp eller enskild 
entitet som är rumsligt avgränsad och som består av en mer eller mindre 
homogen grupp av olika funktioner, en text eller andra föremål som kan 
betraktas som semantiskt samhörande. Det finns alltså inga regler för vad som 
utgör ett element utan det bestämmer den som analyserar. Ett annat sätt att 
angripa uppgiften är att börja med att betrakta alla delar och funktioner separat, 
som likvärdiga och sedan klassificera dem. Efter det kan man i så fall börja 
jämföra hur de olika funktionerna ser ut och kategorisera dem efter något annat 
kriterium såsom funktion eller position i tid eller rum. Detta innebär ju dock att 
alla liknande delar måste få ungefär samma beteckning, något som är lika svårt 
som att skilja dem åt på grund av deras rumsliga och semantiska gemensamma 
nämnare. Människor är i allmänhet bättre på att identifiera olika semantiska 
relationer än de är på att kategorisera enskilda objekt utan att ta hänsyn till 
deras relation till andra objekt. 

Såhär ordnas förebilderna i hierarkier.  

• Element 
o Objekt/innehåll 

� Objekt/innehåll 
• O.s.v. 

Varje objekt är också en typ av innehåll. Om innehållet exempelvis är ett antal 
länkar så kan de i sin tur bestå av olika objekt. Om elementet bara har text som 
innehåll så har det ofta inget ytterligare objekt kopplat till sig utan hela det 
elementet består då av text. Alla element, objekt och deras innehåll ska sedan 
analyseras med avseende på form, beteende, innehåll och syfte. Många 
kategorier är beroende på genre varför dessa endast ska ses som förslag på olika 
hänseenden man kan göra i en genreanalys. Vissa artefakter har mer spridda 
funktioner och kan därför analyseras med avseende på många fler kategorier 
medan andra är mycket enklare och därför inte kräver lika känsliga klasser. Det 
viktiga är att alla objekt kan sorteras in i element på ett tillbörligt vis som verkar 
logiskt och hjälpsamt för analysen. 

3.2.1 Form 

Form kan vara många olika saker såsom position i rum, tid och i aktionsrymden 
(Lundberg, Arvola, & Holmlid, 2007). Det kan också vara den mediala formen, 
alltså vilken typ av media det observerade objektet består av. Slutligen kan det 
också vara den interaktiva formen eller beteendet som det kallas här. Alla 
studerade förebilder består huvudsakligen av en enda sida där alla element finns 
tillgängliga. Det innebär att position i rum är viktigast när man analyserar dem. 
Position i tid är mer intressant när man tittar på mer komplexa sidor där vissa 
menyer och funktioner nås via länkar till dessa sidor. Handlingar måste då göras 
i en viss sekvens för att element och funktioner ska bli tillgängliga. 
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Den mediala formen för alla dessa förebilder är lite svår att identifiera. Den 
kanske bästa benämningen är WebGIS. Därmed inte sagt att den här analysen 
täcker in hela genren WebGIS. 

3.2.2 Beteende 

För att avgöra hur man interagerar med objekt inom genren kan det vara en god 
idé att identifiera detta på ett mer systematiskt sätt. Detta görs genom att den 
interaktiva formen analyseras. Det kan ge ytterligare svar på hur de olika 
alternativen värderats under designarbetet. 

3.2.3 Innehåll 

Elementens innehåll säger mycket om vilka önskvärda brukskvaliteter genren 
eller förebilden har. Vissa element skiljer sig så till vida att ett visst objekt kan 
finnas representerat inom olika typer av element. Logotypen är exempelvis ett 
objekt i elementet Lagerväljare hos Carte Paris fast den hos de andra är 
huvuddelen i elementet Logotypfält. Dessutom innehåller vissa av logotypfälten 
objekt som annars finns i andra element som exempelvis Spara som finns som 
en del i Logotypfältet hos Eniro medan det är en del av Kartfunktionselementet 
hos geoNorge. Detta kan tyckas förvirrande men om man går vidare med 
analysen så finner man att det viktiga inte nödvändigtvis är att identifiera den 
rumsliga positionen eller den semantiska tillhörigheten hos objekt utan att den 
indelningen mest gör sidorna mer lätthanterliga. Dessutom är det just dessa 
skillnader hos sidorna som gör att man kan dra slutsatser om de individuella 
sidornas utformning och således få viss inblick i de designbeslut som ligger till 
grund för designen. 

3.2.4 Syfte 

Det kanske viktigaste att identifiera för varje objekt är dess syfte. Vad gör den 
här knappen? Varför behövs den här menyn? Många gånger är det inte 
uppenbart hur stor funktionalitet och flexibilitet en sida kan uppvisa och många 
gånger missförstår man olika funktioner baserat på fördomar och ovanligt 
utformad interaktion. Detta är en av anledningarna till att förebildsanalys 
behövs. 

3.3 DESIGNMÖTET 

Resultatet från förebildsanalysen kopplades samman med designprocessen från 
ett möte som hölls i april 2007 där ett förslag på gränssnitt till PP skapades. 
Förhoppningen är att denna designprocess beskrivs så ingående att en konkret 
förståelse för processens olika utmaningar blir tydlig. Alla designsituationer är 
visserligen unika men själva angreppssättet kan ändå generaliseras och det här 
steget i interaktionsdesign är dåligt dokumenterat varför det tros vara av 
intresse. Design är som sagt en kreativ aktivitet där kommunikation är viktig 
samtidigt som man måste vara rationell och analytisk. Att ständigt ifrågasätta är 
extra viktigt när man designar med hjälp av förebilder eftersom man inte bara 
kan överföra situationer från en artefakt till en annan utan att se till det större 
sammanhanget. Varje system har sin egen uppsättning användare och vissa 
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designbeslut kan komma att förstöra resultatet av andra beslut om man inte är 
uppmärksam på hur de hänger samman. 
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Här redovisas först de iakttagelser
genreanalysen. Därefter följer en genomgång av de intressanta situationerna 
från designmötet. 

4.1 ANALYS AV FÖREBILDER

Steg ett av analysen var som sagt att identifiera samtliga element och objekt hos 
förebilderna. Nedan ses ett exempel från Eniro. Det är elementet S
dess objekt och innehåll som visas. Eniros sökfält 
sökdel som visar allra störst flexibilitet.
består bara av två objekt, Sök på Nyckelord och Sök på kategori. 
att Eniros sökfunktion är så pass mycket större är förstås att den stöder fler 
funktioner där man kan välja att söka på Gula sidorna, Personer eller få 
vägbeskrivning. Den sista funktionen är Eniro ensam om och som synes är det 
en stor del med många obje
geoNorge är en del av elementet Verktygsfält
MapQuest. På geoNorge söker man med hjälp av att rita på kartan med olika 
verktyg eller genom att skriva in en text. Detta inne
flest möjligheter till sökning men funktionen är fördelad över ett större antal 
objekt. 

� Sökfält 
o Gula sidorna 

� Vad 
� Var 

o Personer 
� Vem 
� Var 

o Vägbeskrivning
� Från 
� Till 

• Alternativ

4.2 ELEMENT 

De olika elementens avskärmning och således innehåll avgjordes i första hand av 
deras position i rummet. Antal element säger någon om vilken flexibilitet en sida 
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ANALYS AV FÖREBILDER 

Steg ett av analysen var som sagt att identifiera samtliga element och objekt hos 
ses ett exempel från Eniro. Det är elementet S

dess objekt och innehåll som visas. Eniros sökfält kan ses som figur 3
sökdel som visar allra störst flexibilitet. MapQuest har också ett sökfält men det 
består bara av två objekt, Sök på Nyckelord och Sök på kategori. 
att Eniros sökfunktion är så pass mycket större är förstås att den stöder fler 
funktioner där man kan välja att söka på Gula sidorna, Personer eller få 
vägbeskrivning. Den sista funktionen är Eniro ensam om och som synes är det 
en stor del med många objekt och stor variation av innehåll. Sökfunktionen hos 
geoNorge är en del av elementet Verktygsfält och helt olik de hos Eniro och 
MapQuest. På geoNorge söker man med hjälp av att rita på kartan med olika 
verktyg eller genom att skriva in en text. Detta innebär att geoNorge erbjuder 
flest möjligheter till sökning men funktionen är fördelad över ett större antal 

 

Vägbeskrivning 

Alternativ 
o Res vidare 

� Via 
o Visa alternativ 

� Visa 
• Snabbast väg 
• Kortast väg 

� Undvik 
• Motorväg 
• Färja 

o Byt färdriktning 
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deras position i rummet. Antal element säger någon om vilken flexibilitet en sida 
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en. Därefter följer en genomgång av de intressanta situationerna 

Steg ett av analysen var som sagt att identifiera samtliga element och objekt hos 
ses ett exempel från Eniro. Det är elementet Sökfält och 

figur 3 och är den 
MapQuest har också ett sökfält men det 

består bara av två objekt, Sök på Nyckelord och Sök på kategori. Anledningen till 
att Eniros sökfunktion är så pass mycket större är förstås att den stöder fler 
funktioner där man kan välja att söka på Gula sidorna, Personer eller få 
vägbeskrivning. Den sista funktionen är Eniro ensam om och som synes är det 
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har även om det givetvis inte finns någo
element kan innehålla hundratals funktioner eller bara en beroende på hur det 
avgränsas och vad det syftar till. 
förebilderna redovisas nedan.

TABELL 1: ANTAL ELEMENT HOS RE

Förebild Antal element

geoNorge 5 

MapQuest 5 

Carte Paris 5 

Eniro 7 

Element karaktäriseras också utav att deras innehåll och utseende. Innehållet 
kan vara olika homogent hos olika element men åtminstone inom den hä
grupperas element till stor del baserat på deras liknande funktion och 

4.2.1 Form 

Genom att märka ut de olika elementens position på varje sida kan man skapa 
sig en bild av hur respektive förebild har disponerat sidutrymmet
detta kan ses i figur 4. Kombinerar man sedan dessa bilder får man en översikt 
över genrens spatiala fördelning, figur 
möjligt har vissa korrigeringar gjorts av genrens sammansatta utseende
element finns bara med på en av förebilderna och de kan då placeras så de 
passar in i den övriga dispositionen. Vissa element finns med på alla förebilder 
men på olika ställen, majoriteten avgör då men om det inte är möjligt måste 
man återigen se till de övriga 
elementens placering. Ibland 
kan man också se till objekten i 
element. Sökfunktionen är 
del av geoNorges verktygsfält, 
det är placerat på samma ställe 
som MapQuests sökfält, i en 
horisontell yta strax under 
logotypfältet. Eniros sökfält är 
placerat till höger fast på 
samma nivå. Frågan är då var 
sökfunktionen ska placeras. För 
att bevara verktygsfältets 
position placeras sökningen till 
höger och verktygsfältet blir 
kvar trots att det bara finns 
med på geoNorge. 

                                       
4 Bilden på MapQuest har beskurits och saknar därför vissa element.
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har även om det givetvis inte finns någon given mappning däremellan. Ett 
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man återigen se till de övriga 

ntens placering. Ibland 
kan man också se till objekten i 
element. Sökfunktionen är en 

ges verktygsfält, 
på samma ställe 

MapQuests sökfält, i en 
horisontell yta strax under 
logotypfältet. Eniros sökfält är 

r fast på 
samma nivå. Frågan är då var 
sökfunktionen ska placeras. För 
att bevara verktygsfältets 
position placeras sökningen till 
höger och verktygsfältet blir 
kvar trots att det bara finns 

                                       
Bilden på MapQuest har beskurits och saknar därför vissa element. 

FIGUR 4: POSITION I RYMDEN FÖR GEONORGE, 
MAPQUEST, CARTE PARIS OCH ENIRO

4 Resultat 16 

n given mappning däremellan. Ett 
element kan innehålla hundratals funktioner eller bara en beroende på hur det 

Det sammanlagda antalet element hos de olika 

karaktäriseras också utav att deras innehåll och utseende. Innehållet 
hos olika element men åtminstone inom den här genren 

grupperas element till stor del baserat på deras liknande funktion och position.  

Genom att märka ut de olika elementens position på varje sida kan man skapa 
sig en bild av hur respektive förebild har disponerat sidutrymmet4. Resultatet av 

. Kombinerar man sedan dessa bilder får man en översikt 
För att skapa en så trovärdig bild som 

vissa korrigeringar gjorts av genrens sammansatta utseende. Många 
ns bara med på en av förebilderna och de kan då placeras så de 

passar in i den övriga dispositionen. Vissa element finns med på alla förebilder 
men på olika ställen, majoriteten avgör då men om det inte är möjligt måste 
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Efter designmötet skapades en 
trådmodell visar stor likhet med förebilderna trots att detta inte var ett explicit 
mål med designen. 

4.2.2 Beteende 

Förebilderna visar givetvis upp en rad olika, mer eller mindre intressanta, 
beteenden. Här följer en red
aspekterna. 

Hos geoNorge finns ingen inneboende funktion hos muspekaren utan den har 
olika funktioner beroende på vilket verktyg som valts
interaktiva form är föränderlig och svårdefinierad
finns fördefinierade funktioner hos musen och muspekaren. Det är faktiskt så att 
i alla andra fall används muspekaren som ett verktyg för att flytta runt kartan
ungefär som att man har en papperskarta på ett bord framför sig som 
sedan kan flytta runt med handen
Hos Eniro och MapQuest är muspekaren en hand när den befinner sig över 
kartapplikationen medan den förblir en vanlig pil i Carte Paris. Funktionen att 
flytta runt kartan med en hand eller med pilen finns även som val hos geoNorge. 
En skillnad är att kartan måste ritas om när den flyttats i geoNorge medan de 
andra uppdaterar kartbilden 

Möjligheten att förflytta sig på ett begripligt sätt är förstås väldigt vikt
man inte längre förstår var på kartan man är så måste man antingen zooma ut 
eller chansa. Båda dessa metoder kan vara tidsödande, speciellt om funktionen 
att zooma är en separat funktion som måste väljas bland andra liknande knappar 
i ett verktygsfält. Man zoomar på olika vis på de olika applikationerna. I 
geoNorge väljer man zoomverktyget i verktygsfältet och kan sedan zooma 
genom att ange ett kvadratiskt område. Att zooma ut genom att rita en kvadrat 
eller rektangel är inte ett naturligt sätt att 
stadsplanering verkar det vara praxis. En zoomning är oftast också en 

FIGUR 5: SYNTES AV FÖREBILD
SPATIALA POSITION 
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Efter designmötet skapades en trådmodell (wireframe) som ses i figur 
trådmodell visar stor likhet med förebilderna trots att detta inte var ett explicit 

Förebilderna visar givetvis upp en rad olika, mer eller mindre intressanta, 
beteenden. Här följer en redogörelse för några av de mer intressanta 

Hos geoNorge finns ingen inneboende funktion hos muspekaren utan den har 
olika funktioner beroende på vilket verktyg som valts, detta innebär att dess 
interaktiva form är föränderlig och svårdefinierad. Hos de andra förebilderna 
finns fördefinierade funktioner hos musen och muspekaren. Det är faktiskt så att 
i alla andra fall används muspekaren som ett verktyg för att flytta runt kartan
ungefär som att man har en papperskarta på ett bord framför sig som 

med handen. Detta är ett populärt interaktionssätt idag
Hos Eniro och MapQuest är muspekaren en hand när den befinner sig över 
kartapplikationen medan den förblir en vanlig pil i Carte Paris. Funktionen att 

en hand eller med pilen finns även som val hos geoNorge. 
En skillnad är att kartan måste ritas om när den flyttats i geoNorge medan de 
andra uppdaterar kartbilden kontinuerligt.  

Möjligheten att förflytta sig på ett begripligt sätt är förstås väldigt vikt
man inte längre förstår var på kartan man är så måste man antingen zooma ut 
eller chansa. Båda dessa metoder kan vara tidsödande, speciellt om funktionen 
att zooma är en separat funktion som måste väljas bland andra liknande knappar 

Man zoomar på olika vis på de olika applikationerna. I 
geoNorge väljer man zoomverktyget i verktygsfältet och kan sedan zooma 
genom att ange ett kvadratiskt område. Att zooma ut genom att rita en kvadrat 
eller rektangel är inte ett naturligt sätt att zooma för gemene man men inom 
stadsplanering verkar det vara praxis. En zoomning är oftast också en 

FIGUR 6: TRÅDMODELL DESIGN
MATTIAS ARVOLA, JOHA
OCH ALBIN LUNDMARK
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som ses i figur 6. Denna 
trådmodell visar stor likhet med förebilderna trots att detta inte var ett explicit 
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Hos geoNorge finns ingen inneboende funktion hos muspekaren utan den har 
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finns fördefinierade funktioner hos musen och muspekaren. Det är faktiskt så att 
i alla andra fall används muspekaren som ett verktyg för att flytta runt kartan, 
ungefär som att man har en papperskarta på ett bord framför sig som man 

. Detta är ett populärt interaktionssätt idag. 
Hos Eniro och MapQuest är muspekaren en hand när den befinner sig över 
kartapplikationen medan den förblir en vanlig pil i Carte Paris. Funktionen att 

en hand eller med pilen finns även som val hos geoNorge. 
En skillnad är att kartan måste ritas om när den flyttats i geoNorge medan de 

Möjligheten att förflytta sig på ett begripligt sätt är förstås väldigt viktig. När 
man inte längre förstår var på kartan man är så måste man antingen zooma ut 
eller chansa. Båda dessa metoder kan vara tidsödande, speciellt om funktionen 
att zooma är en separat funktion som måste väljas bland andra liknande knappar 

Man zoomar på olika vis på de olika applikationerna. I 
geoNorge väljer man zoomverktyget i verktygsfältet och kan sedan zooma 
genom att ange ett kvadratiskt område. Att zooma ut genom att rita en kvadrat 

zooma för gemene man men inom 
stadsplanering verkar det vara praxis. En zoomning är oftast också en 
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förflyttning. När man klickar någonstans flyttar kartan fokus till den punkt man 
klickade samtidigt som den ändrar skalan. 
använder en mätare som visar var på en skala 
man befinner sig, figur 7. 
att vänsterklicka någonstans på mätarna förflytta 
sig till det skalläget. Detta ger inget exakt värde 
men det är lätt att skapa sig en modell över var 
på skalan man befinner sig. Zoomningar med 
hjälp av skalmätare möjliggör också zoom utan 
förflyttning vilket kan vara bra eftersom det 
många gånger är svårt att zooma utan att förflytta 
sig annars. Andra strategier för zoom utan 
förflyttning är en plussymbol och en minus
för in- och utzoom, en textruta med 
zooma in och ut som uppkommer när man 
vänsterklickar på kartan eller en knapp för att 
återgå till tidigare läge. 

 

På Eniros karta kan man zooma genom att scrolla med scrollhjulet. Framåt 
innebär att man zoomar in och bakåt har motsatt effekt. Den plats där 
muspekaren befinner sig på kartan blir centrum för zoomen och på detta sätt gör 
man alltså två handlingar i en när man scrollar, zoom och förflyttning. På så sätt 
är funktionen lite lik den hos ge
alltid är samma stäcka medan användaren själv väljer hur mycket man ska 
zooma i geoNorge genom att 
zoomningen kontinuerligt i Eniro medan geoNorge ritar om kartan.

Ett sätt att hålla reda på var man befinner sig är att använda 
orienteringsknappar, figur 
riktningar som förflyttar kartbilden när man trycker på knapparna. Om sidan 
uppdateras kontinuerligt fungerar det bättre 
eftersom man då inte har koll på hur långt 
varje steg är vilket gör det svårare att 
överblicka sin position på kartan. Ytterligare 
ett sätt att förbättra överblicken och 
orienteringsförmågan är att kunna skifta 
mellan flygfoto, karta och hybrid. Vissa 
områden som är bekanta kan vara lättare att 
hitta till med hjälp av flygfoto medan andra 
områden kanske är lättare med hjälp av 
kartans mer avskalade och överskådliga 
utseende. Dessutom finns ju namn på platser 
och vägar utmärkta vilket ökar chansen att 
orientera sig med en hybridbild. Andra 
hjälpmedel för orientering är skalan som på 
förebilderna anges i nedre högra hörnet. 

Två av förebilderna har en metod som ökar 
de försett kartan med ett til
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förflyttning. När man klickar någonstans flyttar kartan fokus till den punkt man 
klickade samtidigt som den ändrar skalan. En annan strategi är att man 

en mätare som visar var på en skala 
. Man kan med hjälp av 

att vänsterklicka någonstans på mätarna förflytta 
. Detta ger inget exakt värde 

men det är lätt att skapa sig en modell över var 
efinner sig. Zoomningar med 

hjälp av skalmätare möjliggör också zoom utan 
förflyttning vilket kan vara bra eftersom det 
många gånger är svårt att zooma utan att förflytta 

Andra strategier för zoom utan 
förflyttning är en plussymbol och en minussymbol 

och utzoom, en textruta med val mellan att 
zooma in och ut som uppkommer när man 
vänsterklickar på kartan eller en knapp för att 

På Eniros karta kan man zooma genom att scrolla med scrollhjulet. Framåt 
t man zoomar in och bakåt har motsatt effekt. Den plats där 

muspekaren befinner sig på kartan blir centrum för zoomen och på detta sätt gör 
man alltså två handlingar i en när man scrollar, zoom och förflyttning. På så sätt 
är funktionen lite lik den hos geoNorge förutom att ett ”steg” på scrollknappen 
alltid är samma stäcka medan användaren själv väljer hur mycket man ska 
zooma i geoNorge genom att markera olika stort område. I gengäld sker 
zoomningen kontinuerligt i Eniro medan geoNorge ritar om kartan.

Ett sätt att hålla reda på var man befinner sig är att använda 
, figur 8. Det innebär fyra knappar i väderstreckens 

riktningar som förflyttar kartbilden när man trycker på knapparna. Om sidan 
uppdateras kontinuerligt fungerar det bättre än när sidan måste laddas om 
eftersom man då inte har koll på hur långt 
varje steg är vilket gör det svårare att 
överblicka sin position på kartan. Ytterligare 
ett sätt att förbättra överblicken och 
orienteringsförmågan är att kunna skifta 

karta och hybrid. Vissa 
områden som är bekanta kan vara lättare att 
hitta till med hjälp av flygfoto medan andra 
områden kanske är lättare med hjälp av 
kartans mer avskalade och överskådliga 
utseende. Dessutom finns ju namn på platser 

ilket ökar chansen att 
orientera sig med en hybridbild. Andra 
hjälpmedel för orientering är skalan som på 
förebilderna anges i nedre högra hörnet.  

Två av förebilderna har en metod som ökar förmågan att orientera sig 
de försett kartan med ett tillbakasteg. Denna funktion för användaren tillbaka till 

FIGUR 7: EXEMPEL PÅ 
SKALMÄTARE FRÅN 
MAPQUEST (2007)
OCH ENIRO (2007)

FIGUR 8: 
ORIENTERINGSKNAPPAR 
ENIRO (2007) T.V.
MAPQUEST (2007) T.H.
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förflyttning. När man klickar någonstans flyttar kartan fokus till den punkt man 
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På Eniros karta kan man zooma genom att scrolla med scrollhjulet. Framåt 
t man zoomar in och bakåt har motsatt effekt. Den plats där 

muspekaren befinner sig på kartan blir centrum för zoomen och på detta sätt gör 
man alltså två handlingar i en när man scrollar, zoom och förflyttning. På så sätt 
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alltid är samma stäcka medan användaren själv väljer hur mycket man ska 
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zoomningen kontinuerligt i Eniro medan geoNorge ritar om kartan. 
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riktningar som förflyttar kartbilden när man trycker på knapparna. Om sidan 
än när sidan måste laddas om 

att orientera sig genom att 
teg. Denna funktion för användaren tillbaka till 
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föregående position. Om man plötsligt inser att man inte vet var man är så kan 
man enkelt klicka på knappen och på så sätt hoppa ett steg bakåt.
vissa förebilder backa hur många steg som hel
för att förflytta sig till en specifik position
automatiskt då man gjort en sökning. 

Slutligen finns ett hjälpmedel som underlättar orientering genom överblick. Det 
är Carte Paris och Eniro 
kartapplikationen. Minikartor ökar 
överblicken så länge man inte kommer 
för nära, alltså så länge inte kartan 
zoomar in för mycket. Då går det inte 
att utläsa något av kartan utan det blir 
en intetsägande blobb som bar
upptar plats på skärmen. Den 
minikarta Carte Paris använder är lätt 
att överblicka och orientera sig med 
hjälp av men den kartapplikationen i 
sig är ju väldigt begränsad 
storleksmässigt. Ett alternativ är 
kanske att sätta en gräns för hur långt 
minikartan zoomar in. 
minikarta tillåter att man flyttar ett 
markerat område som symboliserar 
kartvyn. Det är ett bra sätt att stödja 
orienteringen. 

4.2.3 Innehåll 

Eftersom geoNorges verktygsfält är så unikt för förebilderna samtidigt som 
geoNorge är den applikation
noggrannare analys av de funkti
av analys bör göras för varje element hos varje förebild.
aspekter för analysen bytas ut mot mer fink
hela element. Aspekten position togs bort
densamma för alla delar av elementet och 
inte har ett specifikt innehåll utan snarare olika funktioner. In
beskriver i den här detaljerade analysen mer exakt hur delen beter sig då den 
används och skulle kanske istället kunna kallas interaktionssätt eller 
interaktionsbeteende. Ytterligare tänkbara aspekter skulle kunna vara utseende, 
funktion och typ. Att ordna enheter som typer är inte lätt men för en del genre
och en del typer av objekt skulle det vara hjälpsamt. Exempelvis är det bra i en 
genreanalys att kunna jämföra mellan de olika förebilderna. Om samma del av 
samma element hos två olika för
radioknapp respektive kryssruta så kan man leta efter anledningar till skillnaden i 
den övriga designen och på så sätt identifiera anledningar till designbesluten. 
Dessa skillnader kan vara svårare att upptäcka om 
på vad objektet är. 
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föregående position. Om man plötsligt inser att man inte vet var man är så kan 
man enkelt klicka på knappen och på så sätt hoppa ett steg bakåt.

backa hur många steg som helst. På MapQuest
för att förflytta sig till en specifik position, figur 9. Denna position sätts 

då man gjort en sökning.  

Slutligen finns ett hjälpmedel som underlättar orientering genom överblick. Det 
och Eniro som använder minikartor som en del av

Minikartor ökar 
överblicken så länge man inte kommer 
för nära, alltså så länge inte kartan 
zoomar in för mycket. Då går det inte 
att utläsa något av kartan utan det blir 
en intetsägande blobb som bara 
upptar plats på skärmen. Den 
minikarta Carte Paris använder är lätt 
att överblicka och orientera sig med 
hjälp av men den kartapplikationen i 
sig är ju väldigt begränsad 
storleksmässigt. Ett alternativ är 
kanske att sätta en gräns för hur långt 

n zoomar in. Carte Paris 
minikarta tillåter att man flyttar ett 
markerat område som symboliserar 
kartvyn. Det är ett bra sätt att stödja 

Eftersom geoNorges verktygsfält är så unikt för förebilderna samtidigt som 
applikation som har mest gemensamt med PP gjordes en 

e funktioner som finns med där, Tabell 2
av analys bör göras för varje element hos varje förebild. Eventuellt bör vissa 
aspekter för analysen bytas ut mot mer finkänsliga i jämförelse med analysen av 
hela element. Aspekten position togs bort i den här analysen 
densamma för alla delar av elementet och Innehåll togs bort eftersom delarna 
inte har ett specifikt innehåll utan snarare olika funktioner. In
beskriver i den här detaljerade analysen mer exakt hur delen beter sig då den 
används och skulle kanske istället kunna kallas interaktionssätt eller 
interaktionsbeteende. Ytterligare tänkbara aspekter skulle kunna vara utseende, 

typ. Att ordna enheter som typer är inte lätt men för en del genre
och en del typer av objekt skulle det vara hjälpsamt. Exempelvis är det bra i en 
genreanalys att kunna jämföra mellan de olika förebilderna. Om samma del av 
samma element hos två olika förebilder består av olika typer, exempelvis 
radioknapp respektive kryssruta så kan man leta efter anledningar till skillnaden i 
den övriga designen och på så sätt identifiera anledningar till designbesluten. 
Dessa skillnader kan vara svårare att upptäcka om man inte har en tydlig etikett 

FIGUR 9: NÄR CENTRERINGSKNA
TYCKS IN CENTRERAR KARTAN PÅ DEN 
MARKERADE POSITIONEN
(2007) 
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föregående position. Om man plötsligt inser att man inte vet var man är så kan 
man enkelt klicka på knappen och på så sätt hoppa ett steg bakåt. Man kan på 

MapQuest finns en knapp 
Denna position sätts 

Slutligen finns ett hjälpmedel som underlättar orientering genom överblick. Det 
som en del av 

Eftersom geoNorges verktygsfält är så unikt för förebilderna samtidigt som 
ed PP gjordes en 

oner som finns med där, Tabell 2. Den här typen 
Eventuellt bör vissa 

änsliga i jämförelse med analysen av 
 eftersom den är 

nnehåll togs bort eftersom delarna 
inte har ett specifikt innehåll utan snarare olika funktioner. Interaktiv form 
beskriver i den här detaljerade analysen mer exakt hur delen beter sig då den 
används och skulle kanske istället kunna kallas interaktionssätt eller 
interaktionsbeteende. Ytterligare tänkbara aspekter skulle kunna vara utseende, 

typ. Att ordna enheter som typer är inte lätt men för en del genrer 
och en del typer av objekt skulle det vara hjälpsamt. Exempelvis är det bra i en 
genreanalys att kunna jämföra mellan de olika förebilderna. Om samma del av 

ebilder består av olika typer, exempelvis 
radioknapp respektive kryssruta så kan man leta efter anledningar till skillnaden i 
den övriga designen och på så sätt identifiera anledningar till designbesluten. 

man inte har en tydlig etikett 

: NÄR CENTRERINGSKNAPPEN 
ARTAN PÅ DEN 

MARKERADE POSITIONEN. MAPQUEST 
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TABELL 2: UTDRAG FRÅN OBJEKTANALYSEN AV ELEMENTET VERKTYGSFÄLT PÅ 
GEONORGE 

Namn:  geoNorge    

Del Verktygsfält   (geoNorge) 

Interaktionsform:  Verktyg i form av symboler på knappar som påverkar lagerväljaren och kartapplikationen. 
 Då kartapplikationen ändrats ritas den om samtidigt som en liten snurrande jordglob visar att sidan laddas om. 
 Alla knappar har förutom symbolen en förklaring som visas i textform då man hovrar med musen ovanför knappen.  

Position: Horisontellt fält i övre delen av fönstret 
Innehåll: Knappar med symboler som representerar deras funktion. 
 Namn: Ny karta   

 Aspekt Beskrivning  
 Interaktiv form: Öppnar ett pop-upfönster då knappen trycks in. Knappen blir tillfälligt vit då den trycks ner 

med vänster musknapp. 
 Syfte: Tar bort all information från lagerväljaren och kartapplikationen. 
 Namn: Avsluta karttjänst  

 Aspekt Beskrivning  
 Interaktiv form: Öppnar ett pop-upfönster då knappen trycks in. Knappen blir tillfälligt vit då den trycks ner 

med vänster musknapp. 
 Syfte: Tar bort valda karttjänster från kartapplikationsfältet. 
 Namn: Flytta karttjänst  

 Aspekt Beskrivning  
 Interaktiv form: Öppnar ett pop-upfönster då knappen trycks in. Knappen blir tillfälligt vit då den trycks ner 

med vänster musknapp. 

 Syfte: Ändrar ordning på karttjänsterna i kartapplikationsfältet. 
 Namn: Ställ in genomskinlighet 

 Aspekt Beskrivning  
 Interaktiv form: Öppnar ett pop-upfönster då knappen trycks in. Knappen blir tillfälligt vit då den trycks ner 

med vänster musknapp. 

 Syfte: Ställer in genomskinlighet i procent för de olika karttjänsterna i kartapplikationen. 
 Namn: Lägg till karttjänst  
 Aspekt Beskrivning  

 Interaktiv form: Öppnar ett pop-upfönster då knappen trycks in. Knappen blir tillfälligt vit då den trycks ner 
med vänster musknapp. 

 Syfte: Lägger till olika karttjänster i kartapplikationen. 
 Namn: Stopp   

Eftersom olika element innehåller olika objekt som i sin tur har olika innehåll 
finns en risk att det blir svårt att jämföra och kategorisera mellan de olika 
förebilderna om man använder en hierarkisk analysmetod. För att underlätta 
detta kan man använda sig av kategorinamn istället där varje kategori är en 
handling eller funktion. I tabell 3 har de objekt som har med kategorierna 
förflyttning och orientering markerats för att lättare kunna hitta och jämföra dem 
med liknande funktioner hos andra förebilder. Utan markeringen är det svårt att 
se innehållet och således att avgöra vilka alternativ de olika förebilderna 
erbjuder. 

TABELL 3: UTDRAG UR OBJEKTSANALYSEN DÄR VISSA OBJEKT KATEGORISERATS FÖR 
ATT KUNNA JÄMFÖRA DERAS FUNKTION OCH INNEHÅLL 

Förflyttning Namn: Zooma in       

  Aspekt Beskrivning     

  

Interaktiv 

form: Knappen blir vit för att visa vilken funktion som är vald. 

  Syfte: 

Ändrar kartapplikationen så att man flyttas närmare med ett klick eller genom att ett kvadratiskt område anges. 

Vänster musknapp används. 

  Namn: Zooma ut       

  Aspekt Beskrivning     

  
Interaktiv 
form: Knappen blir vit för att visa vilken funktion som är vald. 

  Syfte: 

Ändrar kartapplikationen så att man flyttas längre ifrån med ett klick eller genom att ett kvadratiskt område 

anges. Vänster musknapp används. 

Orientering Namn: Panorera i kartan     

  Aspekt Beskrivning     
  Interaktiv Knappen blir vit för att visa vilken funktion som är vald. 
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form: 

  Syfte: Att hålla in vänster musknapp gör att muspekaren "tar tag" i kartan så den kan flyttas runt.  

Förflyttning Namn: Zooma till synligt lager   

  Aspekt Beskrivning     

  
Interaktiv 
form: Knappen blir tillfälligt vit när den trycks ner med vänster musknapp. 

  Syfte: Ändrar kartapplikationen så att den visas i en förutbestämd skala. 

  Namn: Zooma till hela kartan   

  Aspekt Beskrivning     

  
Interaktiv 
form: Knappen blir tillfälligt vit när den trycks ner med vänster musknapp. 

  Syfte: Ändrar kartapplikationen så att den visas i en förutbestämd skala. 

Orientering Namn: Förra visningen     

  Aspekt Beskrivning     

  
Interaktiv 
form: Knappen blir tillfälligt vit när den trycks ner med vänster musknapp. 

  Syfte: Ändrar kartapplikationen tillbaka en handling eller omritning av kartan. 

  Namn: Nästa visning     

  Aspekt Beskrivning     

  
Interaktiv 
form: Knappen blir tillfälligt vit när den trycks ner med vänster musknapp. 

  Syfte: Ändrar kartapplikationen framåt till nästa handling om man valt att se en tidigare visning. 

           Alla förebilder erbjuder ungefär samma innehåll i övrigt. Ungefär samma verktyg 
och funktioner är tillgängliga men de presenteras på olika vis och med hjälp av 
olika lösningar. De skillnader som finns speglar deras olika syften. 

4.2.4 Syfte 

Syftet med tre av de fyra förebilderna sammanfaller inte med syftet hos PP. Bara 
geoNorge har ett liknande syfte medan de andra är mer eller mindre 
kommersiella applikationer. Syftet med de olika elementen präglas stark av 
detta. Interaktionen hos de kommersiella förebilderna är attraktiv och smidig 
medan geoNorge erbjuder lite stelare metoder. Ett verktyg som är mer anpassat 
för arbete och som inte behöver vara inkomstdrivande behöver inte i samma 
utsträckning vara attraktivt utan är eventuellt mer beroende av att de 
funktionella ändamålen kan uppfyllas. 

4.2 DESIGNMÖTET 

Den 27 april 2007 hade delprojekt två ett möte där olika designalternativ 
diskuterades. Närvarande var Mattias Arvola, Interaktionsdesignforskare vid 
Linköpings universitet, den tekniska projektledaren för delprojekt två, Albin 
Lundmark och jag. Min uppgift var bland annat att presentera resultatet av 
förebildsanalysen. Under den här rubriken följer en redogörelse för hur 
erfarenheter från tidigare interaktiva artefakter, förebilder, påverkade 
designprocessen. Stor vikt kommer läggas på designbesluten och hur dessa togs. 

Mötet började med en gemensam översikt över de studerade förebilderna genom 
att hemsidorna projicerades på en duk i sammanträdeslokalen. Dessutom gick vi 
igenom en del korta filmklipp som syftade till att inspirera kreativiteten. Exempel 
på specifika element hos förebilderna pekades ut och dess funktion testades i 
vissa fall. Därefter visade Mattias Arvola ett antal skisser som han utformat vid 
tidigare tillfällen i arbetet med planeringsportalen. Han redogjorde för ett antal 
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av de designförslag han 
nämna delar av det scenario som tidigare 

Designarbetet gick sedan över till själva skissandet
papper som alla närvarande tydligt kunde se
där alla kunde delta i diskussionen på samma villkor och ytan var till stor hjälp 
för att tydliggöra idéer och kommentarer eftersom alla kunde referera till 
representationerna på papperet. På det sättet blev skissmomentet inte bara en 
konversation med materialet utan också en
designmötet. 

4.2.1 Designsituationer 

Här följer en redovisning av vissa intressanta 

Den första designsituationen som gav oss anledning att fundera lite extra var 
man ska välja de olika tjänste
av existerande lösningar framstod två olika
här situationen. Det ena var en lösning med flikar i portalens övre kant
och det andra var ett navigationsfält plac

Vissa av förebilderna använder sig av flikar för navigering 
det så det finns ingen entydig bild från förebilderna. 
andra metoder för bedömning. Man skulle exem
(Question, Option, Criteria)
förebildernas lösningar och frågan bör vara

Fråga: Hur ska man navigera mellan portalens olika sidor?

Alternativ: Flikar (eniro), Navigations
Rullgardinsmenyer (Carte paris) och 

För att avslöja de drivkrafter 
matchas mot olika Kriterier. I det här fallet får man ett fält som ser 

                                       
5 Se Arvola (2007) för mer information om tidigare designarbete i relation till 
planeringsportalen. 

FIGUR 10: ALTERNATIV MED 
FLIKAR I ÖVERKANTEN (MATTIAS 
ARVOLA, JOHAN BLOMKVIST, 
ALBIN LUNDMARK) 
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han lagt fram och skapade en tydlig kontext genom att 
nämna delar av det scenario som tidigare arbetats fram5.  

Designarbetet gick sedan över till själva skissandet som utfördes
papper som alla närvarande tydligt kunde se. Papperet blev en delad arbetsyta 

i diskussionen på samma villkor och ytan var till stor hjälp 
för att tydliggöra idéer och kommentarer eftersom alla kunde referera till 
representationerna på papperet. På det sättet blev skissmomentet inte bara en 
konversation med materialet utan också en konversation mellan deltagarna på 

Här följer en redovisning av vissa intressanta situationer i processen

Den första designsituationen som gav oss anledning att fundera lite extra var 
jänsterna som portalen erbjuder. Efter viss undersökning 

av existerande lösningar framstod två olika alternativ som mest lockande i den 
. Det ena var en lösning med flikar i portalens övre kant

och det andra var ett navigationsfält placerat till vänster i fönstret (figur 

 

 

använder sig av flikar för navigering medan andra 
så det finns ingen entydig bild från förebilderna. Istället kan man då använda 

andra metoder för bedömning. Man skulle exempelvis kunna göra en QOC
(Question, Option, Criteria) av situationen. De olika Alternativen kommer då från 

och frågan bör vara: 

: Hur ska man navigera mellan portalens olika sidor? 

: Flikar (eniro), Navigationsfält till vänster (geoNorge), 
menyer (Carte paris) och Symboler för olika tjänster (MapQuest)

de drivkrafter som agerar på sidan måste dessa Alternativ sedan 
matchas mot olika Kriterier. I det här fallet får man ett fält som ser 

                                       
för mer information om tidigare designarbete i relation till 

: ALTERNATIV MED 
RKANTEN (MATTIAS 

IST, 

FIGUR 11: ALTERNATIV MED 
NAVIGATIONSFÄLT TILL VÄNSTER 
(MATTIAS ARVOLA, JOHAN BLOMKVIST, 
ALBIN LUNDMARK) 
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ig kontext genom att 

utfördes på ett stort 
blev en delad arbetsyta 

i diskussionen på samma villkor och ytan var till stor hjälp 
för att tydliggöra idéer och kommentarer eftersom alla kunde referera till 
representationerna på papperet. På det sättet blev skissmomentet inte bara en 

llan deltagarna på 

i processen. 

Den första designsituationen som gav oss anledning att fundera lite extra var hur 
rna som portalen erbjuder. Efter viss undersökning 

som mest lockande i den 
. Det ena var en lösning med flikar i portalens övre kant (figur 10) 

erat till vänster i fönstret (figur 11). 

 

medan andra inte gör 
Istället kan man då använda 

pelvis kunna göra en QOC-analys 
av situationen. De olika Alternativen kommer då från 

fält till vänster (geoNorge), 
Symboler för olika tjänster (MapQuest) 

som agerar på sidan måste dessa Alternativ sedan 
matchas mot olika Kriterier. I det här fallet får man ett fält som ser ut som i figur 

för mer information om tidigare designarbete i relation till 

: ALTERNATIV MED 
LT TILL VÄNSTER 

AN BLOMKVIST, 
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12. Eftersom det varken går att beskriva tjänsterna på något intuitivt sätt med 
hjälp av symboler och det heller inte finns nog många alternativ för att motivera 
rullgardinsmenyer så står valet mellan flikar och navigationsfält. Tanken med 
webbplatsen är inte att man ska surfa runt bland sidorna utan att man 
ska välja sin applikation och sedan använda den. Därför är ett navigationsfält
eller flikar det bästa alternativet givet denna analys.

FIGUR 12: EXEMPEL FRÅN GENRE

Under designmötet hade vi inte tillgång till 
QOC-analysen varför vi fick avväga o
för- och nackdelar med alternativen 
annat sätt. Bland annat nämndes en del 
förebilder som lyckats olika bra med sina 
flikar men det som slutgiltigt
designbeslutet, att lägga navigationsfältet 
på vänster sida, var dock en följd av en 
skiss där det blev tydligt att de tjänster 
som sidan ska innehålla har för långa 
namn (figur 13) för att få plats i flikar
alternativ med flikar skulle inte fungerat 
utan att texten blev väldigt liten eller om de 
olika flikarna lades ovanpå varandra varför 
ett vänsterorienterat navigationsfält valdes.
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. Eftersom det varken går att beskriva tjänsterna på något intuitivt sätt med 
hjälp av symboler och det heller inte finns nog många alternativ för att motivera 
rullgardinsmenyer så står valet mellan flikar och navigationsfält. Tanken med 

är inte att man ska surfa runt bland sidorna utan att man 
ska välja sin applikation och sedan använda den. Därför är ett navigationsfält

det bästa alternativet givet denna analys. 

: EXEMPEL FRÅN GENREN BLIR ALTERNATIV I ÖVERSIKTEN ÖVE

Under designmötet hade vi inte tillgång till 
analysen varför vi fick avväga olika 
och nackdelar med alternativen på 

land annat nämndes en del 
förebilder som lyckats olika bra med sina 

slutgiltigt ledde fram till 
designbeslutet, att lägga navigationsfältet 
på vänster sida, var dock en följd av en 
skiss där det blev tydligt att de tjänster 
som sidan ska innehålla har för långa 

för att få plats i flikar. Ett 
med flikar skulle inte fungerat 

utan att texten blev väldigt liten eller om de 
flikarna lades ovanpå varandra varför 

vänsterorienterat navigationsfält valdes. 
FIGUR 13: TJÄNSTERNAS NAMN Ä
LÅNGA FÖR ATT PASSA 
(MATTIAS ARVOLA, JOH
ALBIN LUNDMARK) 
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. Eftersom det varken går att beskriva tjänsterna på något intuitivt sätt med 
hjälp av symboler och det heller inte finns nog många alternativ för att motivera 
rullgardinsmenyer så står valet mellan flikar och navigationsfält. Tanken med 

är inte att man ska surfa runt bland sidorna utan att man snabbt 
ska välja sin applikation och sedan använda den. Därför är ett navigationsfält, 

 

TIV I ÖVERSIKTEN ÖVER DRIVKRAFTER 

: TJÄNSTERNAS NAMN ÄR FÖR 
LÅNGA FÖR ATT PASSA I FLIKAR 
(MATTIAS ARVOLA, JOHAN BLOMKVIST, 
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Olika typer av designlösningar diskuterades
ut. Det första valet gällde hur 
navigation mellan portalens olika tjänster. Det beslutades att användarna, alltså 
främst olika myndigheter, 
att navigera tillbaka till portalen genom att klicka på logotypen.
logotypen för att nå webbplatsens
av de fyra förebilderna. 
beroende av kartapplikationen, s
den tjänsten. Frågan var här hur man skulle välja att placera de
sökfältet för kartapplikationen
inslagna spåret från själva portalsidan d
skulle det bryta mot den vanligaste placeringen 
Valet blev att placera elementet 

För att underlätta orienteringsförmågan
strategier. Minikartor, mätare för skala, tillbakasteg, centreringsknappar
olika exempel. Under designmötet 
förhållande till den aktuella situationen.
funktioner som identifierats hos förebilderna, figur 
minikarta och förflyttningsverktyg.
orienteringsknappar, centreringsknapp, tillbakasteg och så en egen funktion som 
växte fram under designarbetet
kunna ange skala och ibland kan det vara bra att zooma ett antal skalsteg. 
Därför skapades en ruta avsedd för skalan
skriva in, läsa av eller stega sig igenom olika skalsteg. Minikartan är tydl
zoomar bara in till en viss skala.

kartan. Man ska exempelvis kunna söka efter vindkraftverk i Linköping och få 
upp en lista över vindkraftverk s
platsen endast om det bara finns ett korrekt svarsalternativ. Exempelvis ändras 
inte kartan om man söker på ”storgatan” eftersom det finns flera sådana. Då 
krävs det att man först klickar på det sökta alternative

FIGUR 14: FÖRFLYTTNINGSVERKT
MINIKARTA (MATTIAS ARVOLA, JOHAN 
BLOMKVIST, ALBIN LUNDMARK)

Genreanalys som en del i designprocessen | 4 Resultat

lika typer av designlösningar diskuterades sedan för hur deltjänsterna skulle se 
Det första valet gällde hur tillåtande webbsidan skulle vara när det gäller 

navigation mellan portalens olika tjänster. Det beslutades att användarna, alltså 
främst olika myndigheter, bör veta vilka sidor de vill besöka samt att det är lätt 

illbaka till portalen genom att klicka på logotypen.
webbplatsens huvudsida är en interaktionsmöjlighet hos tre 

 När man valt en karttjänst, alltså en tjänst som är 
beroende av kartapplikationen, så ska man förflyttas till en ny sida

Frågan var här hur man skulle välja att placera de
sökfältet för kartapplikationen. Om det lades på vänster sida skulle det följa

själva portalsidan där man väljer applikation,
mot den vanligaste placeringen för sökfältet hos

Valet blev att placera elementet Sökfält på den högra sidan. 

orienteringsförmågan använder förebilderna som sagt
strategier. Minikartor, mätare för skala, tillbakasteg, centreringsknappar

Under designmötet utforskades olika lösningars godhet i 
förhållande till den aktuella situationen. Resultatet blev en kombination utav 

identifierats hos förebilderna, figur 14. Vi valde att ha både 
minikarta och förflyttningsverktyg. I förflyttningsverktyget
orienteringsknappar, centreringsknapp, tillbakasteg och så en egen funktion som 

designarbetet. För vissa uppgifter behöver man 
kunna ange skala och ibland kan det vara bra att zooma ett antal skalsteg. 
Därför skapades en ruta avsedd för skalan (ses i figur 16 nedan)
skriva in, läsa av eller stega sig igenom olika skalsteg. Minikartan är tydl
zoomar bara in till en viss skala. 

Nästa stora problem var hur 
sökfunktionen skulle utformas. Här 
utgick vi ifrån vilka sökningar som 
behöver kunna utföras i PP eftersom 
förebilderna alla har olika strategier för 
sökning. Hos Eniro presenteras 
resultatet av sökningen som en lista i 
ett informationsfält. Där kan man 
sedan klicka på ett av resultaten för att 
centrera kartan över det. Med den 
tänkta centreringsfunktionen i vår 
design skulle man när som helst kunna 
återvända till platsen på kartan geno
att trycka på centreringsknappen i 
förflyttningsverktyget. 
sökfunktion innebär att textinformation 
kopplas samman med fysiska platser på 

exempelvis kunna söka efter vindkraftverk i Linköping och få 
upp en lista över vindkraftverk samt deras position på kartan
platsen endast om det bara finns ett korrekt svarsalternativ. Exempelvis ändras 
inte kartan om man söker på ”storgatan” eftersom det finns flera sådana. Då 
krävs det att man först klickar på det sökta alternativet i informationsfältet. 

: FÖRFLYTTNINGSVERKTYG OCH 
RVOLA, JOHAN 

N LUNDMARK) 
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för hur deltjänsterna skulle se 
skulle vara när det gäller 

navigation mellan portalens olika tjänster. Det beslutades att användarna, alltså 
vilka sidor de vill besöka samt att det är lätt 

illbaka till portalen genom att klicka på logotypen. Att klicka på 
huvudsida är en interaktionsmöjlighet hos tre 

När man valt en karttjänst, alltså en tjänst som är 
en ny sida specifik för 

Frågan var här hur man skulle välja att placera det tjänstspecifika 
skulle det följa det 

är man väljer applikation, men däremot 
för sökfältet hos förebilderna. 

som sagt lite olika 
strategier. Minikartor, mätare för skala, tillbakasteg, centreringsknappar o.s.v. är 

utforskades olika lösningars godhet i 
blev en kombination utav 

Vi valde att ha både 
förflyttningsverktyget finns 

orienteringsknappar, centreringsknapp, tillbakasteg och så en egen funktion som 
ifter behöver man nämligen 

kunna ange skala och ibland kan det vara bra att zooma ett antal skalsteg. 
(ses i figur 16 nedan), där man kan 

skriva in, läsa av eller stega sig igenom olika skalsteg. Minikartan är tydlig och 

Nästa stora problem var hur 
sökfunktionen skulle utformas. Här 
utgick vi ifrån vilka sökningar som 
behöver kunna utföras i PP eftersom 
förebilderna alla har olika strategier för 

ning. Hos Eniro presenteras 
ultatet av sökningen som en lista i 

ett informationsfält. Där kan man 
sedan klicka på ett av resultaten för att 

kartan över det. Med den 
tänkta centreringsfunktionen i vår 
design skulle man när som helst kunna 
återvända till platsen på kartan genom 
att trycka på centreringsknappen i 
förflyttningsverktyget. Eniros 
sökfunktion innebär att textinformation 

ysiska platser på 
exempelvis kunna söka efter vindkraftverk i Linköping och få 

på kartan. I Eniro visas 
platsen endast om det bara finns ett korrekt svarsalternativ. Exempelvis ändras 
inte kartan om man söker på ”storgatan” eftersom det finns flera sådana. Då 

t i informationsfältet. 
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Söker man däremot på ”storgatan linköping” så visas resultatet i textform samt 
som en plats på kartan. 

I Planeringsportalens applikationer kommer man ju vara intresserad av att se 
flera olika lager vilket gör sökfunktionen mer komplicerad. Hos de kommersiella 
förebilderna väljer man oftast på tre olika lager; karta, hybrid och flygfoto. I PP 
behöver man kunna välja på ett avsevärt större antal olika lager. Dessa behöver 
också presenteras som resultat av sökningar samt som en lista på vilka lager 
som för närvarande är synliga på kartan. Utöver detta bör man kunna söka på 
dokument och välja dokument relaterade till sökningen för att kunna ladda ner 
och spara. Dessa dokument måste också presenteras i informationsfältet. För att 
hantera den komplexiteten hos sökningarna valde vi att föreslå en vanlig och en 
avancerad sökning. För att kunna presentera resultat och valda lager på ett bra 
sätt delade vi informationsfältet i två då en sökning gjorts. På det sättet får man 
överblick samtidigt som man kan välja mellan de olika sökresultaten, Figur 15. 
Denna lösning gör att användaren inte behöver minnas alla de valda lagren 
under själva sökningen utan kan läsa i ett fält och samtidigt välja i det andra. 

 

FIGUR 15: SÖKFÄLTET I TRÅDMODELLEN (MATTIAS ARVOLA, JOHAN BLOMKVIST, ALBIN 
LUNDMARK) 

Återkopplingar till förebilderna gjordes under hela designmötet. Det var främst 
som grund för värdering och utvärdering där förebilderna försåg oss med 
alternativ och uppslag. Vad detta innebar för vilka val vi gjorde samt allmänna 
funderingar kring genreanalys som hjälpmedel i designprocessen följer i nästa 
kapitel. 
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5 DISKUSSION 

Här följer en diskussion om vilka generella slutsatser man kan dra om 
genreanalys och hur den bör användas samt vad som kan vara intressant att 
titta på inför framtiden. 

5.1 GENERELLA IMPLIKATIONER 

WebGIS är ingen homogen genre där alla artefakter har samma funktion och 
syfte. Det är ett spretigt område där det kan kännas vanskligt att försöka 
generalisera över olika applikationer. Men trots de studerade förebildernas olika 
syften så finns det ändå en kärna av gemensamma funktioner och ett innehåll 
som motiverar jämförelser. De kommersiella applikationerna är mer kända för 
allmänheten och erbjuder en hel del ny funktionalitet som det inte finns någon 
anledning att ignorera bara för att deras ursprungliga syfte inte är detsamma 
som PPs. 

De designlösningar som identifierats under analysen av förebilderna i det här 
arbetet kan troligen användas för att designa system med liknande syfte som PP. 
Man bör dock vara observant på att lösningar är färskvara, det som är en ny 
funktion idag blir snart en del av det som förväntas av en applikation. Man bör 
också vara medveten om vilka brukskvaliteter som är önskvärda för det aktuella 
systemet. Under designmötet fanns brukskvaliteterna med i form av kunskap 
inom designgruppen vilket hjälpte oss att sätta alla designbeslut i perspektiv till 
brukskvaliteterna (Arvola, 2007). Det tycks också vara så att designbesluten i sig 
underlättas av genreanalysen eftersom det blir lättare att värdera olika alternativ 
om man skapat en bild av vilka valmöjligheter som finns (MacLean, Young, & 
Moran, 1989). Detta är en viktig del av designprocessen enligt Löwgren & 
Stolterman (2004).  

En designprocess där en förebildsanalys av det här mer formella slaget är ett 
inslag bör låta själva analysen ta lite tid. Alla som ska vara inblandade i designen 
behöver inte göra sin egen analys eftersom resultatet ändå kommer bli relativt 
likt. Däremot bör alla få en chans att studera förebilderna och kanske prova på 
de intressanta designlösningar som analysen avslöjat. Det kan vara en god idé 
att vara explicit med Måste ha- egenskaper hos genren eftersom de troligtvis är 
implicita hos dem som inte utfört analysen (Jokela, 2004). Under designmötet 
missades exempelvis skalan som finns placerad nere till höger på alla 
applikationer men inte på den trådmodell som var resultatet av designmötet.  

När de goda designlösningarna är identifierade lockas man kanske att bara välja 
ut dem man blivit fäst vid och sedan kopiera dem rakt av. Detta är troligtvis en 
dålig strategi eftersom varje designbeslut fortfarande måste vägas mot den 
aktuella situationen och dess specifika förutsättningar (Brown & Duguid, 1996; 
Löwgren & Stolterman, 2004; Arvola, 2007). Bara genom en djupare förståelse 
av förebildernas olika element och hur dessa hänger samman kan man ta 
verkligt informerade beslut som är relevanta för designsituationen. 

Det krävs ingen djupare analys för att identifiera baslinjen för genrens Måste ha- 
egenskaper. Bara genom att använda förebilderna för att uppnå ett antal 
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påhittade mål skapar man sig snabbt en bild av den funktionalitet man kan 
förvänta sig. Att sedan identifiera Mer är bättre innebär att man måste jämföra 
förebilderna prestandamässigt. Det är exempelvis bättre med dynamisk 
uppdatering av kartapplikationen, och ju snabbare sidan uppdateras desto bättre 
är det givet PPs önskvärda brukskvaliteter. Fler verktyg för att utföra samma 
uppgifter är också bra i vissa fall. Ju fler metoder det finns att förflytta sig desto 
större chans att någon av metoderna är bekant för användaren eller för att det 
finns en metod som passar för ett specifikt ändamål. 

Den Attraktiva användbarheten kommer man kanske inte 
kunna hitta hos förebilderna men i arbetet med dem kan 
man komma vidare till nya lösningar som innebär en 
progression på området. Det finns resultat som tyder på 
att förebildsanalyser kan ge tråkiga och förutsägbara 
gränssnitt, men det är ingen anledning att inte sträva 
efter att överraska användarna med nya lösningar 
(Lundberg, Arvola, & Holmlid, 2007). Två sätt att ta sig 

vidare är dels genom att kombinera olika funktioner från 
förebilderna, som när centreringsfunktionen hos 
MapQuest kombineras med Eniros sökfunktion, eller så 
låter man sig inspireras av funktioner som leder till helt 
nya interaktionsformer såsom det skalnavigeringsfält 
som skapades under designmötet (figur 16). 

5.2 FRAMTIDA ARBETE 

Det skulle vara intressant att ta reda på vilken effekt den här formella 
genreanalysen medför på färdiga artefakter. Framför allt kanske hur artefakter 
utvecklade med hjälp av genreanalys skulle tas emot av användarna. Beroende 
på hur Boverket väljer att hantera de designförslag som framkom på 
designmötet kan det här vara ett bra tillfälle att följa upp användarnas 
mottagande av produkten. Hur förhåller sig artefakter som utvecklats på det 
sättet till artefakter som utvecklats på klassiskt sätt? Detta kan framförallt vara 
intressant med avseende på brukskvaliteter och Jokelas kategorier för 
kundtillfredsställelse. 

Stora förändringar och nya innovationer inom WebGIS antyder att genren är i en 
fas av förändring. Många olika lösningar finns och det ska bli intressant att se 
vilka av de designlösningar och funktioner som identifierats här som kommer att 
vara standard om tio år och vilka som kommer vara glömda, ersatta av nya och 
mer användbara lösningar. 

5.3 GODA DESIGNLÖSNINGAR 

Ett stort antal goda designlösningar hos genren kunde identifieras med hjälp av 
genrenalysen. En viktig aspekt är att kartan bör ritas om kontinuerligt samt att 
olika lager ska kunna väljas. En mätare som visar skalan ska helst placeras i 
nedre högra hörnet. De mest intressanta lösningarna i övrigt presenteras mer i 
detalj nedan.  

FIGUR 16: 
TRÅDMODELLENS 
SKALFUNKTION 
(MATTIAS ARVOLA, 
JOHAN BLOMKVIST, 
ALBIN LUNDMARK) 
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• Zoomfunktioner 

Det finns nästan lika många sätt att Zooma som det finns förebilder. Tack vare 
förebildsanalyserna kan man identifiera olika för- och nackdelar. Dessa är 
återigen ofta bundna till det syfte sidan har. Fördelen med zoom på en 
mätarskala eller med plus- och minustecken är att det bara är en förflyttning i 
höjdled och inte i sidled. Fördelen med att klicka på kartan är motsatsen, att det 
innebär en förflyttning längs två axlar. Att ange ett rektangulärt område kan 
tyckas vara en exakt och bra interaktionsform men det har visat sig vara 
vanskligare än man tror att förutse hur den nya kartbilden kommer se ut och 
således är det svårt att bibehålla en bild av var man befinner sig på kartan. Om 
detta kombineras med en minikarta eller ett tillbakasteg kan man eventuellt lösa 
det problemet och ändå spara tid. 

• Tillbakasteg 

En mycket god designlösning är tillbakasteget som hjälper användaren att hitta 
rätt på kartan. Tillbakasteget är ett enkelt verktyg som tar en bakåt i en serie 
handlingar. Ju fler steg applikationen håller reda på desto bättre, till en viss 
gräns eftersom man ändå inte kan minnas alla sina handlingar och till slut inte 
kan förutse vad som händer när man trycker på knappen. 

• Minikarta 

Minikartan är en god designlösning så länge den inte zoomar in för långt. Då 
hamnar man lätt i en situation där man inte kan läsa av kartan. Att kunna 
förflytta sig genom att med muspekaren flytta ett markerat område på 
minikartan fungerar bra och gör det lättare att hitta i Carte Paris men det 
fungerar sämre för applikationer som visar större områden. 

• Hur man presenterar sökresultat 

MapQuest och Eniro har löst sina sökningar på ett väldigt bra sätt. MapQuest 
med sin centreringsfunktion och Eniro med sitt informationsfält som är direkt 
kopplat till sökresultaten. Dessa funktioner är informativa och enkla. 

• Förflyttningsverktyg 

Att muspekaren blir en hand över kartan om man kan ”ta tag i den” och dra runt 
den för att förflytta sig kallas ett handlingserbjudande (affordance, Norman, 
1993). Dessa erbjudanden ger användaren en bild av vilka möjliga handlingar 
som finns associerade med en detalj hos en artefakt. Om detaljen designas så 
att dess funktion är uppenbar eller åtminstone inte dold bör graden av 
användbarhet stiga. Detta använder sig några av förebilderna av. Ett annat 
förflyttningsverktyg är orienteringsknappar som fungerar bra som komplement 
till andra funktioner. 

• Centreringsknapp 

Centreringsfunktionen innebär att oavsett hur vilsen användaren blir så finns det 
alltid en fast punkt att återvända till. Detta är ett bra stöd och således en god 
designlösning för genren. För att återkoppla till brukskvaliteter så stöder detta 
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enkelheten som är den mest prioriterade kvaliteten, samt att det är 
tidsbesparande. 

• Informatinsfält kopplade till kartan 

Att koppla information till kartpositioner är inte nytt men att man kan påverka 
kartan genom att klicka på olika objekt i ett informationsfält innebär god 
överblick, en känsla av kontroll och valmöjligheter. Denna lösning finns bland 
annat hos Eniro.  
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6 SLUTSATS 

Det här arbetet syftade till att identifiera goda designlösningar hos förebilder till 
PP samt att utreda hur de kan appliceras på designen av densamma. De 
intressanta designlösningarna stöder alla de önskade brukskvaliteterna och kan 
sammanfattas såhär: 

• Zoomfunktioner 
• Tillbakasteg 
• Minikarta 
• Hur man presenterar sökresultat 
• Förflyttningsverktyg 
• Centreringsknapp 
• Informationsfält kopplade till kartan 

Dessutom är det viktigt att kartan ritas om kontinuerligt samt att olika lager kan 
väljas. En mätare som visar skalan bör dessutom placeras på kartbildens nedre 
högra del. 

Man använder sedan lösningarna från förebilderna för att underlätta 
designarbetet genom återkopplingar under processen som vi sett. De hjälper 
främst till att identifiera önskvärda funktioner och deras utformning men också 
elementens placering och utseende. De ger uppslag till nya lösningar och 
underlättar möjligheten att fatta informerade designbeslut genom att erbjuda 
alternativ.  
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