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Design och utvärdering av händelsebaserad karttjänst i Android 

Sebastian Appler Olsson 

SAMMANFATTNING 

I detta papper, designa och utvärdera en händelsebaserad 

Android-applikation. MyWorld är en mobil applikation. 

Händelser som sker i användarens närhet kan ses på en 

karta. Genom arbetet används beprövade metoder för att 

skapa en väldefinierad design. Det tas upp problem och 

lösningar på designrelaterade problem i en händelsebaserad 

applikation. Designen utvärderas sedan genom 

användartester som använder mått av framgång, felsteg och 

tillfredställdhet. Genom en process på tre iterationer har 

arbetet gett applikationen en ny design som blivit mer 

användbar för användarna. I slutskedet finns en färdig 

designprototyp som är implementerad i applikationen. 

INLEDNING 

Design har länge visat sig vara en viktig del för 

användbarheten av mobila applikationer. Användare ger 

snabbt upp om inte applikationen bevisar att den är 

användbar. Om applikationen blir för krånglig eller inte 

övertygar användaren om möjligheterna blir den ofta 

avinstallerad eller bortglömd. De har även mycket låg 

tröskel för vad de orkar ta sig igenom för att låta sig 

övertygas [6] (s. 41-43). Tekniken för karttjänster går 

framåt, bland annat Google Maps får fler funktioner och det 

ökar möjligheterna för utvecklare. Allt eftersom 

karttjänsterna blir bättre börjar allt fler händelsebaserade 

tjänster växa fram. En händelsebaserad tjänst använder 

kartan som hjälpmedel för att illustrera att något sker på en 

plats eller visa vart andra användare befinner sig. Det finns 

flera kända händelsebaserade tjänster idag som t.ex. den 

Community-baserade trafik och navigationstjänsten Waze 

[10] som bland annat visar trafiksituationer i realtid. 

Forusquare, där du får poäng genom att besöka nya platser. 

Där kan användare tävla med varandra vem som är mest 

berest [11]. Snart ska även Google Glass lanseras som är ett 

par högteknologiska glasögon. Med dessa kan man få 

vägbeskrivningar, skanna områden på restauranger eller 

visa kompisarna vad du tittar på [7]. Allt detta som en super 

portabel modul i glasögonen. Det håller på att ske 

förändring bland händelsebaserade tjänster och det verkar 

inte omöjligt att framtidens användare snart kommer få ett 

nytt sätt att använda sina mobiltelefoner.  

Den händelsebaserade applikationen i detta arbete är 

utvecklad i Android och använder Google Maps. Att 

utveckla en applikation i Android ger mer frihet när det 

kommer till val av design än t.ex. iOS. De gör det istället 

lättare för utvecklare att använda deras gränssnitt [4]. 

Fördelen med iOS är att det är enkelt att göra en mer 

användbar design medan Android-applikationer kräver en 

del jobb på designen för att bli användbar. 

MyWorld är en Android-applikation där man kan hitta 

saker som händer runt omkring sig. På en karta kan man 

tydligt se vart olika händelser sker och navigera sig för att 

hitta händelser man är intresserad av. Användare kan även 

skapa egna händelser som syns för andra personer. Det går 

även att dela sin position med vännerna så man kan se dem 

i realtid. En händelse är en markör på kartan som visar vart 

händelsen äger rum. Det går att trycka på den för att få upp 

mer information såsom vad det är för typ av händelse, när 

det börjar och vilka personer som är där. Applikationens 

vision är att detta ska vara det ultimata verktyget för att 

hitta saker i sin närhet.  

 

I detta arbete skapas design som sedan utvärderas för en 

händelsebaserad tjänst i Android. Med detta arbete vill vi 

svara på följande frågor: 

 Hur kan man optimera användbarheten i en 

händelsebaserad Android-applikation?  

 Vilka designval är bättre än andra i en 

händelsebaserad tjänst? 

 Hur kan implementationen av en designprototyp 

för egendesignade menyer i Android lösas? 

TEORI 

Användbarhet 

Användbarhet definieras enligt standarden ISO 9241-11 [8]. 

Den kan sammanfattas som att användbarhet är den grad 

vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en 

produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, 

effektivt och för användaren tillfredsställande sätt. Kärnan 

av definitionen är tre huvudområden kraftfullhet, 

effektivitet och tillfredställelse. Med användbarhet kan man 

få ett mått av kvalitet på en produkt eller tjänst. 

Design för Android 

När man ska göra en applikation för Android är det viktigt 

att tänka på att skärmar har olika pixeldensitet. När man gör 

en applikation på skärmar som har samma storlek men olika 

pixeldensitet så kommer objekt se olika stora ut. Det är 

därför viktigt att använda sig av dpi (density pixels) som är 

en pixel som förhåller sig samma på olika skärmar. [12] 

(Metrics And Grids).  

En riktlinje i Android är att användaren alltid ska veta vart 

den befinner sig i applikationen. När en användare bläddrar 

genom en applikation ska den få feedback genom vyer som 

gör det möjligt för användarna att identifiera platsen i 

applikationen. Man ska använd klara flöden i navigationen, 

använda minst 48 dpi för tryckbara knappar och de som inte 

har text ska förklarande bilder användas [12] 

(Accessibility). För att garantera tillgänglighet (eng. 

Accessibility) är en ”action bar” att föredra. Det är ett av de 

viktigaste designelementen att implementera i en Android-

applikation. Det är en bar som följer med oavsett var i 
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applikationen användaren befinner sig. Den erbjuder viktiga 

funktioner, snabba vy-byten, minskad mängd 

designelement och möjligheten att göra applikationen mer 

personlig [12] (Action Bar). 

Design för mobila applikationer 

När man ska skriva in input till en mobilapplikation finns 

oftast bara en touch-skärm att tillgå för inmatning. Det är 

svårt att hålla samma precision som att klicka på en dator 

och man har inget fysiskt tangentbord. Därför blir allting 

mer besvärligt så fort man vill göra input genom en 

mobiltelefon [6] (s. 76-78).  

När en användare ska välja ett alternativ i en lista är det 

frustrerande att välja i en alfabetiskt sorterad lista. Endast 

om användaren redan vet vad den letar efter kan det vara 

relevant att använda alfabetiskt sorterade listor. Det är 

därför viktigt för användbarheten att undvika abc-listor om 

de kommer att innehålla stora mängder data. [6] (s. 124-

128) 

Att läsa text på en mobiltelefon är mer krävande för 

användaren än att läsa text på andra enheter. Det visar sig 

att det är upp till dubbelt så svårt att förstå ett komplicerat 

innehåll på en mobil skärm jämfört med en vanlig dator. 

Detta blir mer intressant då det inte verkar bero på att de 

blir störda av andra saker runt omkring sig utan det verkar 

bero på att skärmen helt enkelt är mindre [6] (s.102-105). 

Metodteori 

Designprototyp av mjukvaran 

Prototyper är ett viktigt verktyg för att förhindra 

tillverkandet av något som man upptäcker senare inte 

kommer fungera när man redan lagt tid och pengar på det. 

Genom att göra en prototyp kan man i ett mycket tidigt 

skede upptäcka brister och rätta till dem. Det går att se i 

förväg om designen kommer att fungera som man har tänkt. 

Man får fördelen att kunna testa och se hur användare 

reagerar på designen. Det främjar också att man ser nya 

möjligheter i sin design eftersom man ser helheten i en 

prototyp [1] (s. 9-16). 

Användartester 

När man ska validera en design är användartester att 

föredra. Vid användartester är det enkelt att se vilka som är 

de mest uppenbara bristerna i användarbarheten. Det går 

också att hitta missar i designen som annars hade varit 

nästan omöjligt att förutse. De säkerställer att det finns ett 

problem istället för att felaktiga analyser görs eller att man 

går på egna preferenser. Med hjälp av feedback från 

användartester går det att uppskatta magnituden av de olika 

problemen. Med hjälp av användartester får man ett bra 

mått för att säkerställa att designen blivit bättre [9]. 

Mått på användbarhet 

”Task Success” är en av de vanligaste metoderna för att 

mäta framgång (eng. Success) [9] (kap. 4.1). Det går oftast 

ut på att ge testpersonen ett antal väl definierade uppgifter 

och sedan notera hur många av dem användaren klarade av. 

Detta test är välanvänt då det går att anpassa på många 

olika områden. Testet ger en överblick av hur bra det går att 

lösa problem på den testade produkten eller tjänsten. Den är 

även lätt att ta till sig då den inte kräver någon särskild 

förklaring utan resultaten talar för sig själv. [9] (kap. 4.1) 

Felsteg (eng. Error) är ett test som mäter hur många fel 

användaren gjorde innan den klarade av en uppgift. Den 

skiljer sig från ”Task Success” då felstegen gör att man kan 

förstå mer exakt vad som gjorde det svårt för användaren att 

klara en uppgift [9] (kap. 4.3). 

Tillfredställelse (eng. Satisfaction) är ett mått på hur nöjd 

användare var med lösningarna som testades. För att mäta 

det låter man testpersonen själva få avgöra hur nöjda de var. 

Måttet kan avgöras med hjälp av en s.k. ”Likert Scale”. 

Med värden från ett till fem beskriver den hur nöjda 

testpersonerna var med varje uppgift. Från det lägsta 

”strongly disagree” till det högsta ”strongly agree”. Detta 

talar om hur mycket de instämmer om lösningens utförande 

var bra på de olika uppgifterna [9] (kap. 6.2). 

METOD 

Tillvägagångssätt 
Ett beprövat sätt för att maximera användbarheten är att 

använda sig av iterationer. Det är också mer viktigt att 

iterera sin design när det handlar om en ny produkt. Vid 

varje iteration jobbar man om sin design från med input 

från den förra. Det finns andra även andra modeller att titta 

på såsom vattenfalls-modellen. Denna modell går igenom 

ett antal sekventiella steg tills man fått en färdig design. 

Problemet är att varje färdigt steg aldrig kommer att 

visiteras igen. Detta lämpar sig inte så bra då utveckling av 

design nästan aldrig slutar vid uppbyggnadsfasen [2]. Den 

process som används i detta arbete är inspirerad av de fyra 

steg som beskrivs i Effective Prototyping For Software 

Makers [1]. Där beskrivs hur fyra steg planera, skapa 

design, implementera prototyp och validera kan användas 

för iterationsbaserad process. Vid varje iteration så 

genomförs dessa fyra steg (se fig. 1).  

Designprocessen 

Steg 1 - Planera prototypen 

Första fasen av designprocessen är att planera prototypen. 

Här identifieras de specifikationer och antaganden som 

prototypen ska uppfylla. För att skapa en effektiv prototyp 

används kravspecifikationer, flöden och användarscenarier 

på de funktioner som produkten ska ha. På detta sätt får 

man mer kontext till prototypen som bättre kan reflektera 

en situation i verkligheten. [1] (s. 27). Vid senare iterationer 

kommer användartesterna att avgöra kraven för funktioner 

som behöver modifieras. 

Steg 2 - Skapa designen 

När det finns en färdig plan på vilka funktioner som ska 

göras och hur de ska fungera börjar skapandet av designen. 
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I detta steg så görs en skiss på en design som uppfyller 

kraven från steg ett. Designen görs med hänsyn till de olika 

designriktlinjerna för mobila applikationer och Android. 

Kravet på designlösningen är att inga designval får göras 

omotiverat jämte kraven och designriktlinjerna. 

Steg 3 - Implementera I prototypen 

I detta steg implementeras en prototyp in i applikationen.   I 

prototypen så implementeras lämpliga visuella funktioner 

för att illustrera designskissen i applikationen.  Vid 

skapandet av designprototypen användes agil arbetsmetod. 

Det lämpar sig bra att använda agilt arbetssätt eftersom det 

också jobbar med iterationer. Det går att sammanväva dem 

på ett tillfredställande sätt.  

Steg 4 - Validera designen 
Användartesterna är fokuserade på att ge en överblick på 

den totala upplevelsen som användarna har om 

funktionerna.  Eftersom applikationen även är en 

navigation- och informationsbaserad arkitektur har även 

tester för detta involverats [9] (kap. 4.1, 3.3). För 

valideringen av designprototypen används användartester. 

Mätdata för användbarheten i dessa tester är “Task 

Success”, “Errors” och ”Satisfaction” [9] (kap. 4.1, 4.3).  

Testerna för sig själva ger ingen helhetsbild på hur 

användbar designen har blivit. Därför görs de om till 

procentbaserade resultat. Värdena från testerna konverteras 

till procent och läggs till i en extra kolumn. När värdena 

görs procentbaserad får man möjligheten att räkna ut ett 

genomsnitt på hur användbar funktionen är. På detta sätt 

kan man sedan få ett genomsnitt på den totala 

användbarheten för applikationen [9] (kap. 8.1.2).  

Användartesternas utförande 

Testerna utförs på personer inom den potentiella 

målgruppen för applikationen. Ungdomar äger en egen s.k. 

smartphone och använder sig av mobila applikationer. De 

ska ha erfarenhet från mobila enheter och applikationer. 

Testen utförs på en surfplatta med Android 4.2.2 

operativsystem och MyWorld med implementerad 

designprototyp installerad. Vid början av testerna får 

testpersonen en kort beskrivning om vad MyWorld är för 

applikation och vilka användningsområden den har. 

Användartestet bestod av följande uppgifter. 

1. Du vill få fram information om en händelse. 

2. Du vill få fram mer detaljerad information om en 

händelse. 

3. Dela din position med en vän. 

4. Filtrera bort alla händelser förutom X. 

5. Skapa en ny händelse där du bor. 

6. Lägg till information i händelsen. 

 

Dessa uppgifter har formulerats så det är tydligt när de 

fullgjort uppgiften. Insamlandet sker i binär form antingen 

klarar de uppgiften eller inte, det finns inga mellanting. 

Under tiden de utför uppgifterna noteras de felsteg som 

användaren gör i sina försök att klara uppgiften. Varje gång 

användaren trycker fel läggs ett extra felsteg (eng. Error) till 

den nuvarande uppgiften [9] (kap. 4.3). Vid varje uppgift 

blir användaren förfrågad om de tyckte om lösningen. På en 

Likert Scale de avgöra hur väl de tyckte att uppgiften var 

utformad [6] (kap. 6.2). När alla tester är gjorda 

sammanställs de i en tabell. Alla värden konverteras till 

procent för att sedan kunna skapa ett procentbaserat 

genomsnitt på hur hög användbarheten på uppgiften var. 

Konverteringarna görs med hjälp av en formel för att få de 

olika testernas procentenheter [9] (kap. 8.1.2).

Figur 1: Flöde som visar designprocessen

RESULTAT 

Iteration 1 - Planering 

Navigation av händelser 

I början av planeringsfasen studerades vilka krav 

applikationen behövde för att uppfylla sitt 

användningsområde som en händelsebaserad tjänst. Detta 

gjordes med hjälp av en kravspecifikation där alla delar 

som applikationen skulle klara av listades upp och 

rangordnades [1] (s. 35). Dessa utgicks från flöden och 

scenarier i de redan implementerade funktionerna. Sedan 

mappades dessa mot de funktionskraven för applikationen. 

Efter mappningen av kraven kunde de sammanfattas till tre 

huvudfunktioner. Navigera bland händelser, filtrera 

händelser skapa event.  

En av applikationens grundfunktioner var att navigera runt 

bland händelser. I sitt ursprungliga läge finns händelser på 

kartan som små röda markörer (fig. 1.2). När de trycks på 

kommer en ”pop-up”-ruta där information om händelsen 

visas (fig. 1.3). 
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Figur 1.2. Kartan med ett event och en användare. Figur 1.3. 

Dialog som visas när man trycker på eventet 
 

För att uppfylla kraven behöver navigationen bland 

händelser kunna ta hand om följande: 

 Få en kort beskrivning i kartläget 

 Ge detaljerad information tillsammans med en bild 

 Visa relaterad information till händelsen 

Filtrering av händelser 

Tidigare lösning för filtrering av händelser har varit en lista 

som innehåller kategorier av t.ex. "idag" eller "imorgon". 

Varje kategori går att utvidga och då får man en lista på alla 

händelser som faller under kategorin (se fig. 2.2). 

Figur 2.1. Event lista.  Figur 2.2. Utfälld kategori 

Filtret behöver uppfylla följande: 

 Användaren vill kunna hitta en händelse bland 

tusentals 

 Det ska gå att sortera fram händelser som sker snart 

 Söka efter typer av händelser för olika målgrupper 

Skapa händelser 

Funktionen att skapa händelser har funnits tidigare. Den 

fungerar så att användaren håller fingret på kartan. När man 

tryckt på samma ställe ett par sekunder kommer en ruta upp 

som frågar om man vill skapa en ny händelse (se fig. 5.1). 

När man trycker på rutan för att skapa händelsen kommer 

en ”pop-up”-meny där man fyller i nödvändig data för 

händelsen. Trycker man på klar så skapas händelsen. 

Figur 5.1. Vid long-press på kartan.  

Figur 5.2. Pop-up ruta för att fylla i information i eventet. 

Krav för skapa events: 

 Välja en specifik plats på kartan för en händelse 

 All information om händelsen ska kunna fyllas  

Iteration 1 – Skapa design 

Navigation bland händelser 

Problemet med denna lösning var att den strider mot kravet 

att kunna få information i kartläget. En återkommande 

lösning på detta problem i andra sammanhang är att 

använda en liten meny som reser sig från platsen där 

markören befinner sig då användaren trycker på en markör. 

I det fallet får man kort information på händelsens plats.  I 

bubblan kan man ha namn och det skulle då lösa problemet 

med att inte behöva ha en ”pop-up”-ruta. Det finns dock 

anledningar till varför den lösningen inte är optimal i detta 

sammanhang.  

 

Det skulle innebära att det behövs en liknande dialogruta 

när man ska visa detaljerad information alternativt ha en 

”pop-up”-ruta. Att ha informationen på markörens plats gör 

att användaren blir "låst" på den positionen för att kunna 

läsa informationen. Skulle de vilja förflytta sig något 

kommer texten följa med och försvinna. Människor är 

optimerade för att få en visuell struktur på information de 

ska ta till sig. Så därför är det bättre att den förhåller sig på 

samma plats genom skiftandet av händelser [3] (s. 15). Det 

kommer också täcka och dölja andra händelser som ligger i 

närheten, så navigeringen hade försvårats då man måste 

stänga informationen för att se vad som ligger bakom. I 

diagrammet nedan kan man se hur de olika lösningarna 

vägs mot varandra (Tabell 1). 

 

    

Problem 

Lösning 

Funge-

rar utan 

pop-up  

Smidigt 

att byta 

händelse

r 

Skymm-

er andra 

händelse

r  

Visning av 

detaljerad 

information 

Border + + + + 

Bubbla + + - - 

Gamla - - - + 

Tabell 1. Plus- och minusdiagram för eventnaivgering. 

Skisserna bygger på en typ av meny som visar information 
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om händelsen i botten av skärmen (fig. 1.4). När 

användaren tryckt på en händelse kommer information i 

menyn och man kan enkelt byta till ett annat event och då 

uppdateras informationen som visas. Den löser problemet 

med att användaren får en dialogruta och navigeringen har 

blivit smidigare. För kravet om detaljerad information 

kommer man kunna trycka på en pil i högra hörnet på 

menyn som gör att bilden åker upp och den detaljerade och 

relaterade informationen kan visas (fig. 1.5). 

Filtrera händelser 

Vid skissningen av filtret togs hänsyn till vad filtret 

behövde filtrera ut och med hänseende på kraven. Det finns 

många parametrar att filtrera efter. Att använda alla skulle 

bli för många. Lösningen skulle även undvika att tvinga 

användaren att mata in för många parametrar med 

tangentbordet vilket annars skapar en dålig 

användarupplevelse [1] (s. 76-78). 
Figur 1.4. Skiss med meny som 

visar information om event. Figur 1.5. Hur menyn ser ut vid 

visande av mer information. 
 

Ett krav i filtrets funktion är att hjälpa användaren att hitta 

specifika händelser bland många. Därför var det viktigt att 

ta hänsyn till att filtret går att använda för det ändamålet. 

En annan viktig punkt som togs hänsyn till är att filtret 

kommer bli den del av applikationen som hjälper att ta reda 

på när en händelse sker.  

 

Ett sökfält behövdes eftersom det kan matcha olika saker 

som skaparen av händelsen har uppgett. Med hjälp av det 

sökfältet löses kravet på att hitta en händelse med lite 

information. Rutan för sökfältet kommer söka på namn och 

taggar som tillhör händelsen.  

 

Ett vanligt sätt att illustrera intervall är att man väljer först 

start datum och sedan ett slut datum. Exemplet skulle kunna 

se ut såhär; 01 Maj 2013 16:00 – 02 Maj 2013 19:00. Det 

blir många parametrar att läsa in och det tar en stund innan 

man vet under vilken tidsperiod det handlar om. Det är 

onaturligt för människor att läsa text så denna lösning har 

försökt att göra så att kontext blir lättare att förstå och ta till 

sig [3] (s. 35).  Lösningen blev att använda en s.k. ”slider” 

för att välja tidsintervallet (se fig. 2.3). Slidern visar inte 

vilka datum utan istället visar den tiden från nu och längre 

fram. Detta gör att man behöver läsa in betydligt färre 

parametrar för minuter, timmar, dag, datum och år vilket 

främjar användarupplevelsen [6] (s. 76-78).   

Detta begränsar dock möjligheten att välja en specifik dag 

eller period. Med tanke på att kraven finns det ingen 

specifikation som beskriver att hitta händelser genom 

specifika dagar. Övervägandet blev mot ett mer 

användarvänligt alternativ som kan ses i diagrammet (se 

Tabell 2).  

  Problem 

Lösning 

Lättläst 

för 

använd-

aren  

Minima-

it med 

input 

Precis-

ion för 

datum 

Krav 

från 

planeri-

ng 

Datum - - + - 

Slider + + - + 

Tabell 2. Plus- och minusdiagram för tidsintervall. 

Det sista fältet i filter-menyn blev en ruta för att välja typ av 

händelse. Genom att klicka på en knapp kan användaren 

välja vilken typ som ska visas. Detta sökkriterium uppfyller 

kravet att sortera efter en målgrupp. Denna funktion är tänkt 

för de som inte vet riktigt vad de letar efter men som vill 

kunna sortera efter en viss typ av händelse. Användaren 

behöver inte veta vad den letar efter men får ändå möjlighet 

att sortera efter olika händelser efter intresse. Även denna 

lösning främjar att användaren manuellt behöver mata in 

information. Det har även visat sig vara bättre att presentera 

resultaten på kartan då användare vill hitta händelser nära 

sig [3].  

Figur 2.3. Skiss på händelse filtret. 

Skapa händelse 

Designmässigt har funktionen för att skapa händelse ett 

allvarligt problem. Användarna har ingen chans att veta hur 

man ska göra. Detta bryter mot riktlinjer inom design för att 

göra ett gränssnitt lättnavigerat [1] (s. 193). 

En lösning som analyserades var om man kunde 

implementera skapandet av händelser i menyn som 

användes vid navigering av händelser som tidigare 

designats. När det inte finns någon händelse markerad som 

visar information så skulle det kunna visas möjlighet att 

skapa en händelse från menyn. Problemet blev dock att 

användarna fortfarande inte vet tillräckligt för att ha 

möjlighet att förstå att det de ska skapa en händelse. 

Dessutom kan det bli störande för användaren att hela tiden 
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behöva se en meny som är oönskad när man navigerar. 

Ett annat alternativ hade varit att lägga in en guide som 

visar hur man skapar en händelse vid uppstart för första 

gången. Den skulle lösa problemet med att det var otydligt. 

Dock är det ett billigt sätt att göra något tydligare och det 

följer inte designen heller. 

Lösningen blev att införa en ny knapp för att skapa 

händelser. När man trycker på knappen i menyn så kommer 

man till ett ”skapa händelse-”läge. I detta läge kommer en 

ny händelse visas automatiskt i mitten av kartan och man 

kan flytta på det genom att trycka på kartan. Högst finns 

information om vilken adress händelsen hamnar på. När 

man valt plats trycker man på ”ok”-knappen och då kan 

man börja editera händelsen i en uppfälld meny (se fig. 

5.3). 

 

 

Figur 5.3. Eventläget efter man tryckt på knappen. 

Figur 5.4. Skiss på skapa event i uppfälld meny. 
 

Denna lösning löser kraven och användaren kan enkelt leta 

sig till knappen i menyn för att skapa en händelse. Det 

uppfyller också designkriteriet om effektiv design [1] (s. 

193). Dessutom löser den alla problemen som fanns med de 

andra lösningarna (Tabell 3). 

  Problem 

Lösning 

Tydligt 

hur man 

skapar 

händelse

r  

Använder 

egen meny 

Följer 

befintlig 

design 

Skapar-läge + + + 

I menyn - - + 

Guide + + - 

Gamla - + - 

Tabell 3. Plus- och minusdiagram för skapa händelse. 

Iteration 1 – Implementera prototyp 

I den första prototypen låg fokus att få till de olika objekten 

som varje meny skulle innehålla. Tillräckligt för att ge en 

grund för testning. 

Androids animerade menyer 

Funktionen för att visa information om en händelse var svår 

att lösa i Androids utvecklingsmiljö. Eftersom det inte finns 

bra stöd för att flytta på menyer som sedan går att integrera 

med. Det blev det problem med hur menyn i uppfällt läge 

skulle kunna fällas ner när den inte används. 

Android erbjuder en XML-baserad huvud-vy som har 

attribut för att fylla ut skärmens yta i både bredd och höjd 

som kallas “fill_parent”. I denna layout lägger man alla 

andra vyer som barn till huvud-vyn. Problemet är att om 

man lägger in den uppfällda menyn i huvud-vyn kommer 

den täcka nästan hela skärmen. Ett alternativ är att ändra 

höjden på huvud-vyn så den har fler dip (density pixels) än 

skärmens totala höjd. Dock skulle resten av applikationen 

behöva anpassas för att det då finns extra utrymme under 

skärmen. Alla vyer som ska ligga i botten av skärmen 

skulle behöva använda hårda värden inte hamna för att 

lyftas upp till skärmens yta. 

En viktig sak att ta hänsyn till här är hur animationerna 

fungerar. När det görs en animation på ett objekt kommer 

ditt objekt inte att röra sig. Animationer fungerar bara som 

en illusion. Detta betyder att jag inte skulle kunna placera 

min uppfällda meny under skärmen och sedan få den att åka 

upp med en animation. Objektet skulle fortfarande räknas 

som om det låg kvar under skärmen, där den skapades. 

Det finns funktioner för att påverka synligheten av en vy i 

Androids XML, bland annat ett visningsläge ”gone” som 

betyder att vyn är osynlig och oklickbar. Lösningen blev att 

använda en animation för att göra en illusion om att menyn 

åker upp och ner och sedan använda denna 

visibilitetsfunktion för att visa eller ta bort menyn. Utan 

”gone” hade det inte funkat att använda sig av detta då 

menyerna hade blockerat användaren från att trycka på 

andra knappar bakom vyn.  

I funktionen som känner av knapptryck för menyn läggs det 

på animationer som ändrar visningsinformationen. När vyns 

visibilitet ändras kommer funktionen antingen öppna eller 

stänga menyn beroende på hur vyn visas för tillfället. 

show_event.setOnClickListener( 

 new View.OnClickListener() { 

   public void onClick(View view) 

         { 

   if(show_event.getVisibility() ==     

View.VISIBLE) 

   { 

TranslateAnimation move_view = null; 

move_event = new      

TranslateAnimation(0,0,0,220); 

     

show_event.startAnimation(move_view); 

show_event.setVisibility(View.GONE); 

   }  

} 

Iteration 1 – Validera design 

Efter användartesterna sammanställdes den totala 

användbarheten till 77 %. En ganska hög Task Success där 
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genomsnittet klarade av 5,22 uppgifter av 6.  Varje 

användare hade runt 3,66 felsteg var. Tillfredställelsen 

befann sig på skapliga 4,66 av 6 (se bilaga Tabell 4). Detta 

får anses som ett bra första test. Det fanns en del problem 

som användarna stötte på när de försökte utföra 

uppgifterna. Det visade sig att många hade problem med 

hur menyerna uppförde sig.  

De vanligaste problemen: 

 Försökte dra upp menyn som visar information om 

en händelse istället för att trycka på den utsatta 

knappen. 

 Försökte stänga menyer genom att trycka utanför 

dem istället för på knappen. 

 Trodde att personer som var på händelsen var de 

som kommer att besöka den i framtiden. 

 Vid skapa en händelse tryckte de på texten för att 

ändra adressen istället för att ändra markören 

 Problem att välja en plats för en händelse på 

samma gång som de zoomade. 

Iteration 2 - Planering 

Menyn för att visa information om event behöver kunna 

öppnas genom att trycka på hela vyn. Efter 

användartesterna visade det sig att flera av dem ville öppna 

menyn med hjälp av att dra upp den eller trycka någonstans 

på den. Denna funktion blev nödvändig för att ge en bättre 

användarupplevelse. 

De flesta användare försökte stänga menyer med hjälp av 

att trycka utanför skärmen. Ett krav på att menyerna har ett 

gemensamt sätt att stängas på behöver implementeras. 

I prototypen för första iterationen så fanns det illustrativa 

bilder på människor som befann sig på händelsen. Testarna 

trodde att detta var personer som sagt att de tänker komma 

på händelsen vilket är fel uppfattning. En lösning på detta 

krävs. 

Det var flera som ville ändra adressen genom att skriva in 

den manuellt. Att flera personer ville ändra detta är inget 

bra tecken för designen och det måste ses över. 

Iteration 2 – Skapa design  

För designandet av menyn som visar händelseinformation 

beslöts det att göra en fullt tryckbar meny. Knappen som 

tidigare fungerat som integration med användaren fick vara 

kvar. Den visade sig vara ett bra verktyg för att tala om för 

användaren att det fanns mer information att visa under 

menyn. 

Vid stängning av menyer fanns det en risk till förvirring då 

användaren vill kunna byta mellan en händelse eller stänga 

menyn. Efter att ha studerat på hur synfältet hos människor 

minskar i kanterna av ett centrum beslöts det att låta menyn 

stängas när man klickar utanför [3] (s.67). Menyerna täcker 

en stor del av mitten av skärmen och kanterna blir då 

suddiga för synfältet tills menyn stängs. 

För listor som var fyllda med vänner gjordes nya och 

tomma listor med en förklarande text som talar om att ingen 

användare befinner sig vid händelsen för tillfället. 

Att ge användarna möjlighet att fylla i adressen själva 

öppnade upp nya problem. Det gör så användaren behöver 

fylla in input med hjälp av tangentbordet. Därför beslöts det 

att hålla kvar vid den gamla implementationen. Dock ska 

kartutrymmet ökas genom att gömma editeringen av 

händelseinformation när användaren väljer plats. 

Iteration 2 – Implementera prototyp 

Hantering av flera animerade menyer 

Ska man bara ha en meny som ligger synlig hela tiden är 

det inte så problematiskt att hantera med tanke på de 

problem som finns vid animationer. Ska man ha många 

menyer blir det genast svårt att få menyerna att inte 

överlappa varandra. Det behövs en kontroll för att den 

nuvarande menyn stängs när en annan öppnar. Skulle alla 

menyer vara synliga skulle hela skärmen vara täckt av olika 

menyer och det skulle bli svårhanterligt. 

Det behövdes någon form av hantering för detta. För 

tillfället så hanteras animationerna var för sig i funktionen 

för som känner av knapptryck. Vid hantering av menyer 

som öppnas och stängs blir det mycket animationer och kod 

att hålla reda på. Att implementera all funktionalitet i 

knapparna skulle bli mycket rörigt och mycket kopierande 

av kod. 

Lösningen blev att göra en animationshanterare. 

AnimationHelper.java innehåller alla animationer som 

funktionsanrop. Vid implementationen av en knapp tas 

endast hänsyn till om en annan meny är uppfälld eller inte 

och beroende på det så anropas animationshanteraren. Man 

skickar med vilken vy det handlar om, ifall den ska gå upp 

eller ned, och aktiviteten för att komma åt andra eventuella 

vyer som behövs.  

MainActivity.java 

AnimationHelper.event_show_slide( 

  meny_show_event,         

  AnimationHelper.up_from_gone,    

  MyWorldActivity.this); 

 

AnimationHelper.java 

public void event_show_slide( 

  View view,  

  int move_direction,  

  Activity map_activity) 

{ 

... 

else if(move_direction == up_from_gone) 

{ 

  move_event = new    

  TranslateAnimation(0,0,330,220); 

  duration = 750; 

  meny_show_event.setVisibility( 

    View.VISIBLE); 
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} 

... 

move_event.setDuration(duration); 

view.startAnimation(slide_up_event_anima

tion); 

 

Full-objekt knappar 

Användartesterna visade att många inte förstod att de skulle 

trycka på pilen för att få upp mer information om 

händelsen. De försökte istället att dra upp den eller trycka 

på hela menyn. För att göra så hela menyn blev klickbar 

blev det ett hinder p.g.a. animationerna. Eftersom vyn 

ligger synlig i bakgrunden hela tiden blev den klickbar som 

uppfälld även då det såg ut som att den var nerfälld. Istället 

för att göra om hela konstruktionen med animationer löstes 

det med hjälp av transparanta tryckplattor. Det placerades 

ut två plattor så att det täckte menyn, en i det lägre läget och 

en i fullt uppfällt läge. För att skapa tryckplattorna 

användes en vy som har en transparant bakgrund. 

Tryckplattan placerades efter övriga element i koden för att 

bli placerad överst i XML-stacken. På det viset garanteras 

att tryck på plattan registreras före något annat. 

<RelativeLayout 

android:id="@+id/event_show_meny" 

... 

<RelativeLayout                 

android:id="@+id/ 

event_show_lower_clickarea" 
android:layout_width="fill_parent" 

android:layout_height="fill_parent" 
android:background="@color/myworld_trans

parent " 
android:visibility="gone" /> 
 

Figur 6.2. Bilden visar tryckplattan som annars är osynlig. 

Figur 6.3. Menyn åker uppåt med synlig tryckplatta 

Stänga menyer 

När menyer öppnas och stänges var konceptet att man ska 

trycka på samma knapp som öppnade menyn. Dock var det 

ett återkommande beteende att användarna försökte stänga 

menyn genom att trycka utanför dem.  

För att stänga menyn när användaren trycker utanför blev 

problemen liknande de som blev vid visning av 

händelseinformationen. Användartesterna visade också att 

det var mest naturligt att man stänger menyn och inte tar 

hänsyn till att man råkade klicka på ett annat objekt. 

För att lösa problemet används en vy som placerades 

bakom själva menyn. En lyssnare känner av när plattan 

trycks och kollar av de menyer som är öppna och stänger 

dem.  

meny_tap_cancel_area.setOnClickListener(   

new View.OnClickListener() { 

  public void onClick(View view) 

         { 

 if(meny_event_filter.getVisibility

() == View.VISIBLE) 

  

Iteration 2 – Validera design 

Efter testningen på andra iterationen gick det bättre. ”Task 

Success” ökade något med upp till 5,66 från 5,22 av 6. 

Felstegen har visats sig blivit mycket bättre. Sedan 

problemen rättades till som användarna hade så sjönk 

felsteg mer än hälften, från 3,66 till 1,7. Tillfredställelsen 

låg på liknande värde från förra iterationen upp något, från 

4,66 till 5,16 (se bilaga Tabell 5). Den totala 

användbarheten har gått upp cirka 3,5 % från de förra 

testerna. Även fast användarna lyckades bättre med 

uppgifterna fanns det dock några saker kvar som var 

problematiska: 

 Förstod inte vad de tomma listorna var till för i den 

detaljerade informationen om händelser. 

 Otydligt vilka händelsetyper som valts. 

 Förstod inte vart händelsen hamnade när de tryckt 

ok på vilken plats de ville ha det. 

 Försökte dra upp menyn till menyn istället för att 

klicka på den. 

Iteration 3 – Planering 

Med användartesterna i fokus så verkar de flesta problemen 

ligga i visandet av den detaljerade informationen om en 

händelse. Det visar sig att det är både svårt att veta vad det 

är för typ av händelse och vilka som är relaterat till 

händelsen. Det fanns även önskemål om att kunna visa 

annan information om vilka personer som var där. På större 

händelser med många människor är det mer intressant att se 

relaterade händelser till just det evenemanget t.ex. band 

som kommer spela under en spelning. Det beslutades att 

göra en lösning på detta. 

Vid funktionen för skapande av en händelse blev 

testpersoner förvirrade av att markören gömdes när de 

skulle börja lägga till information om händelsen.   Eftersom 

menyn fälls upp när användaren accepterade en plats och 

därmed skymmer platsen där händelsen placerades ut. 

Iteration 3 – Skapa design 

Listor relaterat till händelser 

Det skissades på en ny typ av lista som relaterar till andra 
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händelser. Eftersom användare vill läsa ett begränsat antal 

ord för att hitta rätt valdes det att använda en lösning med 

en refererande lista. Varje element i listan refererar till en 

annan händelse med mer detaljerad information (se fig. 

7.2). Den detaljerade informationen för en händelse visas i 

menyn för den detaljerade informationen (se fig. 7.1). Att 

dela upp informationen genom att använda en sekundär 

informationsplats underlättar för användarna att ta till sig 

informationen [6] (s. 117).  

Figur 7.1. En händelse med relaterad lista  

Figur 7.2 Lista med element. 

Flytta till mitten av händelsen 

Användarna hade problem med att händelsen doldes när de 

hade valt plats för händelsen. En lösning för att inte göra 

användaren förvirrad blev att ha en animerad rörelse som 

flyttade användarens vy. På detta sätt fick de se händelsen 

de skapat genom att den centreras i det utrymmet som finns 

ovanför den uppfällda menyn. När användaren har bestämt 

en plats för att skapa sin händelse och skapar det så 

kommer en animation att se till att markören hamnar i 

synfältet på kartan.  

 
Iteration 3 – Implementera prototyp 
Uppdatera händelsen vid val i listan 

För att uppdatera den detaljerade informationen vid visning 

av en händelse behövdes ett sätt att hålla reda på den 

informationen som ska hämtas och ändras. När en händelse 

målas ut på kartan använder den ett ”marker”-objekt som 

finns tillhanda i Google Maps. Detta objekt har en funktion 

som exekverar ett stycke kod när man trycker på en markör, 

en s.k. ”onTap”-funktion. Klassen har utökats med 

information som varje händelse behöver namn, tid, 

beskrivning etc.  Problemet blir att detta objekt inte har 

någon koppling till vyerna där informationen ska 

uppdateras.  

En lösning hade varit att lägga alla uppdateringar i objektet 

för markörer. Dock hade detta inte varit en särskilt skalbar 

lösning om man vill kunna uppdatera informationen på 

någon annan plats än i objekten.  

Lösningen blev att göra en BorderHelper.java klass. Denna 

klass innehåller funktioner för att uppdatera vyn som visar 

information om händelsen. Klassen tar ett ”marker”-objekt 

som håller informationen som ska visas samt 

huvudaktiviteten för att kunna ändra på vyerna i 

huvudaktiviteten. Med denna klass kan listan anropa 

funktioner för att ändra på innehållet för händelsen. När 

funktionen anropas skickas Googles ”marker”-objekt med 

tillsammans med aktiviteten för att få tillgång till de olika 

vyerna. Tack vara att man skickar med objektet blir 

lösningen dynamisk då informationsflödet sköter sig själv 

beroende på informationen som objektet håller om en 

händelse. 

MyWorldShowEvent.java 

protected boolean onTap(int index) { 

... 

BorderHelper.update_show_event (this, 

map_activity); 

 

BorderHelper.java 
public static void update_show_event( 

MyWorldShowEvent event,  

Activity map_activity ) { 

 

//Event name 

TextView event_name_tv = 

map_activity.findViewById ( 

R.id.event_name_tv); 

 

event_name_tv.setText(event.getName()) 

 
Iteration 3 – Validera design 

När det sista testet genomförts kan det konstateras att 

samtliga värden har ökat något. Inför detta test fanns det en 

del saker att ändra och även en del önskemål från 

användarna. Slutliga ”Task Success” landade på 5,77 vilket 

är högt. De flesta användarna lyckades klara av de sex 

uppgifterna. Felstegen har sjunkit till ca ett per användare. 

Även fast användarna lyckas bättre har tillfredställelsen 

bara ökat något från 5,16 upp till 5,22 (se bilaga Tabell 6). 

Dock är siffran hög i förhållande till max-värdet på sex. De 

allt färre felstegen spelade en stor roll i den totala 

användbarheten och den gick upp med 7 % från test två. 

Den summerade användbarheten landade på 87,89 %.   

DISKUSSION 

Insikter om arbetssätt 

Under arbetet så märktes det att användarna inte hade så 

stora krav på designändringar. I början av iterations-

modellen så förväntades det att bli stora områden att 

designa om. Därför behövdes alla steg vid varje ny 

iteration. Det blev olika mycket fokus beroende på vilken 

iteration som var aktiv. Det förväntades feedback som 

visade att en helt annan typ av lösning skulle bli bättre för 

användbarheten. Det som visade sig vara av större intresse 

för att få mer funktionalitet in i prototypen och mindre 

ändringar till de första skisserna av designen. Dock ska det 

tilläggas att de små ändringarna kan vara av stor vikt för 

helheten och att upptäcka dem är värdefullt i slutändan. 

Angående tekniken för skapandet av en designprototyp var 
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den teknik som hänvisades till främst avsedd till att skapa 

en design från grunden. Eftersom det redan fanns ett projekt 

med funktioner blev det missvisande och ibland oeffektivt 

när teknikerna var utformade från en start utan någon 

grund. Det skulle kunna vart bättre med en modell där man 

förfinar ett existerande projekt. Det ska dock tilläggas att 

genom att följa tekniken har flera nya funktioner kommit 

till och tekniken har varit nyttig för detta projekt. 

Insikter om testerna 

För att få en mer korrekt bild av användarnas problem och 

för att kunna rangordna dem efter vanliga problem skulle 

större användartester behöva utföras. Testerna som görs 

skulle kunna vara mer omfattande än i detta arbete. 

Problemet låg i att större test vid varje iteration skulle vara 

för tidskrävande för detta jobb.  Kvalitén på feedback skulle 

bli bättre och det skulle säkerligen dyka upp fler problem än 

vad som kom fram i dessa tester. Testerna var dock 

omfattande nog för att få bra feedback. De vanligaste 

problemen upptäcktes snart. De vanligaste felen som 

användarna gjorde kom fram i testerna. Det gick enkelt att 

få tillräckligt med testdata för att kunna påbörja en ny 

iteration med nya krav på designen. 

SLUTSATSER 

Detta arbete har optimerat användbarheten för en 

händelsebaserad tjänst. Genom tre iterationer har designen 

optimerats med hjälp av användartester som mäter lyckade 

uppgifter, felsteg och tillfredställelse. För varje iteration har 

feedbacken från testerna tagits vara på. De har använts 

tillsammans med riktlinjer för design till att skapa en bättre 

version av designprototypen. Efter varje användartest har 

den totala användbarheten ökat. Det har visat sig bli lättare 

för användarna att använda tjänsten och de är mer 

tillfredsställda med utformandet av funktionerna. Vid varje 

iteration har flera lösningar ställts mot varandra för att 

bedöma vilken av dem som står sig bäst mot kraven och 

feedbacken. Det togs hänsyn till riktlinjer inom allmän 

design tillsammans med de för mobila applikationer. Det 

har tillsammans med dem skapas lösningar som löser 

kraven både för projektet och för användarna. Arbetet tar 

upp lösningar som uppstod vid programmeringen av 

prototypen i Android. Alternativ samt lösningar på de 

designskisser som skapats för varje iteration. För att 

designen ska uppnå sin fulla potential kommer det behövas 

fler studier och större användartester. Vi hoppas att detta 

arbete ska kunna hjälpa andra att förstå de problem som 

finns med en dålig design och att detta papper kan vara en 

hjälp för dem vid utvecklandet av andra designarbeten 

särskilt inom området för händelsebaserade tjänster. 
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BILAGA

 

 

Tabell 4- 6. Testdata för iteration 1-3. 

 

 

 

 

 

Person Task Succes(av 6) Antal felsteg Tillfredställd Uppgifter  Felfritt  Tillfredställd Genomsnitt 

1 6 2 5 100,00% 66,60% 83,00% 83,20% 

2 6 6 5,5 100,00% 0,00% 91,60% 63,87% 

3 5 4 5 80,00% 20,00% 83,00% 61,00% 

4 6 2 3 100,00% 66,60% 50,00% 72,00% 

5 4 8 4,5 60,00% 0,00% 75,00% 45,00% 

6 6 3 5 100,00% 50,00% 83,00% 77,67% 

7 6 3 5 100,00% 50,00% 83,00% 77,67% 

8 4 3 4 60,00% 75,00% 66,00% 67,00% 

9 4 2 5 60,00% 50,00% 83,00% 64,33% 

Total 5,22 3,66 4,66 84,44% 42,02% 77,51% 77,54% 

Person Task Succes(av 6) Antal felsteg Tillfredställd Uppgifter  Felfritt  Tillfredställd Genomsnitt 

1 5 3 5 80,00% 40,00% 83,00% 67,66% 

2 6 0 5 100,00% 100,00% 83,00% 94,33% 

3 6 2 6 80,00% 50,00% 100,00% 76,66% 

4 6 0 5,5 100,00% 100,00% 91,60% 97,20% 

5 6 1 5 100,00% 80,00% 83,00% 87,00% 

6 5 2 5 100,00% 60,60% 83,00% 81,00% 

7 6 2 5 100,00% 66,60% 83,00% 81,00% 

8 6 2 6 100,00% 66,60% 100,00% 88,67% 

9 5 4 4 80,00% 20,00% 66,00% 55,33% 

Total 5,66 1,77 5,16 93,33% 64,87% 85,84% 80,98% 

Person Task Succes(av 6) Antal felsteg Tillfredställd Uppgifter  Felfritt  Tillfredställd Genomsnitt 

1 6 1 6 100,00% 80,00% 100,00% 93,33% 

2 5 1 5 100,00% 80,00% 83,00% 87,66% 

3 6 0 6 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

4 6 0 5 100,00% 100,00% 83,00% 97,20% 

5 6 1 5 100,00% 80,00% 83,00% 94,33% 

6 5 2 6 80,00% 60,60% 100,00% 80,20% 

7 6 2 5 100,00% 80,00% 83,00% 87,66% 

8 6 2 4 100,00% 66,00% 60,00% 75,33% 

9 6 1 5 80,00% 80,00% 66,00% 75,33% 

Total 5,77 1,11 5,22 95,56% 80,73% 84,22% 87,89% 
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På svenska 
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