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Abstrakt 

Kalmar kommun har en önskan om att deras 3D-kartor över staden skall komma till en 

utökad användning och att få kommuninvånarna mer engagerade i Kalmar kommun. 

Syftet med denna rapport är att visa hur man på ett sätt kan arbeta med dessa 3D-kartor 

när det kommer till att presentera information om Kalmar kommun för dess invånare 

och turister i ett specifikt område.  

I rapporten tas även fördelar och nackdelar upp med att använda sig av 2D- respektive 

3D-kartor i olika miljöer. Olika rapporter och andra källor visar på ett intresse för 3D 

och ett användningsområde för detta, men även att 2D fortfarande ses som ett naturligt 

sätt att läsa en karta. Genom att samla in information både från relevant litteratur, 

intervjuer samt användartester har gruppen fått tillräcklig bakgrundinformation för att 

presentera resultatet med en webbplats, där besökaren kan navigera både i 2D och 3D i 

ett specifikt område i Kalmar. Användartester och enkäter har utförts i två omgångar på 

webbplatsen och har omarbetats efter det som framgick där.  

Nyckelord: 2D, 3D, Kalmar kommun, kartor 

 

Abstract 

The city of Kalmar has a desire that their 3D maps of the city should come to a greater 

use and get residents more involved in Kalmar city. The purpose of this report is to 

show one way to work with these 3D maps when it comes to presenting information 

about Kalmar for its residents and tourists in a specific area.  

The report also includes information about advantages and disadvantages with the use 

of 2D and 3D maps in different environments. Various reports and other sources 

indicate an interest in 3D and a use for this, but even that 2D is still seen as a natural 

way to read a map. By collecting information from relevant literature, interviews and 

user testing, the group has obtained sufficient background information to present the 

results of a web site, where the visitor can navigate in both 2D and 3D in a specific area 

of Kalmar. User tests and surveys have been conducted in two rounds and the web site 

has been revised after their results.  

Keywords: 2D, 3D, Kalmar, maps 
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Förord 

 

Bakgrunden till rapporten har uppkommit efter ett möte med Kalmar kommun, där det 

presenterades olika förslag av eventuella uppdrag. Utifrån mötet togs ett beslut att 

använda sig av Kalmar kommuns 3D-kartor till arbetet. 

Ett speciellt tack till GIS- samordnare Svante Lundgren, som har ställt upp och tagit sig 

tid att svara på frågor och ställt upp på intervjuer. Vi vill också tacka vår handledare 

Peter Adiels, som har fungerat som ett välbehövligt bollplank under hela arbetets gång. 

Tills sist vill vi även tacka turistchef Wiola Hägglöf för att hon ställt upp och svarat på 

frågor.    
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1. Bakgrund 

1.1 Introduktion 

2D används traditionellt för att presentera kartor och elektroniskt material, ofta genom 

en vy uppifrån. 3D kan också presenteras som en kartbild, men även som olika objekt. 

Genom att använda sig av linjära perspektiv, välkänd storlek, textur, skuggning med 

mera, kan man få ett 2D-objekt att visualiseras som ett 3D-objekt. Att presentera 

information via 3D-kartor kan vara ännu ett sätt att göra ett område mer attraktivt för 

intresserade. Kalmar kommun har en önskan om att deras 3D-kartor över staden skall 

komma till en utökad användning och att få kommuninvånarna mer engagerade i 

Kalmar kommun. Valet av uppdrag var mycket fritt och därmed beslutades det att 

möta kommunens önskemål med att bland annat arbeta med 3D-kartor, 

kommuninvånare och turism i ett specifikt område. 

Rapporten kommer fördjupa sig inom 3D- och 2D-kartors styrkor och svagheter och 

hur det kan tillämpas för att visualisera för att användaren ska kunna orientera sig i 

stadsmiljön. 

1.1.1 Kalmar kommun och 3D-utveckling 

Kalmar kommun började använda sig av GIS på 90-talet och det var 

stadsingenjörskontoret som startade GIS verksamheten på eget initiativ. Det fungerar 

som ett underlag för kommunala beslut. GIS används inom kommunen och är i de 

flesta fall inte tillgänglig för allmänheten. 

Svante Lundgrens roll är att samordna med programvaror, licenser och databaser. 

Utvecklingen har lett till att fler vill ha 3D-kartor, för att visualisera förslag på hur ett 

område förändras i och med nya byggnader. (S. Lundgren, personlig kommunikation, 

22.4.2009) 

Kalmar har en planavdelning som arbetar med detaljplaner i kommunen. Det är bland 

annat planarkitekter som är intresserade av 3D och vill ha det för att visualisera sina 

tankar. Konsulter brukar göra ett förslag på en färdig modell, men det finns en önskan 

om att de ska börja använda en 3D-karta från början till slutet av projektet. Detta är 

för att kunna ha möjligheten att se hur det ser ut nu och hur det kan se ut i ett senare 

skede. Fördelarna med 3D-kartor är att man kan se volym, sikten och hur en byggnad 

påverkar miljön. 3D-kartor används som ett komplement till 2D-kartor. Målet är att 
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använda samma databas till både 2D- och 3D-kartor knutet till varandra, för att slippa 

uppdatera på två ställen. Att göra på detta sätt sparar tid. (S. Lundgren, personlig 

kommunikation, 22.4.2009) 

Då många av kommunens byggnadsbeslut påverkar kommuninvånarna är det viktigt 

att få in dessa i förstadiet på byggnadsplanerna. Får man en möjlighet att göra detta så 

är risken för överklagan vid byggnadsbeslut mindre. Det är viktigt att 

kommuninvånarna får känna sig delaktiga. (S. Lundgren, personlig kommunikation, 

22.4.2009) 

Gruppen ställde även ett antal frågor till Svante som bland annat tog upp hans roll i 

GIS-projektet, vad som är grundtanken med att skapa 3D-kartor utifrån GIS samt 

vilka framtidsscenarier som han ser med att använda sig av detta. Intervjun tog plats 

hos Svante vid hans kontor i Kalmar då gruppen även ville ha en chans att diskutera 

dessa frågor samt att få möjlighet att ställa ett antal följdfrågor.  

Svante hade avsatt en timme för intervjun och under denna timme hann frågorna samt 

diskussioner kring dem genomföras. Genom svaren hoppas gruppen få en bättre bild 

hur Kalmar kommun tänker när det kommer till dagens användning av 3D, hur det 

ska hjälpa kommunen att informera sina kommuninvånare och turister samt vilka mer 

långsiktiga mål de har med att använda sig av digitala 3D-ritningar.  

Intervjufrågor till Svante Lundgren återfinns som bilaga C. 

1.1.2 Turismen i Kalmar 

Turistchef Wiola Hägglöf berättar att det för nuvarande är Kalmar kommuns hemsida, 

www.kalmar.se, som är den officiella hemsidan för turistbyrån, men att ett samarbete 

med Glasriket och Öland har lett till den gemensamma webbplatsen www.visitse.se. 

Denna kommer att ersätta den nuvarande sidan och vara den gemensamma 

samlingsplatsen för turistmål i sydöstra Småland.  

Vid frågan om vilka informationskanaler som turistbyrån använder sig av så säger 

Wiola att de på ett eller annat sätt använder sig av flera, fast på olika sätt. 

Turistbroschyren är en annonsfinansierad katalog där turistbyrån mer utförligt kan 

beskriva vad de kan erbjuda turisterna, medan kommunens webbplats är mer 

kortfattad och rakt på sak. (W. Hägglöf, personlig kommunikation, 27.4.2009) 

Den nya webbplatsen, visitse.se är dock även den annonsfinansierad och erbjuder en 

mängd fler tjänster, information och interaktiva möjligheter. När det gäller enstaka 
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evenemang eller information som främst riktar sig till de som redan befinner sig i 

kommunen, så använder sig turistbyrån sig av dagstidningen som främsta medel för att 

nå ut med sin information. (W. Hägglöf, personlig kommunikation, 27.4.2009) 

Det som turistbyrån har märkt, säger Wiola, är att de utländska turisterna är mer 

benägna att beställa hem broschyrer, ringa eller faxa för att ta del av information av 

turistbyrån. Svenskar använder sig i större utsträckning av nätet för att finna 

information. När det gäller vilka olika karttyper som turistbyrån erbjuder så är det en 

för varje år nyproducerad karta i pappersform som är en 2D-karta över Kalmar 

kommun. Denna pekar även ut viktiga platser som apotek, parkeringar och vilka 

plaster som är handikappanpassade med mera. Kartan är även den annonsfinansierad, 

så informationen som finns baseras även på vilka som har annonserat. Någon digital 

motsvarighet finns inte. (W. Hägglöf, personlig kommunikation, 27.4.2009) 

Wiola har märkt av stora skillnader bara de senaste tio åren när det kommer till hur de 

arbetar på turistbyrån, men även hur turisterna beter sig när de söker information. De 

anställda på turistbyrån behövde tidigare mängder av pappersmaterial och broschyrer 

för att hålla sig ajour med vad till exempel de olika hotellen, sevärdheterna och 

närliggande kommunerna erbjöd och hade för öppettider. Nu sker den 

informationsökningen enbart via nätet. Även turisterna söker mer på egen hand och 

de två datorerna som står inne på turistbyrån i Kalmar är alltid upptagna under 

semestertider.  

Intervjun med Wiola genomfördes via telefon och tog upp saker som vilka typer av 

informationskanaler som turistbyrån i Kalmar använder sig av och hur de utländska 

turisterna söker information om Kalmar.  

Frågorna ställdes för att få en bättre bild hur turistbyrån arbetar med turister och vilka 

metoder de använder för att informera såväl utländska som inhemska turister.  

Intervjufrågorna till Wiloa Hägglöf finns som bilaga D. 

1.2 Forskningsproblem 

Forskningsproblem 

Hur kan man få turister och kommuninvånare mer intresserade om vad som sker i kommunen med 

hjälp av visualisering i 2D och 3D. Vid vilka tillfällen är en 2D- respektive 3D-karta ett 

lämpligare alternativ att använda sig av? 
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Målet med arbetet är att ta reda på när det är lämpligare att använda sig av 2D- 

respektive 3D-kartor när det kommer till att visualisera detta för en specifik målgrupp 

via webben. Arbetet går även ut på att finna vad och hur turister och kommuninvånare 

använder sig av informationen som finns tillgänglig idag. Resultatet av detta ska sedan 

användas på en webbplats som riktar sig till just denna målgrupp.  

Den utvalda målgruppen riktar sig främst till turister som vill besöka Kalmar stad, men 

även invånarna i kommunen, som har intresse av att ta reda på information om bland 

annat deras kommuns sevärdheter, evenemang, shopping och nöjen. 

Målet med arbetet är att skapa en lättanvändlig hemsida, som skall underlätta för 

användarna att snabbt och enkelt hitta information om Kalmar stads utbud samlat på 

ett ställe. 

1.3 Avgränsningar 

• Arbetet ska utföras på tio veckor 

• Utredning kring 2D- och 3D-kartor 

• Intervjua ett specifikt antal personer 

• Användartester vid två olika tillfällen på ett begränsat antal personer  

• En hemsida som slutgiltigt resultat 

• Hemsidan skall vara informativ för både turister och kommuninvånare 

• Sidan skall informera om Kalmars sevärdheter 

Examensarbetet kommer att genomföras inom en ram av tio veckor och därmed är 

antalet metoder också anpassat efter den begränsade tiden. Inom denna tidsram 

kommer undersökningar om 2D- och 3D-kartor utföras, för att ge en bra grund till 

hur arbetet skall fortskrida. Intervjuerna kommer vara begränsade till tjugo 

intervjupersoner och till användartesterna kommer mellan fyra och fem personer per 

användartest att användas. 
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2. Teori 

Detta avsnitt kommer beröra den litteratur som har använts för att få fram väsentlig 

information om användandet av 2D och 3D. Med hjälp av teorin är syftet att 

undersöka när 2D och 3D lämpar sig bättre att använda sig av vid olika tillfällen och 

områden. 

2.1 Att använda sig av 2D och 3D 

I totalförsvarets forskningsinstituts rapport talar de om användandet av 2D- och 3D-

kartor och vid vilka situationer den ena typen av presentationssätt är att föredra. 

3D-grafik används i större utsträckning idag, men detta behöver inte betyda att 3D 

alltid är ett bättre alternativ. Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt, men hur det 

ska användas på ett bra sätt och hur vi skall ta till oss av tekniken har inte utvecklats i 

samma tempo. (Lif, 2004) 

Om man tittar på presentationer inom försvaret och den privata sektorn använder sig 

försvaret av 2D-presentation, medan den privata spelmarknaden övergått nästan helt 

till 3D-perspektiv. Att se objekt ur ett 3D-perspektiv har fördelen att det blir tydligt, 

då man exempelvis kan ha möjligheten att vrida på en husmodell eller en kartbild. Att 

se i 3D ger en bild av ett objekt, som annars skulle kräva två stycken 2D-bilder som 

sedan tolkas som en enhet. På detta sätt är 3D en bättre presentationsform än 2D. 

Det råder skillnad på presentationskrav inom försvaret och den privata marknaden. 

Inom försvaret utsätts operatören för ständig tidspress där det kan handla om att fatta 

livsavgörande beslut. I ett sådant läge kan ett dåligt beslut ge fatala konsekvenser. 

Normalt sätt utsätts inte privatanvändaren för denna typ av press som finns inom 

försvarsmakten, utan de brister som kan uppkomma leder snarare till frustration. Ett 

exempel på vilken presentationstyp som är lämplig att använda är då en flygförare skall 

flyga och samtidigt orientera sig via en kartbild. Vad är egentligen bäst att använda sig 

av i detta fall? Svaret är inte enkelt att ge. Inom spelindustrin är 3D-orientering 

överlägsen 2D, men det finns ofta tillgång till en datamus som ger möjligheten att 

rotera runt i den virtuella miljön, medan en flygförare varken har möjligheten eller 

tiden. Forskningen kring 3D är högaktuellt både inom militären som det civila. (Lif, 

2004) 
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Eftersom att försvarsmakten deltar allt mer internationellt och oftare i en urban miljö 

ökar också behovet av att presentera olika berörda miljöer i en flerdimensionell vy. 

Man måste se till att den aktuella lägesbilden inte blir för komplex och därför är man 

också mån om att ta reda på vad för information som krävs och hur den skall 

presenteras på ett bra sätt. Forskning visar att presentationer i 2D och 3D är bättre 

lämpade till olika uppgifter. Att veta när 2D är att föredra framför 3D och tvärt om är 

inte helt lätt att säga, men det finns en tumregel som säger att 2D passar bättre till 

metriska bedömningar, så som att se hela kartan och bedöma avstånd, medan 3D är ett 

bra sätt att få ett övergripande situationsmedvetande i större omfattning. Ett exempel 

är om operatören på en lägre nivå behöver få en lägesuppfattning. Båda dessa 

alternativ av presentation är viktigt för att kunna fatta bra beslut. 

Vid militära operationer behöver insatsledaren stöd för att fatta bra beslut, då det kan 

finnas krypskyttar på tak och fiender bakom byggnader. Frågan är var och hur stödet 

skall presenteras. Det finns ett behov av att undersöka om viktigt information ska 

presenteras i 2D eller 3D. Detta är för att kunna hjälpa till att ta ett bra beslut i svåra 

situationer. För att ta reda på hur 3D påverkar beslutsfattningar i olika invecklade 

situationer har verktyget CoMap tagits fram. Detta verktyg har förmågan att visa en 

lägesbild i både 2D- och 3D-format. För att ge ett bildligt exempel se figur 1. 

(Lif, 2004) 
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Figur 1. Bilden visar en översikt på ett område i verktyget CoMap.  

I bilden ovan visar A verktygsfältet, B visar minikartan i 2D och C visar själva 

presentationsytan som kan visas i både 2D och 3D. 

2.2 3D-kartor i vandringsmiljö 

Rapporten Evaluating the Effectiveness of 2D vs. 3D Trailhead Maps av Schobesberger & 

Patterson tar upp hur traditionella 2D-kartor fungerar gentemot 3D-kartor i en 

amerikansk nationalpark avsedd för fotvandrare. Studierna ska förhoppningsvis leda 

fram till svar hur effektiva de två olika karttyperna är, samt vilka typer av kartor som 

användarna föredrar.  

Längst med vandringsleden finns det informationsstolpar som bland annat innehåller 

karta över det aktuella området. 

En 2D-vy i denna artikel definieras som en vy där man ser landskapet rakt uppifrån i 

ett fågelperspektiv. De allra flesta kartor som finns på marknaden idag är i denna vy.  

En 3D-vy avbildar däremot landskapet med ett perspektiv som minskar skalan på 

områden längre bort. Tysk litteratur inom kartografi brukar inte använda sig av termen 

3D-kartor, utan istället referera till det som kartrelaterade representationer. 

(Schobesberger & Patterson) 
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Figur 2. På den vänstra sidan syns 2D-kartan och på den högra 3D-kartan. 

Många ovana kartläsare har svårt att avläsa de topografiska 2D-kartorna som skildrar 

landskapet med konturer, skuggningar och höjdpunkter, menar Schobesberger & 

Patterson. För att hjälpa dessa har kartografer mer och mer börjat använda sig av 3D-

kartor, vilket gör det lättare för användare att visualisera tredimensionella landskap. 

Dock, fortsätter Schobesberger & Patterson, hur användbara 3D-kartor än är, är de 

inte problemfria. De är dyrare och tar mer tid att framställa, de är svårare att avgöra 

avstånd mer samt berg och andra höga punkter kan dölja viktig information. Nedan 

visas ett antal punkter med förväntade för och nackdelar med 3D-kartor, enligt 

Schobesberger & Patterson. 

Fördelar med 3D-kartor 

• De tilltalar användaren, speciellt i informationssyfte. Ett exempel är de 

iögonfallande 3D-kartor som används i reklamer för skidorter. 

•  Den virtuella kamerapositionen och riktingen på kameran är anpassningsbar. 

• Användare kan med lätthet visualisera skillnader i höjdförändringar och 

topografiska egenskaper.  

• Det finns möjlighet att lägga på tematiska eller fotorealistisk information. Tematisk 

karta är en typ av karta som visar ett specifikt tema, till exempel väderkarta. 

Nackdelar med 3D-kartor 

• Skalan varierar från fram till bak i en scen. 

• Höga topografiska egenskaper kan skymma information i bakgrunden. 

•  Det tar mer tid att färdigställa en 3D-karta än en i 2D. 
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• 3D-kartor är dyrare än 2D-kartor. 

• En lyckad produktion kräver högkvalitativa digitala höjdmodeller, vilka inte alltid är 

tillgängliga. 

• Speciell mjukvara krävs för produktion. 

• Någon standardiserad teknik för att framställa 3D-kartor är inte bekant bland 

många kartografer. 

Ett av målen med studien var enligt Schobesberger & Patterson (2008) att finna 

skillnaderna i kommunikationseffektivitet mellan 2D- och 3D-kartor.  

Studien använde sig av två metoder för att samla in data. En av dem innebar att vid 

olika dagar placera 2D- respektive 3D-kartor längs med vandringsleden. Vandrarna 

studerades sedan på avstånd och kunde notera olika egenskaper hos vandrarna, samt 

hur länge tid de spenderade framför kartorna. Figur 2 visar de två kartorna, 2D 

respektive 3D, som användes i undersökningen. 

Den andra metoden bestod av enkätformulär där vandrarna fick fylla i 

bakgrundsinformation om sig själva, ge svar på hur interaktionen med kartorna 

fungerade, hur väl kartorna fungerade i kommunikation med användaren samt hur lätt 

eller svårt det var att orientera sig med de olika kartorna. (Schobesberger & Patterson, 

2008)  

Hundraåttiofem personer svarade på undersökningsenkäten. Resultat av 

undersökningarna visade på att det inte fanns någon klar majoritet när det kom till om 

2D- eller 3D-kartor föredrogs. Fyrtioåtta procent föredrog 3D-kartor, medan fyrtiosju 

procent gillade bäst 2D-kartan.  

Enkäterna fick dock fram skillnader i svaren beroende på undersökningspersonernas 

kön, ålder, modersmål och om personen hade tittat på kartan innan han eller hon gav 

sig ut på vandringen. Den tredimensionella kartan föredrogs med god marginal av de 

mellan tjugosex till fyrtio år. Övriga åldrar var mer jämna i sina svar, dock lutandes åt 

2D-kartan. Kvinnor föredrog 3D-kartan mot 2D-versionen (femtiotvå procent 

respektive fyrtiofyra procent). Av de tillfrågade med engelska som modersmål 

föredrog femtiotvå procent 3D-kartan. Den största skillnaden mellan enkätsvaren var 

om vandrarna hade tittat på kartan innan de gav sig ut på vandringen eller inte. Av de 

som inte hade tittat på kartan föredrog 2D-kartor (femtiofem procent) mot 3D-kartor 

(fyrtioen procent). De som hade studerat kartan föredrog istället 3D-kartan före 2D-

kartan, med siffrorna femtiotre procent mot fyrtiotre procent. Anledningen till detta är 

oklar. (Schobesberger & Patterson, 2008) 
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Schobesberger & Patterson (2008) tar även upp att undersökningarna visade att de var 

snäppet bättre att avgöra avstånd och få en generell överblick över topografi och miljö 

med 3D-kartan, medan 2D-kartan var bättre på att presentation av namn på kartan. 

Dock var resultaten så lika att avgörandet av karta inte bör baseras på hur effektiv 

presentationen fungerar, då den inte skiljde sig markant från de olika kartversionerna. 

Testpersonerna fick också uppgiften att peka ut var på kartan de befann sig. Här var 

3D-kartan i majoritet, då i princip alla grupper hade en mindre felmarginal med 3D-

kartan. Detta gällde främst äldre personer, som dock i sina enkätsvar ansåg sig vara 

mer bekväma med 2D-kartan. 

De nyckelpunkter som Schobesberger & Patterson (2008) tar med sig och presenterar i 

rapporten är bland annat 

• att personer lättare hittar sin position på 3D-kartan gentemot 2D-versionen. Detta 

gäller främst äldre personer. 

• att de personer som tittat på kartan innan vandringen föredrog 3D-kartan, medan 

de som inte gjort detta föredrog 2D-kartan.   

• att äldre svarande, män och de med engelska som modersmål föredrog 2D-kartan. 

• att grupperna är överrens om att 3D-kartan skildrar verkligheten på ett bättre sätt. 

•  att 3D-kartan är lättare att bedöma avstånd och få en generell blick över 

landskapet med, än 2D-kartan. Den senare är dock att föredra när det gäller att 

presentera text. 

• att 3D-kartan hade några sekunders högre genomsnitt i tid när kartan studerades av 

vandrare. 

Schobesberger & Patterson (2008) avslutar sin rapport med att påpeka att även om det 

framkommer en hel de intressanta skillnader, är undersökningen genomförd i USA 

och resultaten av den behöver inte gälla internationellt. Skillnaderna mellan de med 

engelska som modersmål mot övriga gör att författarna ser att en undersökning gjord i 

en annan del av världen, skulle ge ett annat resultat. Ett behov finns av jämförelsen 

mellan 3D- och 2D-kartor i andra delar av världen. 

2.3 Att visualisera designidéer 

För att kunna visualisera olika designförslag kan man använda sig av 

pappersprototyper, pappersmockuper och digitala mockuper. Pappersprototyper är av 
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lägre kvalité medan digitala mockuper ger en högre kvalité av återgivning på det tänka 

utseendet. Med en digital mockup visar man utseendet i sin helhet och man får bland 

annat möjligheten att utforska layouten, upplägg och färger på sidan. 

Mockuper handlar om att få en uppfattning av utseendet och känslan av sidan. 

Samtidigt försöker man förutse och lösa de problem som kan uppstå på en webbplats. 

De skapas ofta i ritprogram eller illustrationsprogram, såsom Adobe Illustrator, Adobe 

Photoshop eller Macromedia Freehand. (Brink m.fl. 2002) 

Skillnaden mellan pappersmockuper och digitala mockuper är att det är bättre att 

använda pappersmockuper i ett tidigt designstadium, på grund av att kunden ser 

pappersmockuper som ett koncept och inte en färdig produkt. Kunder och användare 

är mer öppna för att ge nya förslag på förbättringar då man använder sig av 

pappersmockuper. Problemet med digitala mockuper är att de ofta uppfattas som en 

slutgiltig och oföränderlig produkt. Däremot fokuserar kunden på layoutens detaljer, 

mellanrum, namn, färger och font.  

Det är positivt att få den nivån på feedback, men man skall tänka på att göra digitala 

mockuper i ett senare stadium, då det slutgiltiga utseendet närmar sig. Brink m.fl. 

(2002) 

Styrkor med pappersmockuper: 

• Går snabbt att göra 

• Lätt att göra om 

• Presenterar en skissningskänsla 

• Fokus ligger på innehållet och inte så mycket på grafiska detaljer 

• Kan presenteras vart som helst där det är fysiskt möjligt att gå 

Svagheter med pappersmockuper 

• Flera alternativ av en stil kan bli svårt och med tidsödande att framställa 

Styrkor med digitala mockuper 

• Lätt att förfina 

• Lätt att ändra färger och flyttbara delar inom applikationen 

• Tillåter en snabb färgändring 

• Lätt att snabbt skapa en mängd av val, baserat på en viss stil (olika färger och font) 

• Lätt att få tillgänglig att visas på webben 

• Flera alternativ för en stil är lätt att genomföra 
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• Ger ett fint och färdigt utseende och känsla 

Svagheter med digitala mockuper 

• Ger ett fint och färdigt utseende och känsla 

Dessa punkter är vad Brink menar är de styrkor och svagheter som finns hos både 
digitala- och pappersmockuper. 

2.4 Att utföra användartester 

När man gör användartester tar man in användare, ger dem uppgifter att utföra och 

sedan ser på när de utför dem. Användartester ger en bra inblick i hur en användare 

verkligen använder webbsidan och kan hitta praktiska problem som inte går att få fram 

genom andra metoder. De är också en relativ billig metod att använda sig av. 

Nedanstående punkter listar hur ett användartest kan se ut enligt Brink m.fl. 2002. 

1. Planera testet: Fastställ tillämpningsområdet och målet med testet. 
2. Samla ihop material: Förbered sidan för testen och det material som behövs för att 

genomföra testen. 
3. Förbered platsen: Ska testen genomföras vid din egen plats, se till att förbereda 

utrustning och rummet. 
4. Pilottest: Kör igenom testet med en eller två medarbetare för att hitta eventuella 

buggar. 
5. Värva användare: Annonsera efter användare, välj ut dem och planera deras tider 

för testen. 
6. Utför testet: Välkomna användaren, få han eller hons samtycke att genomföra 

testet, gå igenom varje punkt i testet och spela in eller skriv ned användarens 
beteende. Gör sedan en debrief med användaren. 

7. Analysera resultatet: Gå igenom problemen som hittades, prioritera problemen 
utifrån antal förekommande och svårighet samt identifiera eventuella lösningar till 
dessa. 

8. Ändra sidan och testa igen: Gör de identifierade ändringarna och testa igen för att 
vara säker på att problemen har lösts. 

Vid planering av testet gäller det att få fram vad som är viktigast att testa och målet 

med testet. En vanlig metod vid tester är att ge uppgifter till användaren vid testet, 

som att hitta viss information på webbplatsen. Här kan man använda sig av flera olika 

svårighetsgrader på uppgifterna och även ha med uppgifter som inte går att lösa för att 

se hur användaren reagerar när han eller hon inte hittar det som eftersöks. Många 

användare skummar dock igenom webbplatser utan något speciellt mål och då kan det 

vara bra att låta användaren klicka sig runt på sidan någon timme för att sedan be om 
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deras upplevelse och tankar om sidan. Ett testmanus är ett hjälpmaterial som med 

fördel kan användas vid användartester och det innehåller allt det som den ansvariga 

för testet planerar att upplysa testaren om. Dessa bör skrivas olika beroende på vilka 

testbehov som finns. Exempel på punkter som man kan upplysa användaren om är 

meningen med testet, att han eller hon kommer att vara anonym, hur själva 

proceduren kommer att gå till och man vill att användaren ska ”tänka högt” för att på 

så få insikt i hur användaren tänker när han eller hon använder sig av sidan. (Brink 

m.fl. 2002) 

Användartester kan utföras överallt där det finns en dator och plats för användaren 

och testaren att sitta vid. Man kan använda sig av användarens vanliga miljö där han 

eller hon arbetar med datorn för att få en realistisk omgivning med till exempel ljud i 

bakgrunden och dåligt med ljus. Använder man sig istället av ett speciellt testrum kan 

man få användaren att fokusera på sina uppgifter genom att kontrollera ljud, ljus och 

värme i rummet, till exempel. Pilottester är ett bra sätt att få bort de problem och 

buggar som man missat. För att genomföra pilottester kan man ta in eller två 

medarbetare som genomför testet. Här kan man även få svar på frågor om uppgifterna 

är för lätta eller svåra eller om de tar för lång tid. För att samla ihop de användare som 

man vill utföra testet på gäller det att hitta en bred massa som ingår i din målgrupp. 

Vid de första testerna upptäcks ofta de stora, vanlig problemen. Därför är det viktigare 

att hitta en representativ grupp vid de senare testen, när de vanliga problemen är 

undanröjda och mer subtila problem uppkommer. (Brink m.fl. 2002) 

Med så några få som fyra eller fem användare kan man oftast hitta åttio procent av de 

användbarhetsproblem som återfinns på webbplatsen. Finns det dock tid och budget 

så är rekommendationerna av Brink m.fl. (2002) att använda sig av åtta till tio 

användare, uppdelade i två grupper. Först kan man då testa den första gruppen på fyra 

till fem personer, göra några ändringar på sidan och sedan testa igen. Har man dock 

komplexa sidor så är det mycket troligt att man behöver fler testanvändare. Statistiskt 

underlag kan även vara väldigt viktigt när stora finansiella designfrågor ska avgöras. 

Dock ska man aldrig undvika att göra tester på grund av budgeten. Det är alltid bättre 

att göra ett fåtal användartester än inga allas. 

När man genomför själva testet bör man enligt Brink m.fl. (2002)observera och notera 

var och hur användaren går tillväga för att utföra dina uppgifter. Efter testet och 

uppgifterna kan man be användaren att fylla i en enkät där han eller hon får svara på 

hur svåra uppgifterna var och en helhetsbedömning på webbplatsen.  
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Under testet, uppmuntra användaren att ”tänka högt” och spontant säga vad han eller 

hon har i tankarna. Man ska försök att hålla igen på sina egna kommentarer, speciellt 

ledande sådana. Fastnar dock användaren på sidan och inte vet hur han eller hon ska ta 

sig vidare, eller lösa uppgiften är det ok att ge små tips. Var då noga med att skriva ned 

vad som var problemet och vad för tips som gavs till användaren. Efter ett 

användartest är det viktigt att skriva ned sina noteringar så att det inte glöms bort 

något. Genom att gå igenom noteringarna och identifiera problemen samt notera hur 

många användare som hade samma problem kan man gradera problemen på en skala 

med en kombination av hur vanligt problemet är och hur allvarligt det är. (Brink m.fl. 

2002) 

Efter testen behöver man oftast ändra på sidan beroende på vad man har fått fram 

under testen. Det finns två alternativ när man gör detta. Antingen kan man göra 

ändringar på sidan efter varje testanvändare, eller så kan man gå igenom sidan efter alla 

användare har testat sidan. Det första alternativet ger en snabb lösning på uppenbara 

problem och tar bort risken att varje användare upprepar samma problem. Nackdelen 

kana vara att man överreagerar och tar bort problem som är unika för just en 

användare och inte egentligen ett vanligt problem. Alternativet med att ändra på sidan 

efter alla personer har testats gör att man får en bra överblick på antalet användare 

som hade samma problem. Ett problem för en användare kan vara unikt för just den, 

men återkommer problemet hos flera är det viktigare att fixa.  

Båda alternativen fungerar bra och i praktiken kan man vara flexibel. Observerar man 

ett problem vid första testet som är lätt att fixa kan man göra det direkt. Ser man ett 

tekniskt svårt eller ekonomiskt dyrbart problem kan man avvakta och se om det är ett 

problem som dyker upp frekvent hos användare, eller om det är unikt för en 

användare, innan man ändrar på något.  (Brink m.fl. 2002) 

2.5 Heuristisk utvärdering 

Genom att utföra en heuristisk utvärdering försöker man hitta de problem som finns i 

ett användargränssnitt. Metoden kommer från Jacob Nielsens. Hans tio 

designprinciper, författade 1993 och lite svårare att applicera på dagens 

webbplattform, är enligt Brink m.fl. (2002) än idag en av de mest genomtänkta och 

användbara designprinciperna. Brink skriver vidare att Nielsens designprinciper hittar 

80 procent av de största problemen på en webbplats och är en kostnadseffektiv 

utvärderingsmetod. De tio principerna listas nedan.  
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• Enkel och naturlig dialog 
Se till att användaren har lätta och korta uppgifter och håll en minimalistisk princip 

enbart med element som är nödvändiga för användarens uppgifter. 

• Naturligt språk 
Använd termer som är kända för användaren. Undvik jargonger som är okända för 

användaren. Acceptera flera valmöjligheter i terminologin som användaren kan 

välja bland. 

• Minimera minnesbelastningen 
Se till att användaren ej behöver hålla information i minnet. Visa valmöjligheter 

och se till att de känner igen relevant information. 

• Enhetlighet 
Behåll enhetlighet genom sidan och se till så att konventioner och webbstandarder 

följs. 

• Återkoppling 
Hur reagerar systemet vid användarens handlingar, till exempel vid 

klick av användaren eller om besökta länkar ändrar färg. 

• Möjlighet att avbryta dialog 
Se till så att det finns klart markerade funktioner för att avbryta dialogen och 

möjlighet för användaren att avbryta sina val. Undvik sidor utan någon länk 

tillbaka till startsidan. 

• Effektiv användning 
Minimera antalet steg som användaren behöver för att nå sitt mål. Gör saker 
snabba och effektiva. Gör viktig information lättillgänglig. 

• Bra felmeddelanden 
Ge användaren klara felmeddelanden som förklarar hur felet kan fixas. 

Ge bekräftande information och feedback, så att användaren kan se 

när något är fel. 

• Förhindra fel 
Hjälp användaren att undvika fel. Ge klara instruktioner för att undvika 

missförstånd. 

• Hjälp och dokumentation 
Ge användaren information om hjälp, svar på återkommande frågor 

samt tips. Ge instruktioner. 

Listan följs uppifrån och ned samtidigt som man antecknar de problem som 

man upptäcker, för att sedan gå tillbaka och fixa dem. När man listar problemen 

ska de prioriteras för att se vilka som ska rättas till först. Markera även hur stor 

sannolikheten är att användaren kommer att stöta på problemen samt hur 
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mycket tid det kommer att ta att fixa dessa. För att vara säker på att man har 

hittat majoriteten av felen ska man enligt Brink (2002) tänk på bland annat att 

använda sig av ett första intryck av sidan innan man börjar med själva 

utvärderingen. Några problem kan vara svåra att hitta när du väl har testat på 

sidan och vet hur den fungerar. Använd också, om möjligt, flera personer för att 

utvärdera sidan, olika människor hittar olika fel. Var metodisk och följ 

punkterna i din lista noggrant. Om möjligt så kan man använda sig av 

automatiserade verktyg för att till exempel hitta missade ALT-taggar och 

liknande i koden.  
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3. Metod 

Gruppen började med att använda sig av intervjuer för att få så mycket material till 

bakgrund och användartester. Sedan fortsatte arbetet med papersprototyper och 

digitala mockuper för att få en övervägande bild av den kommande hemsidans 

utseende och struktur. Efter detta påbörjades användartesterna för att kunna hitta 

olika problem, för att därefter åtgärdas. Till sist utfördes en heuristisk utvärdering för 

att ytterligare försöka finna olika problem med hemsidan. 

3.1 Intervjuer med potentiella användare 

Utifrån de artiklar som gruppen tagit upp tidigare skapades ett antal frågor som skulle 

ställas till tjugo olika personer. Dessa handlade bland annat om vilka typer a kartor de 

använde sig av, hur mycket information de aktivt söker upp inför resan och hur de 

använder Internet som ett informationsverktyg. Intervjufrågor till användare finns som 

bilaga A. Vidare ställde gruppen frågor om de intervjuades egna kommuner när det 

kommer till vilken typ av informationskanal de väljer för att få reda på information, 

samt vad de anser om kommunens hemsida. Gruppen tog även med information om 

intervjupersonernas namn, kön, ålder och hemkommun.  

Antalet tjugo personer valdes för att det ansågs av gruppen vara ungefär så många som 

det gick att avsätta tid för. Gruppen ansåg att en bra metod för att genomföra dessa 

intervjuer var via samtal med personerna, som till exempel då det fanns vissa 

följdfrågor som kunde ställas samt att vissa frågor kanske behövde en närmare 

förklaring. Ett undantagsfall fanns dock. En person intervjuades via e-post på grund 

av att det för personen i fråga passade bättre med att svara på frågorna på detta sätt.  

Intervjuerna utfördes i mån av möjlighet i hemmet, antingen hos intervjupersonen 

eller hos den som intervjuade, för att i lugn och ro utföra intervjuerna. Gruppen ville 

försöka undvika det stressmoment som kan uppstå vid till exempel telefonintervju, 

eller om personen i fråga känner sig obekväm, och därför undviker att lägga ned tid på 

svaren. 

3.2 Pappersprototyper 

Då förslag på den kommande webbplatsens utseende skulle påbörjas, ansågs 

pappersprototyper vara ett bra alternativ att använda sig av, som ett första steg i 
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processen. I boken ”Usability for the web”, av Brink m.fl. 2002 talar man om att 

pappersprototyper är något som är lämpligt börja med tidigt i själva designprocessen. 

Därför togs beslutet att börja med pappersprototyper som ett första steg. Det har 

gjorts ett medvetet val att inte diskutera kring webbsidans utseende, eftersom att man 

lätt kan låsa sig på en viss design. “Evaluating the Effectiveness of 2D vs. 3D 

Trailhead Maps”, av Schobesberger & Patterson 2008 är en av rapporterna som varit 

inspirerande i denna designfas. Bland annat har rapporten en slutsats om att 2D och 

3D fungera bra på olika sätt och denna information har använts till skapandet av 

pappersprototyperna. Pappersprototyperna utfördes under en hel dag. De användes 

för att få ner sina personliga idéer om den kommande webbplatsens eventuella 

utseende och vilka funktioner som borde finnas med. Pappersprototyperna överfördes 

sedan till datorn för att ge en tydligare bild över designidéerna. De program som 

användes var Microsoft PowerPoint och Adobe Photoshop.  

Då Idéerna överförts till respektive program påbörjades en genomgång av dessa där 

varje person presenterade och förklarade sina idéer. Därefter påbörjades en fortsatt 

diskussion kring ett mer bestämt utseende. 

3.3 Digitala mockuper 

Då ett gemensamt beslut kring webbplatsens utseende hade beslutats, påbörjades de 

digitala mockuperna för att ge en klar bild av utseendet, upplägg, färger, font, 

fontstorlek och för att förbereda inför de kommande användartesterna. För att skapa 

de digitala mockuperna användes en kombination av Adobe Photoshop, Notepad++ 

och Javascript. Detta var för att kunna en klick- och navigeringsbar mockup och inte 

behöva skapa flera olika bilder att bläddra mellan.  

Först gjordes det en digital mockup i Photoshop, som sedan omvandlades till en 

interaktiv, klickbar version. 

3.4 Användartest  

Två användartest genomfördes på webbplatsen. Det första testet som utfördes 

handlade om navigering av sidan. Det andra handlade om att ta reda på hur 

navigeringen av kartan fungerade. Att dessa delades upp i två delar berodde på att 

gruppen ville att webbplatsens navigering och funktioner fungerade tillfredsställande 

innan arbetet med kartan fortskred och full fokus kunde läggas på denna.  
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3.4.1 Navigering på sidan 

Användartesterna utfördes på fem personer varav en användes till ett pilottest. Det 

valda antalet på fyra personer som fick utföra testet efter pilottestet valdes för att det 

enligt Brink m.fl. (2002) anser att fyra till fem personer räcker för att utföra ett 

användartest på när man har begränsade resurser, såsom tid och pengar. Brink menar 

även på att man vid ett användartest på detta antal ändå upptäcker åttio procent av 

felen på webbplatsen.  Han menar även vidare på att ett pilottest är till för att 

eventuellt hitta oklarheter eller svårigheter, som man rättar till innan de riktiga 

användartesterna påbörjas. Under testet ställdes nio frågor och de gick ut på att 

användarna fick testa att navigera sig på hemsidan, för att se om det fanns svårigheter 

att förstå sig på gränssnittet. Efter att testet var avslutat fick användaren svara på en 

enkät med några frågor, där det bland annat ställes frågor om vad de tyckte om att 

navigera sig på hemsidan och deras åsikter kring färgval och menyupplägg. 

Innan testet påbörjades utfördes vissa förberedelser. Det togs ett beslut om att 

testerna skulle ske i användarens hem, för att de skulle vara i en bekant miljö och 

förhoppningsvis undvika stress och obekvämhet.  Användarna fick en kort förklaring 

om meningen med testet, att de är anonyma och att sidan inte är komplett. De blev 

också ombedda att tänka högt då de utförde testet, för att också kunna höra hur de 

tänker då de ska navigera sig på sidan. Frågorna ställdes en i taget och handlade om att 

utföra vissa uppgifter som till exempel att byta språk och hitta information. Syftet med 

uppgifterna var att se om sidan uppfattades som svårnavigerad eller inte. Användarna 

observerades och det fördes anteckningar under testet för att det skulle underlätta att 

få en tydlig bild över likheter och problem som uppstått under samtliga tester. 

Frågorna till användartester och enkätfrågorna återfinns som bilaga E och F 

3.4.2 Användning av kartor 

Då användartestera utfördes gjordes inget pilottest, vilket beror på tidsbrist och 

tillgång till testperson. Användartesterna utfördes på fyra personer, där de fick svara på 

5 frågor. Frågorna var riktade mot att använda 2D- och 3D-kartans olika funktioner på 

hemsidan. Innan testpersonen fick påbörja testet fick de en förklaring bland annat på 

vad det handlade om, att testet var anonymt och att de kommer bli tilldelade olika 

uppgifter, som de skall försöka lösa. Testet skulle ske i personens hemmiljö för att 

försöka minska på bland annat stress. 
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Under testets gång utfördes observationer på personerna för att få en överblick om 

hur de hanterade de olika kartorna. All användbar information utifrån hanteringen av 

gränssnittet antecknades ner på papper.  

Då testet hade avslutats fick testpersonerna även svara på en enkät med olika frågor 

om testet, där det fanns möjlighet att skriva en motivering till varje fråga. 

Förberedelserna, frågor och enkäten till användartester återfinns som bilaga G och H. 

3.5 Heuristisk utvärdering 

Den heuristiska utvärderingen genomfördes genom att använda Jacob Nielsens tio 

designprinciper som tas upp i Usability for the Web av Brink (2002). Detta för att hitta 

eventuella problem och svagheter med webbplatsen, men också för att se vad som 

fungerade och följde designprinciperna. Webbplatsen utvärderades genom att följa 

Nielsens tio punkter och genom att gå igenom sidans grundfunktioner, som att 

navigera i menyn och hitta information, genomfördes också den heuristiska 

utvärderingen på 2D- och 3D-kartorna. En gruppmedlem ägnade en timme åt att gå 

igenom punkt för punkt och antecknade det som upptäcktes vid respektive punkt. När 

utvärderingen var klar sammanställdes den i ett resultat som återfinns i en senare del 

av rapporten. 
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4. Resultat 

4.1 Intervju med möjliga användare 

Resultatet av de ställda intervjufrågorna blev till ett antal olika diagram, som visar 

resultaten utifrån de frågor som ansågs mest relevanta till projektet. Anledningen till 

att bara beröra vissa frågor i form av diagram var att resultatet från vissa frågor inte 

gav någon betydande information till projektet. Detta var något som upptäcktes i 

efterhand då frågorna redan hade besvarats. 

De besvarade frågorna från intervjuerna har bland annat visat att alla av de tjugo 

tillfrågade åker på olika resemål och i frågan om de tar reda på information om själva 

resemålet som skall besökas var det bara fyra stycken som aldrig hade gjort det. Då 

frågan ställdes om de använde sig av sin kommuns hemsida svarade tolv att de 

använder den och sex stycken använde den vid enstaka tillfällen. Det var bara två 

stycken som aldrig använde kommunens hemsida. Informationen som de tillfrågare 

sökte efter på hemsidan var mycket brett och därför har de varit svårt att få fram ett 

bra diagram, men för att nämna några punkter sökte de bland annat efter arbete, 

hyresvärdar, öppettider för kommunala byggnader, bibliotek och träningsanläggningar, 

sevärdheter, nöjen, tomter och nya händelser inom skolväsendet. 

Då frågor om vilka kartor man använder sig av och vilken informationskanal man 

använder för att ta reda på vad som sker i kommunen, framkom det att internet var 

något som användes av ganska många. Se figur 3 och 4.  
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Elektroniska kartor 

(internet)

GPS Fysiska kartor 

(papperskartor)

Vilken typ av kartor har du använt dig av?                     
(Fler svar var tillåtna i denna fråga)

 

Figur 3. Diagrammet visar vilka karttyper man använt sig av. Man kan se att alla tre alternativ 

används mycket och detta beror på att de anses ha vissa fördelar vid olika tillfällen. 
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Tidning Internet Kommunen Reklam Turistbyrå Vänner

Vilken informationskanal använder du dig av för att få 
information om vad som sker i kommunen?

(Fler svar var tillåtna i denna fråga)

 Figur 4. Diagrammet visar de olika informationskanalerna som intervjupersonerna använde sig av, 

där man fick svara på flera alternativ. 
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Det var ganska jämt med om de intervjuade använde sig av internet, GPS eller fysiska 

kartor. Många använde flera olika kartor vid olika tillfället. Exempelvis var GPS något 

som många gärna använde sig av då de skulle åka bil och internet var ett bra alternativ 

att använda sig av i andra fall då det alltid är lättillgängligt, eftersom att det är något 

som finns i hemmet. Fysiska kartor var populärt både till en längre bilresa och som 

turistkarta då de är på plats i en stad. 

När frågan ställdes om vilken informationskanal som intervjupersonerna använde sig 

av upptäcktes det att internet var övervägande populärt. Anledningen till detta var att 

det var lättillgängligt, enkelt och snabbt att hitta informationen och att det finns ett 

brett informationsutbud. De resterande diagrammen går att hitta i bilaga B 

4.2 Pappersprototyper och digitala mockuper 

Den första prototypen (se figur 3) visade mer hur kartan skulle kunna se ut medan 

prototyp 4 (se figur 4) var inriktad på uppbyggnaden av de olika elementen på sidan. 

Resultaten av prototyperna visas nedan. Figur 5 är inspirerad från verktyget CoMap 

som tas upp i rapporten ”Användande av 2D/3D” av Patrik Lif. Den stora kartvyn 

visar ett exempel på 3D-kartan, medan den lilla kartan i högra hörnet visar ett exempel 

på 2D-kartan. De två pilarna som bildar en cirkel är ett exempel på ett verktyg för att 

skifta mellan 2D- och 3D-kartorna. Till höger finns verktyg för att styra och zooma 

kartan. 

Tanken med de orangea rektanglarna är att det är de som ska fungera som klickbara 

objekt och att man även från listan till vänster ska nå dessa. 
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Figur 5 visar hur kartverktyget skulle kunna se ut 

Figur 6 är ett förslag på upplägget på sidan med en kartvy till höger där växlingen 

mellan 2D- och 3D-karta sker på liknande sätt som i figur 5. Till vänster om kartvyn 

finns en inforuta där information om valt objekt (sevärdhet) finns. Kartrutan, 

inforutan och erbjudanderutan återfinns under samtliga sidor. Den utbytbara delen på 

sidan är den vänstra innehållstexten. 



 25

 

Figur 6 visar förslag på hur strukturen på sidan skulle kunna se ut.  

 

Digital mockup 

Resultatet av den digitala mockupen utgick ifrån de två pappersprototyper som tagits 

fram. Elementens placering togs från figur 6, medan kartidén utgick från figur 5. 

Resultatet efter en dags testande med olika färger, fonter och upplägg gav resultatet 

som kan ses i figur 7. Den visar exempel på hur 3D-kartan kan komma att se ut samt 

hur de olika objektens information ska presenteras i rutan med H&M-informationen 

som ett exempel. Under kartan visas två ikoner som representerar valmöjligheten 

mellan 2D och 3D. Den bruna rutan längts ned till vänster är ett exempel på hur man 

kan presentera speciella erbjudanden eller information på sidan. Då sidan även är tänkt 

att rikta sig till ickesvensktalande finns möjligheten att byta språk via flaggikonerna 

längst upp till höger.  

Därefter gjordes en interaktiv version som med möjlighet att använda sig av flera av 

sidans funktioner, bland annat 2D-kartan. Detta resultat går att se i figur 8. I 

slutresultat är det möjligt att interagera med kartan samt klicka på de olika 

menyalternativen med mera. Här ändrades även namnet till kalmarcityguide.se, språket 

byttes till endast två, menyalternativen kortades ned och färgen på ikonerna ändrades. 
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Figur 7 visar den statiska mockupen som togs fram från prototyperna  
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Figur 8 visar det utvecklade förslaget på hur hemsidan skulle kunna se ut.  
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4.3 Användartest – navigering på sidan 

Pilottestet som genomfördes visade på att det inte fanns några större förändringar som 

behövde göras innan användartesterna. Uppgifterna utfördes utan hinder och enkäten 

fungerade som planerat. Det uppstod en redan känd designbugg när pilottestet 

gjordes. Detta var dock inget som påverkade själva testet och inga åtgärder togs i detta 

läge för att fixa till problemet. 

De fyra användartest som genomfördes gav ett bra helhetsintryck av sidan. De 

uppgifter som gavs till användarna utfördes utan några problem, förutom något 

enstaka undantag. Detta undantag representerades dock endast av en uppgift och 

användare.  

Enkäterna som vi bad användarna att fylla i efter genomfört test gav överlag ett bra 

resultat och ett högt genomsnittsbetyg på de olika delarna på sidan. Användarna tyckte 

det var lätt att navigera på sidan och ansåg att detta bland annat berodde på få 

menyalternativ, en enkel och tydlig sida med en bra överblick. Ingen av användare 

ansåg sig ha några större problem att utföra uppgifterna som gavs till dem. Även här 

angavs motivering som till exempel få valbara alternativ. 

 När det kom till textstorlek, typsnitt, färgval samt menyn och upplägget på sidan gavs 

det även här positiv respons. En användare ansåg att textstorleken var i minsta laget 

och att storleken på språkflaggorna kunde vara aningen större. Övriga kommentarer 

var ”rent och snyggt”, ”ingen rörighet”, ”bra färgval med grönt och vitt”. En 

användare ansåg att pilen som visar var i menyn användaren befinner sig kunde 

tydligöras. 

Då testpersonerna sist i enkäten fick möjlighet att komma med några generella åsikter 

om sidan så var den allmänna åsikten att sidan hade ordning, var lättöverskådlig samt 

hade få menyalternativ. Några individuella åsikter var att det borde finnas 

telefonnummer vid kontaktinformationen samt att ”båtikonen”, som fanns på sidan 

vid testet, var en trevlig touch som uppmärksammade ”evenemangsrutan”.  
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4.4 Användartest – användning av kartan 

Resultatet av användartestet med de två kartorna visade på några olika svårigheter att 

förstå alla funktioner, men hade ett generellt positivt resultat. En testperson förstod 

inte att 2D-kartan var rörlig och en annan hade svårt att hitta slidern, som används för 

att snurra runt 3D-kartan, och trodde först att denna funktion var en zoom. Samtliga 

testpersoner förstod att de rosa cirklarna, respektive rosafärgade byggnaderna, hade en 

funktion och hade inga problem med att lösa uppgifterna.  

Den användaren som inte såg slidern på 3D-kartan försökte att navigera på samma sätt 

som på 2D-kartan genom att dra med musen på själva kartan. Enkätundersökningen 

visade ett positivt gensvar där betygen var överlag höga. Motivationer till betygen var 

bland annat att ”2D-kartan påminde om övriga kartor jag använder på nätet”, ”lätt att 

förstå med de utmärkande färgerna på kartan” och ”bra kartor”. De negativa åsikterna 

var bland annat att 3D-kartan var svårare att förstå och att den var mer svårnavigerad. 

Resultatet av användartesten gjorde att gruppen bytte placering på slidern till en mer 

synlig plats och ett utseende som mer förknippas med att rörelse fram och tillbaka. 

4.5 Heuristisk utvärdering 

Webbplatsen innehåller fyra huvudlänkar för navigation, vilket alla är relevanta och 

motiverade att finnas med på sidan. Rutan om utställningar på Kalmars Konstmuseum 

kan ses som onödig för användaren att utföra sina uppgifter, men då den innehåller 

relevant information för användaren med tanke på informationen, så anses den 

tillräckligt nödvändig för att finnas kvar.  

När det gäller det naturliga språket på sidan så är det väldigt sparsamt med text. Det 

finns möjlighet att använda sig av två olika språk på webbplatsen via de två 

flaggikonerna som är tydligt markerade i vänstra hörnet. Sidan är enhetlig på så sätt att 

den endast ändrar innehållet på en del av sidan. Via logon kommer du tillbaka till 

startsidan, vilket är vanligt hos flertalet webbplatser.  

Kartorna fungerar endast helt korrekt i Internet Explorer. Vid navigering på sidan så 

ändras menyn och visar användaren vilken del av sidan han eller hon är inne på. Detta 

följs dock inte åt när användaren växlar mellan 2D- och 3D-kartan. Återkoppling via 

listan över sevärdheter och kartan fungerar bra på 3D-kartan då valt objekt presenteras 

i grönt på kartan och via en informationsruta om objektet. På 2D-kartan presenteras 

endast informationsrutan.  

Kartan går att nå från vilken sida som helst på sidan, vilket gör det till en effektiv och 
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snabb användning av kartan. Informationen om vilka som ligger bakom sidan samt 

hur man kontaktar dessa är tydlig och lättillgänglig.  

Det är lite otydligt hur kartorna fungerar och det saknas helt hjälp eller information 

hur dessa fungerar. För en ovan användare finns inte klara instruktioner. Dock följer 

2D-kartan konventionerna när det gäller övriga liknande kartor på webben. 
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5. Diskussion 

 

Under arbetets gång har vi arbetat för att besvara vårt forskningsproblem och frågan 

är om vi har uppnått målet? Med hjälp av den litteratur som använts har vi fått mycket 

information om när en 2D- och 3D- karta är ett lämpligare alternativ att använda sig 

av. Självfallet kan det finnas mer användningsområden och situationer där de olika 

karttyperna kan passa bra. Det kan bli svårare att besvara frågan om hur man kan få 

turister och kommuninvånare mer intresserade om vad som sker i kommunen med 

hjälp av visualisering i 2D och 3D. Vi har på ett sätt lyckats med en hemsida som 

kommuninvånare och turister kan använda sig av. I nuläget är den inte så utvecklad 

som vi skulle ha önskat. Att ha hunnit med att lägga in mer information om 

exempelvis affärer och hotell skulle ha varit en fördel eftersom att det säkerligen kan 

locka till fler användare om sidan blir tillgänglig för allmänheten. Om 3D-kartan hade 

kunnat utvecklas i den mån vi önskat, med ett större område och friare navigering 

skulle detta också kunna locka fler att gå in på hemsidan. För att helt kunna besvara 

frågan om vi uppfyllt målet med hur man kan få kommuninvånare och turister mer 

intresserade av vad som sker i kommunen skulle vi ha behövt längre tid. Då skulle 

både mer information och 3D-kartan ha kunnat utvecklas mer och därmed kanske 

locka fler användare, men framförallt skulle vi kunnat göra sidan officiell och därmed 

kunna ta reda på om den skulle användas i någon större mån. Man kan säga att vi 

lyckats att skapa ett verktyg för att få turister och kommuninvånare intresserad av vad 

som sker i kommunen, men vi har inte hunnit testa om den ökat intresset för 

kommunen. 

Tidigare har webbplatsen visitse.se nämnts som Kalmar kommuns (med flera) nya 

portal för att nå ut till de som vill besöka Kalmar och använda sig av det utbud som 

finns. Någon form av kartfunktion existerar dock inte på denna sida och enligt 

turistchef Wiola Hägglöf använder sig Kalmar kommun av en pappersversion av en 

karta över kommunen med tillhörande information om diverse viktiga platser med 

mera. Gruppens fiktiva sida, kalmarcityguide.se, är ett hjälpmedel för att hitta lättare i 

staden och få information om Kalmars olika sevärdheter.  

Vi hade en relativt klar bild på hur slutresultatet skulle fungera och se ut när arbetet på 

själva hemsidan påbörjades. Dock var det mer oklart hur det skulle lösas rent tekniskt. 

Ett ramverk med de enklaste funktioner, som att navigera på webbplatsen mellan 
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sidorna, sattes först upp. Därefter påbörjades arbetet med själva kartorna. Här 

diskuterades det i gruppen, samt med handledaren Peter Adiels, hur det på ett bra sätt 

skulle kunna utföras två kartor, en 2D- och en 3D-karta, samt presentera dem på en 

hemsida med möjlighet till interaktivitet. Scriptspråket Javascript, Flash och även 

Googles egna webblösning för 3D på webben, O3D, diskuterades och undersöktes 

hur de skulle kunna användas för en bästa lösning. Valet föll på att göra kartorna 

interaktiva med hjälp av Javascript. Detta för att Flash ansågs för stort och tungt för 

vår applikation och för att Googles O3D kräver en extra nedladdning av ett program 

för att kunna användas av besökaren på sidan. 

Bristen på kunskap inom Javascript gjorde att gruppen fick ta snabblektioner i hur de 

olika open source-biblioteken som finns tillgängliga på nätet fungerade och hur de 

skulle kunna användas för att visualisera samt göra våra kartor interaktiva. Tanken var 

att få upp information om de olika sevärdheterna i Kalmar genom att navigera sig på 

de två kartorna och genom dem hitta information om de olika sevärdheterna. 2D-

kartan ansågs vara den lättare versionen av de två, därför valdes den som första 

projekt. Genom att använda oss av möjligheten att dra och flytta på en bild i en annan 

ruta, samt användandet av så kallad image map, där man kan specificera koordinater på 

en bild, fick vi en karta som gick att flytta på och som genom att flytta musen över de 

olika sevärdheterna även gav användaren tillgång till information om de olika 

platserna. Detta genomfördes dock inte utan hinder och flera problem dök upp under 

arbetets gång. Dessa handlade om olika webbläsares kompabilitet med varandra och 

de olika Javascriptens krockar med varandra, vilket uteslöt att vissa funktioner att 

fungera tillsammans. Detta löstes dock med läsning på nätet samt en hel del testande. 

3D-kartans utformning och funktionalitet var en större utmaning. Själva byggnaderna 

fick vi från Kalmar kommun. Diskussioner fördes om hur vi skulle lösa att besökaren 

skulle kunna navigera och kunna använda sig av att kartan för att få information om de 

olika sevärdheterna. Resultatet blev en kompromiss av våra önskningar och våra 

begränsningar i resurser. 3D-kartan är navigerbar i sidled och det går att få information 

om byggnader genom att föra musen över en specifik koordination.  

Sammanfattningsvis är gruppen nöjd med resultatet med sidan, men känner att det 

finns flera saker att göra för att höja upplevelsen och möjligheterna för besökaren för 

att navigera på kartorna, och främst då 3D-kartan. Noteras ska även att det slutgiltiga 

resultatet endast visar exempel på ett antal sevärdheter och representerar alltså inte alla 

Kalmar kommuns sevärdheter. 
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Resultatet går att hitta på den medföljande CD-skivan till rapporten. observera dock 

att den i nuläget endast fungerar helt korrekt i webbläsare Internet Explorer 6.0 eller 

högre.  

5.1 Utvärdering av metod och resultat 

Intervjuerna som utfördes på användare, Svante Lundgren och Wiola Hägglöf har haft 

stor betydelse för arbetet. Alla intervjuerna skulle helst ske genom att man träffade 

intervjupersonen och ställde fråga för fråga. Detta är för att om personen inte förstår 

frågan, är det mycket lättare att ge en förklaring och få ut bra resultat, än vad som 

skulle kunna vara fallet om intervjuerna hade skett via e-post, så man inte har samma 

kontakt med varandra. Att ringa via telefonen var det andra alternativet om det inte 

fanns en möjlighet att träffa intervjupersonen. Wiola Hägglöf är ett exempel på en 

telefonintervju. Anledningen till att hon intervjuades via telefonen var först och främst 

att det inte fanns tid till att åka ner ännu en gång till Kalmar, då vi redan hade varit där 

en gång innan för att intervjua Svante Lundgren. Dessa två intervjuer gav intressant 

bakgrundsinformation om Kalmar kommun och om turismen i Kalmar.  

För att få bra resultat från intervjuerna är det en fördel att man har mycket 

välformulerade och i synnerhet väsentliga frågor som kan ge en bra grunt till arbetet. I 

flera fall kan man få göra intervjuer i flera omgångar om det skulle komma upp nya 

frågor och funderingar utifrån de första intervjuerna. I detta fall behövdes det inte 

utföras intervjuer i flera omgångar då vi fick tillfredställande svar på alla frågor. Sedan 

fanns det svar som inte gav något särskilt på användarintervjuerna, såsom kön. Frågan 

ställdes för att se om det vi kunde hitta något som skilde sig från varandra, men 

eftersom att intervjupersonerna inte var jämt uppdelade män och kvinnor emellan och 

att det inte heller hittades något särskild skillnad i svaren från intervjuerna, har detta 

inte heller haft någon större inverkan på arbetet. Skulle intervjuerna varit många fler 

och jämt uppdelat män och kvinnor emellan, kanske det skulle kunna finnas skillnader 

i vad personerna exempelvis föredrar för typ av kartor. På grund av tiden har tiden 

inte funnits till att intervjua fler är tjugo personer, men detta skulle definitivt ha varit 

intressant att forska vidare kring. 

Då pappersprototyperna började tas fram började vi med att rita upp förslag på de 

funktioner som skulle finnas med och sedan utvecklades det till ett slutgiltigt utseende 

genom diskussioner. Vi märkte snabbt att även om utseendeförslagen var olika till en 

början var funktionerna mycket lika, så att komma överens kring vad som ska finnas 
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med har inte varit några problem. 

Denna metod har fördelen att kunna få ner sina personliga idéer utan att behöva bli 

påverkad av andras designidéer. Ett problem som däremot kan uppstå är att komma 

överens om vilka idéer eller utseende som skall användas.  

Vi valde att fortsätta med digitala och klickbara mockuper, som skulle användas till 

användartesterna. I avsnittet ”Att visualisera designidéer”, tas det fram olika fördelar 

och nackdelar med pappermockuper och digitala mockuper då man ska visualisera en 

webbplats. Där talar Brink om att det är bättre att använda sig av pappersmockuper i 

ett tidigare stadium, eftersom att kunden ser det mer som ett koncept och inte som en 

färdig produkt. Därmed kan man tycka att vi skulle gjort pappersmockuper, men i 

detta fall ansåg vi att vi kan få ut mer av digitala mockuper, eftersom att det fanns flera 

funktioner som var kopplade till varandra, som inte skulle synas på samma sätt om det 

vore pappersmockuper. En till anledning är också tiden. Om vi skulle valt 

pappersmockuper skulle det ta mycket tid att få dem välgjorda. Det finns 

färgkombinationer som ändras med olika funktioner och för att få ut ett så bra resultat 

som möjligt skulle det krävas en hel del mockuper.  

Då användartesterna skulle utföras valde vi att berätta för användarna att sidan inte var 

färdig och att hittar de fel eller har svårigheter att det var viktigt med deras åsikter. Vi 

valde att säga detta för att minimera risken för att de skulle se sidan som färdig och 

oföränderlig. 

Vi valde att användartesterna skulle ske i testpersonens hem för att försöka undvika att 

de kände sig obekväma och stressade. Eftersom att webbplatsen de skulle använda sig 

av enbart fungerade i Internet Explorer fick vi kolla upp så att testpersonerna hade 

den webbläsaren.  

Då testerna utfördes bad vi dem att tänka högt, för att vi skulle kunna höra hur de 

tänkte gå tillväga.  

Denna metod är mycket effektiv då man ska testa ett gränssnitt, men det kan även ha 

sina nackdelar. Fördelarna är att tespersonerna kan hitta fel och problem lättare, än de 

som skapat sidan, eftersom att det är lätt att stirra sig blind på gränssnittet.  

Nackdelen med användartester som kan uppkomma är om frågorna är invecklade, 

användaren känner sig osäker, stressad och obekväm. Detta kan göra att resultaten inte 

alls blir lika bra, som det skulle kunna blivit om användartesterna skett utan dessa 

komplikationer. Efter användartestet fick personerna svara på en enkät där de hade 

möjlighet att ge en motivering till varje fråga. Anledningen till det är att deras 

personliga åsikter och uppfattning av sidan är viktig för oss att veta, så vi kan se vad 
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det finns för problem att rätta till och jämföra om fler testpersoner har haft samma 

problem.  

Resultatet från det första användartestet blev bättre än förväntat och vi fick mycket 

positiv respons från användarna och det var några få förtydligar som behövde 

återgärdas. Resultatet från det sista användartestet, som handlade om de olika kartorna 

på sidan var ganska väntat. Det fanns mer saker att rätta till med kartorna än vad som 

behövdes på den övriga sidan. Detta handlade också om at vi inte varit tydliga nog. 

Användartesterna och enkäterna har varit viktiga i vårt arbete och lett till att ett flertal 

brister har kunnat rättas till. 

5.2 Förslag till fortsatt forskning 

Om vi skulle fortsätta arbetet med hemsidan, skulle vi försöka förbättra och utveckla 

ett flertal olika delar. 3D-kartan skulle vi vilja utveckla på så sätt att det går att zooma, 

vrida uppåt och neråt och inte bara att man kan snurra runt staden som är faktumet 

idag. Vi skulle vilja utveckla sidan så att det går att hitta mycket mer än bara 

sevärdheter, såsom hotell, affärer, uteställen och så vidare. Att ha mer information om 

varje sevärdhet och olika nöjen är också något som är möjligt. Hemsidan skulle kunna 

utvecklas att den inte bara visar Kalmar stads sevärdheter och nöjen utan hela 

kommunen, men också helt andra städer i andra kommuner och län. 

Att utföra fler intervjuer och användartester kan ge mer och ny information, som kan 

vara till hjälp att utveckla hemsidan och göra den mer lättanvändlig.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga A: Intervjufrågor till användare 

Intervjufrågor: 

 

1. Namn:  
 

2. Kön:  
 

3. Ålder:  
 

4. Kommun:  
 

5. Åker du på olika nöjesresor inom/utom Sverige? (shopping, nöje, skidåkning)  
a. Hur ofta kollar du upp information om orten/landet du reser? 

i. Varje gång du åker till samma ställe:  
ii. Varje gång det är till ett nytt resemål:  
iii. Resemål du inte besökt på länge: 
iv. Någon enstaka gång: 
v. Aldrig: 

 

6. Vilken typ av kartor har du använt dig av? (3d, 2d, GPS, atlas, Eniro, hitta.se, 
Google earth) 

a. Är det någon karttyp du föredrar?  
b. Finns det vissa tillfällen där en karttyp passar dig bättre? Vilka tillfällen är 

det?  
 

7. Använder du internet för att ta reda på nödvändig information inför en resa eller 
liknande?  

a. Vad för information?  
b. Vilken/vilka hemsidor? 

 

8. Finns det någon information eller liknande du saknar eller kan få svårt att få tag på 
inför en resa?  
 

9. Vilken typ av informationskanal (tidningar, internet, tv, turistbyrå) använder du dig 
av när du ska få information om vad som sker i kommunen, exempelvis 
evenemang, nya butiker och öppettider. 

a. Utveckla ditt svar (t.ex. vilken tidning och vad för information)  



 38

b. Varför har du valt just den typen av informationskälla (utveckla). 
 

10. Använder du din kommuns hemsida?  
a. Om ja: Vad söker du efter på sidan? 
b. Vad tycker du om kommunens hemsida (utveckla)?  

 

7.2 Bilaga B: Diagram intervjuer 

Kommuntillhörighet

11 Västervik 

1 Norrköping 

1 Lund 

1 Ljungby 

2 Umeå

4 Motala
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7.3 Bilaga C: Intervjufrågor till Svante GIS- 
samordnare 

 

Intervjufrågor till Svante  

1. Berätta lite om GIS och din roll i projektet 
 

2. Vad är grundtanken med att skapa 3D kartor med hjälp av GIS- systemet? 
 

3. Vad har 3D kartor för fördelar jämfört med vanliga kartor i 2D enligt dig? 
 

4. Vad är dina framtidsutsikter med dessa 3D kartor? 
 

5. Vi har läst att det är dyrare och mer tidsödande att framställa 3D kartor än 2D 
kartor. Om så är fallet, hur kommer den kostnaden komma tillbaka. 
 

6. På mötet i mars diskuterades vikten av att få kommuninvånarna mer involverade i 
Kalmar stad. Kan du utveckla det mer? 
 

7. På vilka sätt försöker kommunen locka turister till Kalmar och engagera 
kommuninvånarna? 
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7.4 Bilaga D: Intervjufrågor till Wiola Hägglöf 
Turistsamordnadre 

 

Frågor till Wiola Hägglöf 

1. Är det kalmar.se som är turistbyråns officiella sida, både för svenska och utländska 
turister. 

2. Vilka typer av informationskanaler använder ni er av för att informera turister och 
egna kommuninvånare om Kalmar kommun? Till exempel turistbyråer, hemsidor, 
tidningar med mera. 

3.  Finns det någon skillnad på information och upplägg på dessa 
informationskanaler? Vad i så fall, och varför? 

4.  Är det någon informationskanal som ni har märkt skiljer sig i användning 
beroende på om det är turister som använder sig av era tjänster eller 
kommuninvånare. 

5. Finns det någon statistik eller erfarenhet angående av användandet av 
kommunhemsidan, turistbyrån, när det kommer till skillnaden mellan svenska  

6. Vad erbjuder ni för olika sorters karttyper till era turister? Både fysiska och digitala. 
7. Har ni på turistbyrån märkt av några skillnader i hur turister använder era tjänster 

och om ni har anpassat er efter it-samhället som gång på allvar för ca 10 år sedan.  
8. Vad har turistbyrån för framtidsutsikter? Vi tänker främst på om ni har några idéer 

eller några kommande planer för turismen i Kalmar?  

 

7.5 Bilaga E: Användartest 1 – kalmarcityguide.se 

 

Förberedelser 

• Berätta lite kort om meningen med testet  

• Testet är anonymt 

• Be användaren att tänka högt 

• Berätta att sidan inte är komplett 

• Testet skall ske i testpersonens hemmiljö 

• Ett pilottest skall genomföras 

• 5 användartester 

• Upptäcks något större fel vid första testet skall det åtgärdas innan testerna 
fortsätter 

• Observera och anteckna användarens beteende och eventuella svårigheter med 
sidan 
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• Användaren svarar på en enkät efter att testet utförts 

 

Frågor att ställa 

• Byt språk till engelska 

• Byt tillbaka till svenska 

• Hitta information om Kalmar slott 

• Få en översikt över samtliga sevärdheter i Kalmar 

• Kontakta ansvariga för sidan 

• Byt till 3D-kartan  

• Vilken utställning sker vecka 32 på sjöfartsmuseet? 

• Vilka är ansvariga för kalmarcityguide.se? 

• Gå tillbaka till startsidan 

 

 

 

 

7.6 Bilaga F: Enkätundersökning – kalmarcityguide.se 

 

Ringa in dina svar 

1) Hur tyckte du att det var att navigera på sidan? (1 är svårt och 4 är lätt) 

1 2  3 4  

Motivera______________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________ 

2) Vad tyckte du om svårighetsnivån på uppgifterna? (1 är svårt och 4 är 

lätt) 

 1 2  3 4  

Motivera:_____________________________________________________

_____________________________________________________________
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_____________________________________________________________

__________________________________________ 

3) Vad är dina åsikter om följande(1 är dåligt och 4 är bra) 

Storlek och typsnitt av texten 1 2  3

 4 

Färgval   1 2 3                    

4 

Meny och upplägg på sidan 1 2 3

 4 

Motivera:_____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________ 

 

4) Vad är din generella åsikt om sidan? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________ 
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7.7 Bilaga G: Användartest 2 – kalmarcityguide.se 

Förberedelser 

• Berätta lite kort om meningen med testet  

• Testet är anonymt 

• Be användaren att tänka högt 

• Testet skall ske i testpersonens hemmiljö 

• 4 användartester 

• Upptäcks något större fel vid första testet skall det åtgärdas innan testerna 
fortsätter 

• Observera och anteckna användarens beteende och eventuella svårigheter med 
sidan 

• Användaren svarar på en enkät efter att testet utförts 

• Ett pilottest genomförs 

 

Frågor att ställa 

• Navigera dig på 2D kartan 

• Du vill hitta information om sevärdheterna via kartan 

• Byt till 3D-kartan 

• Navigera dig på 3D kartan 

• Du vill hitta information om Sjöfartsmuseet via kartan 
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7.8 Bilaga H: Enkätundersökning 2 – 
kalmarcityguide.se 

Ringa in dina svar 

1) Hur tyckte du att det var att navigera på 2D- kartan? (1 är svårt och 4 är 

lätt) 

1 2  3 4  

Motivera______________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________ 

2) Hur tyckte du att det var att navigera på 3D- kartan? (1 är svårt och 4 är 

lätt) 

1 2  3 4  

Motivera______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3) Vad är dina åsikter om följande(1 är dåligt och 4 är bra) 

Förstå att 2D-kartans prickar hade en funktion 

Förstå att de färgade husen på 3D-kartan hade en funktion 

Motivera:_____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4) Vad är din generella åsikt om de olika kartorna? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 


