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Sammanfattning
Informationssökningar av olika slag sker dagligen världen över och
sökresultatet kan många gånger vara så stort att användarna har svårt att veta
vilka sökresultat som är relevanta. I denna uppsats har syftet varit att
undersöka hur sökresultat kan filtreras och sorteras med hjälp av platsbaserad
sökning för att det ska bli mer relevant för användaren. Genom litteraturstudie
och intervjuer har det blivit möjligt att ta reda på hur ett sökresultat skulle
kunna filtreras och sorteras för att möta användarnas förväntningar. De teorier
och slutsatser som framkom tillämpades vid utvecklingen av en prototyp.
Prototypen testades och utvärderades sedan genom ett användartest där
resultatet visar att filtreringen och sorteringen som används i studien kan göra
sökresultatet mer relevant för användaren.
Nyckelord: Informationssökning, filtrering, sökresultat, platsbaserad,
sortering
Abstract
Information searches of various kinds take place daily around the world and
search results can often be so large that users have difficulty knowing which
results are relevant. In this paper the aim has been to examine how search
results can be filtered and sorted by using location-based search to make the
results more relevant to the user. Through a literature review and interviews it
was possible to investigate how a search result can be filtered and sorted to
meet user expectations. The theories and conclusions that emerged were
applied in the development of a prototype. Usability tests were performed on
the prototype and the results show that the filtering used in the study can
provide a more relevant search result.
Keywords: Information retrieval, filtering, search result, location-based,
sorting
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund
För varje dag som går blir världen mer mobil och det är idag mer ett krav än
en önskan att kunna få tillgång till information, dygnet runt, på viken plats
som helst (Figueiras & Frattasi 2010). Mycket tid, pengar och forskning har
lagts på att undersöka hur användare kan söka efter information, i första hand
på datorer men på senare tid även på mobila enheter. Eftersom vi lever i ett
informationssamhälle blir vi ständigt överösta med information av olika slag,
det gäller även vid informationssökning på eget bevåg. Det kan vara svårt att
veta vad det är som är relevant i ett sökresultat om resultatet är för stort och
utan avgränsningar. Därför behöver fokus flyttas från på vilka sätt det går att
söka efter information till hur det går att filtrera och sortera all information
med hjälp av de olika tekniker som finns tillgängliga. På det sättet går det att
undvika problemet med irrelevant information och användarna behöver bara
gå igenom sökresultat som är väsentliga för dem.
1.2 Syfte
Syftet med undersökningen är att ta reda på om sökresultatet kan bli mer
relevant och tillfredsställande för användaren vid användning av platsbaserad
sökning, filtrering och sortering.
1.3 Problemformulering
Hur kan platsbaserad sökning filtrera och sortera sökresultat så att det blir mer
relevant för användaren?
1.4 Avgränsning
Termen mobila enheter är avgränsad till att endast syfta på smartphones och
surfplattor med 3G-förbindelse.
Prototypens användningsområde är begränsat till sökning av geotaggade
ljudklipp.
Uppspelning av ljudklippen sker inte genom prototypen utan genom länkar
till Sveriges Radio Kronobergs webbsida.
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2 Teori
2.1 Geotaggning
Att geotagga innebär att lägga in geografiska koordinater i metadatan i olika
medier som exempelvis bilder, webbsidor, ljudklipp och videos. Metadatan
innehåller vanligtvis latitud och longitud men kan även innehålla annan
metadata som höjd och precision som är relevanta för mediet i fråga
(Holdener III 2011).
2.2 Geolocation API
API står för Application Programming Interface och är en regeluppsättning
som gör det möjligt för olika programvaror att kommunicera med varandra.
Genom API:er kan utvecklare använda färdigprogrammerad mjukvara som
har kapslats in i någon form av kodbibliotek.
Geolocation API är baserat på en W3C-specifikation vars funktion är att ta
reda på en mobil enhets position. Det är dock möjligt att repetera anropen för
att se hur en enhet rör sig samt att lagra platsinformationen. API:et hämtar
användarens position med olika positioneringstekniker, (se kapitel 2.2.1), där
API:et får reda på enhetens latitud och longitud. Latitud berättar om
användaren befinner sig norr eller söder om ekvatorn och longitud om
användaren är väster eller öster om Greenwich, England där den
internationella nollmeridianen går. Med hjälp av dessa koordinater kan den
sedan avgöra var användaren befinner sig. På grund av etiska regler kring
positionsinformation måste användaren ge sitt tillstånd för att geolocation ska
kunna hämta positionen (Lubbers, Albers & Salim 2010).
2.2.1 Positionering
Det finns flera olika sätt för geolocation API att hämta användarens position
och de presenteras närmare nedan.
2.2.1.1 Global Positioning System (GPS)
GPS bygger på satelliter som kretsar i en omloppsbana runt jorden och
kontinuerligt sänder ut signaler som GPS-enheter kan tolka. GPS-enheten kan
sedan beräkna hur lång tid det tar att ta emot varje signal och kan på det sättet
få reda på sin egen position (Holdener III 2011).
2.2.1.2 IP-adresser
IP-adresser delas ut blockvis och det går därför att se på första delen av ett IPnummer vilket land, vilken region och vilken stad som gäller för en given IPadress. Internetleverantörerna samlar och underhåller också data som gör att
enhetens geografiska plats oftast kan pekas ut med bara några meters
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felmarginal (Holdener III 2011). Holdener III (2011) menar att den största
utmaningen med att använda geolocation-information från en IP-adress är att
det finns hundratals av dessa block att gå igenom och varnar för att även om
tekniken för att hämta positionen från en enhets IP-adress har blivit bättre
under de senaste åren, kan positionen fortfarande vara missvisande. Det beror
på att platsen som returnerats kan vara platsen för internetleverantören, en
proxyserver, en brandvägg, eller någon annan enhet som skickar data till
användarens enheten vilket betyder att den enheten kan befinna sig fysiskt
långt bort från användarens enheten (Holdener III 2011).
2.2.1.3 WiFi och Bluetooth MAC-adresser
WiFi och Bluetooth MAC-(Media Access Control) adresser fungerar på ett
snarlikt sätt som IP-adresser, där MAC är ett unikt nummer för
nätverkskortet. MAC-adressen för en WiFi-router är helt enkelt den adress
som finns på nätverkskortet och samma sak för MAC-adressen på en
Bluetooth-enhet. Det unika numret används på ett liknande sätt som en IPadress för att få fram latitud och longitud och genom dem en fysisk plats.
(Holdener III 2011).
2.2.1.4 Triangulering
Triangulering är en matematisk metod som används för att kunna bestämma
avståndet till en punkt med hjälp av två punkter med ett känt avstånd mellan.
I mobila sammanhang innebär det att det går att bestämma avståndet till en
mobil enhet om det finns två andra platser med ett känt avstånd mellan, vilket
i detta fall är mobilmaster. Varje enhet i ett mobilt nätvek får ett unikt
identifieringsnummer. De två populäraste nätverk som finns är Global System
for Mobile Communications (GSM) och Code Division Multiple Access
(CDMA). Båda nätverken fungerar likadant och vilket som används är
beroende på vilket område användaren befinner sig i. Genom att mäta
avståndet mellan två eller flera master och användaren kan enhetens latitud
och longitud avgöras. Den här tekniken fungerar bäst där masterna står tätare,
exempelvis i en stad till skillnad från på landet där det är längre avstånd
mellan masterna (Holdener III 2011).
2.3 Informationssökning
2.3.1 Att söka efter information
Målet med en sökning är alltid att hitta det användaren söker efter, vare sig
det är en webbsida, svaret på en fråga, en väderprognos, ett telefonnummer
eller en produkt (Morville & Callender 2010). Enligt Hearst (2009) innebär
standardmodellen för informationssökning att först och främst identifiera
informationsbehovet, sedan välja sökord, analysera resultatet och, om det
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behövs, eventuellt anpassa sökorden. Dessa steg repeteras sedan tills
slutresultatet är tillfredsställande för användaren. Morville & Callender
(2010) påpekar att sättet vi definierar ett problem på avgör hur vi kommer
förstå, svara och agera. En alldeles för smal sökning kommer leda till
tunnelseende medan en för bred sökning gör att fokuset går förlorat när det
blir alldeles för många resultat.
2.3.2 Att söka efter information från en mobil enhet
Att göra en informationssökning från en mobil enhet skiljer sig från hur en
informationssökning på en dator går till. Zhang, Huang och Chen (2010) har
listat 10 punkter som de anser är karaktäristiska för informationssökning från
en mobil enhet;
1.
2.

Användarna är i rörelse vid användning av mobila söktjänster.
Användarna har mindre tålamod. Om sökresultatet tar för lång tid
kommer inte användarna att använda tjänsten.
3. Mobila enheter är personliga och därför är sökningarna mer
personliga.
4. Sökningar från en mobil enhet kräver enkla kommandon och korta
svarstider.
5. Resultatet måste leva upp till användarens förväntningar.
6. Användarens erfarenhet av mobila söktjänster kan påverka
inställningen till informationssökningen.
7. Användaren gör ett aktivt val genom att söka från en mobil enhet och
kan därför starkt influeras av familj och vänner.
8. Utvecklingen av mobila sökningar bygger på mobila enhetens
funktioner som täckning, bandbredd och nätverkets stabilitet.
9. De användare som gör flest informationssökningar från mobila
enheter är 18-30 år gamla.
10. Kostnaden för användning av internet från en mobil enhet kan i vissa
fall vara avgörande.
I en undersökning av Pew Research Center kom de fram till att 79% använder
sin mobiltelefon för att snabbt få tillgång till den information de behöver
(Pew internet 2011), vilket pekar på att informationssökning från mobila
enheter blir allt viktigare.
2.3.3 Platsbaserad sökning
Platsbaserad sökning innebär att användaren söker efter innehåll som befinner
sig inom samma geografiska område som användaren. Leverans av data och
information är anpassad till den aktuella eller beräknade positionen för en
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användare (Brimicombe & Li 2009). För att detta ska vara möjligt krävs det
att användaren godkänner att applikationen kan hämta användarens position
och att det finns geotaggat material inom samma område.
Liu, Rau och Gao (2010) menar att de flesta sökningar som görs är
fokuserade lokalt runt en användares position och därför blir platsbaserade
sökningar allt viktigare. Enligt en undersökning av Pew Research Center
använder 74% sin mobiltelefon för att få fram information eller vägvisningar
om platsen de befinner sig på (Pew internet 2012). Google har även de
presenterat en undersökning om hur mobiltelefoner används globalt, med
fokus på USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Japan. I sin
undersökning kom de fram till att antalet procent som söker efter lokalbaserad
information på sina mobiltelefoner i de olika länderna var 81-90 % och att
83-87 % av dessa sedan vidtog återgärder, (se fig. 1). Som åtgärder räknas
exempelvis att gå in på en webbsida, göra ett inköp, följa en vägbeskrivning,
besöka något i närheten eller ringa ett samtal (Google 2011). Iwata et al.
(2011) menar att det visar på att mobila enheter har blivit ett verktyg för
hämtning av information för användare i rörelse.

Figur 1. Statistik över hur många procent som söker efter lokalbaserad information i
5 länder.

Iwata et al. (2011) påpekar att platsbaserad sökning till största delen görs från
sökmotorer och onlinekartor. Iwata et al. anser att användning av onlinekartor är bra för att användarna kan få en geografisk överblick men att de inte
är lika berikande som textbaserad information. Ett problemet med sökningar
genom sökmotorer är dock att användaren kan få mängdvis med information
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vilket kan göra det svårt för användaren att avgöra vad som är relevant
(2011).
2.3.4 Browsing
Ellis beskriver browsing som att söka överskådligt i material av potentiellt
intresse (1989). Browsing kan innebära att användaren letar efter något
specifikt men inte vet hur sökorden ska formuleras och därför väljer att leta
sig fram istället men det kan också vara slumpmässig och ostrukturerad
sökning utan mål. Den vanligaste formen av browsing i sammanhanget är att
användare använder sig av webbläsaren för att klicka sig vidare genom
webbsidor via länkar för att hitta det som eftersöks.
2.4 Platsbaserade tjänster
Platsbaserade tjänster utnyttjar användarens position för att göra tjänsten mer
personlig för användaren i fakta- eller underhållningssyfte (Shek 2010).
Vanligtvis används platsbaserade tjänster för att rekommendera användare
något i deras direkta närhet som restauranger, extrapriser eller vänner men
Holdener III (2011) hävdar att eftersom marknaden är väldigt bred kan
platsbaserade tjänster användas i allt från sökningar till krissituationer och
navigering.
En undersökning från Pew Research Center visar att fler och fler använder sig
av platsbaserade tjänster. I maj 2011 använde 55 % platsbaserade tjänster men
bara 9 månader senare i februari 2012 var den siffran uppe i 74% (Pew
internet 2012 ).
2.4.1 Andra tjänster
Nedan presenteras två platsbaserade tjänster som använder platsbaserad
sökning för informationssökning.
2.4.1.1 Kringla
Kringla är en applikation från Riksantikvarieämbetet som lanserades i juli
2010. Den söker efter information från ett 20-tal olika
minnesinstutionssamlingar, som kan vara både museum eller arkiv. Ett av
alternativen är att söka efter information i närheten och då använder
applikationen den mobila enhetens GPS för att lokalisera användaren och
hämta in informationen som finns i närheten, (se fig. 2) (Mynewsdesk 2010).
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Figur 2. ”Sök där jag står” och gränssnitt på Riksantikvarieämbetet Kringlaapplikation.

2.4.1.2 Verkligheten berättar
Verkligheten berättar är en applikation från TV4 Fakta som lanserades i
november 2010 och som kombinerar en ljudguide med den mobila enhetens
GPS för att spela upp små berättelser om platsen som användaren befinner sig
på eller via en karta. Fokus låg från början på Stockholm, Göteborg och
Malmö men har under tiden utvecklats och nu finns det historier att upptäcka
på andra ställen än de största städerna.
Applikationen har ett promenadläge som gör att berättelsen automatisk spelas
när användaren befinner sig närmare än 50 meter från en plats där en
berättelse är geotaggad, (se fig. 3). Användarna kan också själva lägga in egna
små berättelser om platser de varit på eller historiska händelser de minns
(TV4 2011).

11

Figur 3. Gränssnitt och promenadläge på TV4 Fakta Verkligheten berättar
applikation.

2.5 Filtrering av sökresultat
White (2007) menar att vilken typ av filtrering som används på sökresultaten
ska bestämmas efter organisationens önskemål och användarnas behov.
Frågor att tänka på är bland annat när, var och hur användarna kommer
använda sökfunktionen eftersom de kommer avgöra valen av filtrering.
Google började med en ny typ av filtrering år 2009. De lämnade sitt gamla
system som byggde på rankningar av sidor efter vem eller hur många som
länkat till webbsidan (Battelle 2006) och gick över till att göra sökresultaten
mer personliga. Det nya systemet bygger på 57 signaler som registrerar
alltifrån var användaren befinner sig, vilket operativsystem användaren har,
vilken webbläsare som används till användarens sökhistorik för att försöka
förutse vilka sökresultat användaren skulle vilja gå in på (Pariser 2011).
Många tror att om de använder samma sökord som andra användare, kommer
sökresultatet vara identiskt, men det stämmer alltså inte längre menar Pariser
(2011), då sökresultaten är anpassade efter varje enskild användare.
Stamou och Ntoulas (2009) anser att filtrering som gör sökresultaten mer
personliga är positiv då den kan leda till att användarna får ett sökresultat som
lever upp till deras förväntningar. Pariser (2011) varnar dock för att filtrering
istället kan leda till en censur av internet eftersom samma sökresultat inte
visas för alla. En sökning blir då bara en spegelbild av en användares
intressen och inte den fria tillgången till information som från början var
meningen med sökmotorerna.
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3 Metod
I följande avsnitt behandlas litteraturstudien, där målet var att tidigt få
förståelse för området. Sedan följer intervjuerna som bestod av
semistrukterade, kvalitativa djupintervjuer för att få uttömmande svar samt
observationer att bekräfta hur testpersonerna söker efter information. I slutet
av detta avsnitt kommer utvecklande av prototyp och sedan användartester på
prototypen vars syfte var att se om tillämpningarna förbättrade sökresultatet.
3.1 Litteraturstudier
Syftet med litteraturstudien var att få en större förståelse för sökfunktioner
och platsbaserad sökning för att få en grund att utgå ifrån, men också för att
kunna identifiera vilka tekniska krav som krävdes på prototypen.
Sökord som användes vid litteratursökningen var geolocation, location based,
location-based, location aware, search, mobile, filter, search engines, sorting.
3.2 Intervjuer
Intervjuerna bestod av semistrukturerade, kvalitativa djupintervjuer, vilket
innebär att samma frågor ställdes till alla och i likadan ordning. Frågorna var
öppna för att intervjupersonerna skulle ge så mycket information de kunde
och därmed uppmuntras de att svara djupare, reflektera och komma med
feedback (Lazar, Feng & Hochheiser 2010). Det är väldigt viktigt med
följdfrågor i djupintervjuer då intervjuaren snabbt ska kunna styra om
intervjun om den plötsligt börjar handla om något annat eller om
intervjupersonen tar upp avseenden intervjuaren inte tidigare tänkt på
(Svenning 2003). Svenning anser att principen är att inte släppa en fråga
förrän svaret är tillfredställande (2003).
3.3 Observationer
Ett problem med intervjuer är att användarna ska återberätta hur de söker
istället för att visa hur det söker och måste då utgå från deras minne och det är
inte säkert att det stämmer överens med hur de faktiskt söker efter
information om de ska utföra uppgiften praktiskt (Lazar, Feng & Hochheiser
2010). Därför utfördes även en observation i samband med intervjuerna.
Syftet med observationerna var alltså att undersöka hur testpersonerna söker
efter information i allmänhet och använda den informationen vid utvecklandet
av prototypen.
3.4 Utveckling av prototyp
För att kunna testa och utvärdera de teorier och slutsatser som framkom av
litteraturstudien och intervjuerna utvecklades en prototyp. Prototypen gjordes
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efter önskemål från SR Kronoberg och är en platsbaserad söktjänst som söker
efter ljudklipp som finns inom samma område som användaren. Uppbyggnad
av prototypen och tillämpning av metod beskrivs mer ingående i uppsatsens
genomförandedel, (se 4.4).
3.5 Användartest på prototyp
Användartester gjordes för att ta reda på om användarna upplevde att
tillämpningar på sökfunktionen i prototypen gjorde sökresultatet mer relevant
än SR Kronobergs egna sökfunktion samt för att veta om kraven i
kravspecifikationen hade uppnåtts. Användartestet var en jämförelse mellan
prototypen och SR Kronobergs egna sökfunktion. Användartestet beskrivs
mer ingående i uppsatsen genomförandedel, (se 4.6).
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4 Genomförande
I detta avsnitt kommer genomförandet av ovannämnda metoder att redovisas.
4.2 Intervjuer
Intervjuerna bestod av semistrukturerade, kvalitativa djupintervjuer. Valet av
de personer som intervjuades gjordes med ett selektivt urval, de vill säga att
de var inte slumpmässiga utan valdes på grund av att de passade in i
målgruppen (Svenning 2003). Intervjupersonerna var blandade män och
kvinnor i åldern 24-56 år som alla hade den gemensamma nämnaren att de
passade in i målgruppen då de använder sina mobila enheter dagligen med
mer interaktion än telefonsamtal och sms. I enlighet med Vetenskapsrådet
(2002) informerades alla deltagare om att deras deltagande var frivilligt och
de hade rätt att bryta intervjuerna om de skulle vilja det. De tillfrågade
informerades vidare om att deras medverkan var konfidentiell och att deras
svar bara skulle användas i forskningssyfte.
Tanken med den kvalitativa undersökningen var att kunna se vilka krav och
önskemål användarna hade och med hjälp av de sedan dra mer eller mindre
långtgående slutsatser (Svenning 2003) om användarnas mobilavana,
informationssökning och vilka problem de upplever med informationssökning
från en mobil enhet.
De två sista frågorna i intervjun följde inte de riktlinjer som finns
för djupintervjuer utan var specifikt utformade för att få
information till utvecklingen av prototypen. Intervjuerna
spelades, med de intervjuades tillåtelse, in med en ljudupptagare
för att kunna fokusera helt och hållet på intervjun (Trost 2010).
4.2 Observationer
Observationerna genomfördes på fyra deltagare, två män och två kvinnor som
redan deltagit i intervjuerna. Syftet med observationerna var att bekräfta de
teorier som kommit fram vid intervjuerna och säkerhetsställa att
intervjupersonerna faktiskt sökte efter information på det sättet som de påstod
vid intervjuerna. De fyra moment som deltagarna på observationen skulle
genomföra var att på valfritt sätt leta upp svaret på tre frågor samt hitta
nyheter om platsen de befann sig på.
De tre frågorna var:
1. Vilket år byggdes Stockholms första fontän och var låg den?
2. När bildades Teleborgs församling?
3. Var hamnade Linnéuniversitetet i högskolerankingen 2012?
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Det sista momentet var att hitta nyheter om platsen användaren befann sig på
vid testtillfället.
Användarna fick utföra testerna på sina egna mobila enheter eftersom
sökningen skulle likna hur de vanligtvis gör en sökning. Observationen var
utformat enligt “tänka högt”-metoden, vilket innebär att testpersonerna
berättar vad de gör och vad de tänker högt medan de utför testet (Rogers,
Sharp & Preece 2011). Under observationen antecknades vad de gjorde och i
vilken ordning, allt från val av sökmotor och sökord och vilka resultat de
valde att gå in på fram till det att de kunde svara på frågorna.
4.3 Summering av kravspecifikation
När intervjuerna och observationerna var genomförda sammanställdes
materialet från intervjuerna tillsammans med önskemålen från SR Kronoberg
för att en kravspecifikation skulle kunna skrivas. Nedan följer en summering
av kravspecifikationen, den användes sedan som grund för hur arbetet med
prototypen skulle genomföras.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prototypen ska vara tillgänglig på webben.
Prototypen ska kunna användas på mobila enheter med olika
skärmupplösningar.
Användargränssnittet ska vara lättförståeligt och enkelt.
Det ska gå att söka efter ljudklipp i ens närhet.
Sökningen ska ske utan textinmatning.
Det ska gå att välja kategori på ljudklippen.
Kategorierna som ska finnas är: historia, nyheter, plats och sport men
det ska också gå att välja att se alla ljudklipp som finns i närheten.
Sport och nyheter ska vara förinställda på sortering efter datum.
Historia, plats och alla ska vara förinställda på sortering efter avstånd.
Användaren ska kunna välja att sortera ljudklippen efter datum eller
avstånd.
Sökresultatet ska vara textbaserat och inte kartbaserat.
Det ska finnas en manuell sökfunktion.
Ljudklippen i den manuella sökfunktionen ska sorteras efter datum.

4.4 Utveckling av prototyp
Prototypen byggdes i ett samarbete med SR Kronoberg. Deras önskan var att
få hjälp med att utveckla en applikation som beroende på var användaren
befinner sig ska kunna hitta ljudklipp och reportage de gjort i närheten.
Undersökningens fokus har dock varit hur själva filtreringen och sorteringen
av sökresultatet sker.
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Prototypen är utvecklad i html5 och med programmeringsspråken javascript,
php och med hjälp av jQuery Mobile. jQuery är ett javascript-biblioteket som
förenklar användningen av Document Object Model (DOM) på en webbsida
(Verens 2009). Detta gör att det blir enklare för programmeraren att lägga till,
ändra och ta bort element på webbsidan samt använda CSS-effekter. jQuery
Mobile bygger på detta ramverk och den första versionen lanserades i augusti
år 2010. Med jQuery Mobile går det att utvecka mobila lösningar som
fungerar på de flesta plattformar som Android och iOS (Bai 2011).
Stilen på prototypen är gjord med CSS och jQuery Mobile för att gränssnittet
ska likna en applikation och inte en mobilanpassad webbsida.
Prototypen använder Google Maps API v3 för hämtning av användarens
position, utplacering av ljudklipp och för kontroll av vilka ljudklipp som
befinner sig i närheten av användaren. Google Maps API är ett API som
genom anrop gör det möjligt för utvecklare att använda Google Maps
funktioner i sina egna applikationer och webbsidor (Gosnell 2005).
4.5 Tillämpning av teori
Under följande avsnitt kommer de teorier från litteraturstudien och de krav
från intervjuerna som tillämpats på prototypen tas upp.
4.5.1 Design av användargränssnittet
Designen och implementeringen av prototypen har utgått ifrån de tio
punkterna som Zhang, Huang och Chen (2010) har kommit fram till och som
de menar är karaktäristiska vid sökning från en mobil enhet, (se kapitel 2.3.2).
Av de tio punkterna har följande implementerats:
•

Eftersom användarna är i rörelse, har mindre tålamod samt behöver
enkla kommandon (Zhang, Huang och Chen 2010) var det viktigt att
prototypen var lätt att förstå, navigera och använda. Navigeringen sker
därför genom knappar som följer en bestämd sekvens, vilket gör att
användarna måste gå igenom steget för att ta sig vidare och missar
således inget steg, (se fig. 4).
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Figur 4. Gränssnitt och navigering på prototypen.

•

•

Då mobila enheter är personliga är det viktigt att sökningarna också
blir personliga (Zhang, Huang och Chen 2010), vilket genomfördes
genom att använda platsbaserad sökning som utgår från användarens
position, (se fig. 4).
Eftersom resultatet måste leva upp till användarens förväntningar
(Zhang, Huang och Chen 2010) kan användaren påverka filtreringen
med hjälp av kategori och sortering, (se fig. 5).

Figur 5. Användarna kan välja att sortera efter datum eller avstånd genom
sorteringsknappen.
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•

För att kunna göra en rättvis jämförelse mot SR Kronobergs webbsida
var det viktigt att prototypen hade samma förutsättningar, därför
implementerades också en manuell sökfunktion på prototypen, (se fig.
6).

Figur 6. Manuell sökfunktion
4.5.2 Filtrering och sortering av sökresultat med prototypen
Vid valet av vilka typer av filtrering som skulle användas i prototypen
användes Whites (2007) teori om att filtrering ska bestämmas efter
organisationens önskning och användarnas behov. Sortering faller inte under
kategorin filtrering då den bara ändrar hur användaren ser ett sökresultat och
inte urvalet, valet av sortering valdes därför efter de synpunkter som framkom
vid intervjuerna. Nedan presenteras och motiveras de typer av filtrering och
sortering som har används i prototypen.
4.5.2.1 Platsbaserad sökning
Platsbaserad sökning användes eftersom SR Kronoberg efterfrågade en
applikation som användarna kunde använda för att hitta ljudklipp som befann
sig i närheten av deras fysiska position. Det bidrar även till att göra
sökresultatet mer personligt eftersom den utgår från varje enskild användares
position, vilket Stamou och Ntoulas (2009) anser är något positivt.
Eftersom sökningen endast utgår från användarens position och inte använder
sökord eller annan inmatning kan den platsbaserade sökningen ses som ett
mellanting mellan browsing och sökning då användaren inte vet exakt vad
den letar efter mer än att ljudklippen ska vara placerade i närheten av
användarens position.
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4.5.2.2 Kategori
Kategori användes som ett valfritt sätt att filtrera ljudklippen för att
användarna själva skulle ha valet att kunna filtrera bort sådant som inte var av
intresse. Det var både ett önskemål från SR Kronoberg samt ett krav som
uppkom i samband med intervjuerna. Det gör också att användarna kan
påverka sökresultatet så att det lever upp till deras förväntningar (Zhang,
Huang och Chen 2010).
4.5.2.3 Avstånd/Datum
Den sista faktorn som avgör hur sökresultatet presenteras är att ljudklippen,
beroende på val av kategori, är förinställda på att antingen sorteras efter
avstånd eller efter datum. Det gjordes för att det med en platsbaserad sökning
i första hand är avståndet som är de primära, men det finns undantag som
nyheter och sport, där det i intervjuerna framkom att datum är viktigare än
avståndet till platsen. Sorteringen bidrar till att möta användarnas
förväntningar på sökresultatet (Zhang, Huang och Chen 2010).
4.6 Användartest på prototyp
Användartesterna utfördes på 5 personer i åldrarna 24-56 år, 3 kvinnor och 2
män. Syftet med användartesterna var att utvärdera om de tillämpningar som
gjorts på prototypen bidrog till ett mer relevant sökresultat för användarna.
Liu, Rau & Gao (2010) påstår att de flesta experiment för att öka användarnas
tillfredsställelse och effektivitet vid informationssökning har utförts i
laboratorium med stationära datorer vilket gör att det inte är säkert att
resultaten i en sådan undersökning kan tillämpas för mobila enheter.
Användartesterna utfördes därför ute på fältet med testpersonernas egna
mobila enheter för att det skulle likna en verklig situation. De fick gå en
förbestämd bana där geotaggade ljudklipp hade placerats ut. På bestämda
platser fick de stanna till och utföra uppgifter, både på SR Kronobergs
webbsida och på prototypen. Användartestet var utformat enligt “tänka högt”metoden, vilket innebär att testpersonerna berättar vad de gör och vad de
tänker högt medan de utför testet (Rogers, Sharp & Preece 2011).
Efter användartestet fick användarna svara på några frågor av semistrukturerad karaktär där vissa frågor var öppna för att personerna skulle
uppmuntras att svara utifrån sin egen uppfattning, reflektera samt komma
med feedback, medan vissa frågor var mer direkta för att få ett konkret svar
(Rogers, Sharp & Preece 2011).
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4.6.1 Slutsatser från användartesterna
Nedan redovisas en sammanställning av de slutsatser som framkom vid
användartesterna.
Prototypens gränssnitt:
•
Testpersonerna tyckte att gränssnittet påminde om en applikation, var
enkelt och tydligt, lätt att navigera genom men att det kunde vara mer
grafiskt lockande.
•
Testpersonerna ansåg att en karta hade varit ett bra sätt att visualisera
ljudklippen på för att veta var de var placerade samt att ha något att
utgå ifrån. Denna funktion bör dock vara valfri och ska gå att dölja för
dem som vill.
Filtrering och sortering av sökresultatet:
•
Att kunna filtrera resultaten efter kategori ansåg testpersonerna var bra
för att kunna välja bort sådant som inte är av intresse, för att få ett
bättre urval men också för att det bidrog till att skapa ett intresse för
att lyssna på fler ljudklipp.
•
En uppskattad funktion var att själv kunna välja om ljudklippen skulle
sorteras efter avstånd eller datum. Vissa ansåg att avståndet var en
underhållande detalj, medan datumet var det fokus skulle ligga på och
valde därför att sortera efter datum på de kategorier där avstånd är
förinställt medan några andra använde avståndssorteringen för att se
vilka nyheter och sporthändelser som låg närmast deras position.
•
De nackdelar som testpersonerna upplevde med den platsbaserade
sökningen var att det i enstaka fall tog en stund för GPS:en att hitta
rätt position.
•
Fördelar med den platsbaserade sökningen var att den bidrar till att
användarna upptäcker nya saker, platsen får verkligheten att integrerar
med ett nyhetsflöde, sökresultatet blir personligare och platsen tillför
ett mervärde till sökningen.
Resultat:
•
I en jämförelse med SR Kronobergs sökfunktion tyckte testpersonerna
att prototypen förenklade sökningen eftersom det inte behövdes någon
textinmatning, att den visade mer relevanta resultat samt att det var
lättare att få en överblick över sökresultaten.
•
Alla testpersoner kunde tänka sig att använda prototypen igen.
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5 Resultat
5.1 Slutsats
Syftet med undersökningen var att ta reda på hur platsbaserad sökning kan
filtrera och sortera sökresultat så att det blir mer relevant för användaren. De
slutsatser som drogs var följande:
Användning av platsbaserad sökning gör sökresultatet mer relevant
eftersom de används för att hitta information i närheten.
Platsbaserad sökning är en viktig del i att filtrera sökresultatet då den bara
visar de sökresultat som faktiskt finns i närheten av användaren. Precis som
Liu, Rau och Gao (2010) konstaterat, med stöd av både Pew Research Center
(2012) och Googles (2011) undersökning, har platsbaserad sökning blivit en
viktig del i sökandet från en mobil enhet, något som min studie bekräftar då
alla testare efter användartestet svarade att de kunde tänka sig att använda
prototypen igen. Några av de åsikter som framfördes om varför de kunde
tänka sig att använda platsbaserad sökning var för att upptäcka nya saker,
sökresultatet blir personligare och platsen tillför ett mervärde till sökningen.
Sökresultatet blir mer personligt vid användning av platsbaserad
sökning.
Eftersom platsbaserad sökning utgår från användarens position blir
sökresultatet personligt anpassad efter varje användare, något som Zhang,
Huang och Chen (2010) anser är bra då mobila enheter är personliga och
därför bör sökningen också vara det. De positiva effekter som finns med
personliga sökresultat är precis som Stamou och Ntoulas (2009) säger
användarna upplever att sökresultatet lever upp till deras förväntningar men
också att användarna får sökresultat som är inom deras intresse och att de
snabbare hittar vad de söker. De negativa är att resultatet begränsas, det kan
bli svårt för användaren att bredda sina intressen och hitta nya saker och som
Pariser (2011) anser kan ett personligt sökresultat bli en censur, om inte alla
användare kan få tillgång till samma material. De negativa aspekterna har
undvikits på prototypen för även om sökresultatet blir personligt, kommer
samma resultat visas för två olika användare om de står på samma plats och
väljer motsvarande kategori och sortering av ljudklippen. Att göra
sökresultatet personligt blir således ett hjälpmedel till att hitta det användaren
söker och inte en censur.
Vid sortering efter avstånd får användaren den information som är mest
relevant för platsen användaren befinner sig på.
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Eftersom sökningen görs genom platsbaserad sökning spelar avståndet en
viktig roll i sorteringen av sökresultatet. Det sökresultat som är närmst
användarens position kommer högst upp i sorteringen eftersom det vid
användartesterna visade sig vara en väldigt viktig aspekt för användarna.
Genom att låta användaren kunna filtrera sökresultatet genom val av
kategori blir sökresultatet mer tillfredsställande för användaren.
Bara för att ett sökresultat finns i användarens närhet betyder inte det per
automatik att det är relevant för användaren. Kategori kändes som ett naturligt
val och det behovet av filtrering styrktes vid både intervjuer och senare
användartester. Testpersonerna upplevde att urvalet förbättrades av kategorier
och de kunde välja bort ljudklipp som inte var av intresse. Användning av
kategori gör också att sökresultatet blir mer personligt eftersom valet görs av
användaren. Det bidrog i vissa fall även till att testpersonerna blev nyfikna på
att se vilka resultat det fanns i de andra kategorierna vilket i sin tur ledde till
att testpersonerna upptäckte nya ljudklipp och fick ett mervärde av
kategorierna.
Nyheter & sport är förinställd på att sorteras efter datum för att bli mer
väsentlig för användaren.
I en platsbaserad sökning är avståndet den avgörande faktorn för om resultatet
är relevant eller inte men vid sport och nyhetshändelser finns det en annan
parameter att ta hänsyn till. Både nyheter och sport är en färskvara där
tidsaspekten är viktigare än avståndet. Det är därför mer relevant för
användaren att sökresultatet visar de nyaste nyheterna och sporthändelserna.
Genom att låta användaren kunna välja sortering efter avstånd eller
datum själv får användaren mer makt över sökresultatet vilket leder till
ett mer tillfredsställande sökresultat.
Zhang, Huang och Chen (2010) menar att det är viktigt att ett sökresultat
lever upp till användarnas förväntningar och en åsikt som framkom vid
intervjuerna var att användarna själva ville kunna styra över hur sökresultatet
skulle sorteras. På det sättet kan de själva avgöra vad som är mest relevant
och intressant genom att sortera efter eget intresse.
Genom att visa sökresultaten på en karta blir det tydligare för
användaren att ljudklippen befinner sig i närheten vilket ökar
sökresultatets relevans.
Under litteraturstudien samt intervjuerna ansåg de tillfrågade att en karta inte
behövdes då användarna inte behövde gå till ljudklippen för att lyssna på
dem. Det motbevisades dock under användartesterna där alla ansåg att en
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karta saknades. Iwata et al. (2011) har kommit fram till att en karta kan
användas till mer än navigation nämligen som ett bra sätt att få en geografisk
överblick. Efter användartesterna implementerades därför en karta i
prototypen (se fig. 6). Även om användarna inte behöver gå till ett ljudklipp
för att lyssna på det, kan det finnas ett mervärde i att kunna besöka platsen
ljudklippet handlar om, då hjälper det inte att det står 60 meter till ljudklippet
om det inte framgår åt vilken riktning användaren ska gå. Iwata et al. (2011)
menar dock på att en karta aldrig kan vara lika berikande som ett textbaserat
sökresultat och därför har prototypen en kombination av sökresultat i form av
både karta och textbaserad information.

Figur 6. Gränssnitt med karta och med dold karta.
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6 Diskussion
I nedanstående kapitel diskuteras och motiveras de huvudsakliga resultat som
kom fram i uppsatsen. Slutligen ges förslag till vidareutveckling.
6.1 Resultatdiskussion
Uppsatsens syfte var att undersöka om platsbaserad sökning samt filtrering
och sortering kan göra sökresultat mer relevant för användare. Resultatet visar
att alla testare upplevde att sökresultatet förbättrades och att de mycket väl
skulle kunna tänka sig att använda prototypen i fortsättningen.
Iwata et al. (2011) har konstaterat att platsbaserad sökning till stor del görs
från sökmotorer vilket även min studie bekräftade under intervjuerna och
observationerna då alla tillfrågade svarade att de skulle använda sig av
Google för att göra en platsbaserad informationssökning. Något som framkom
i min undersökning var att trots att sökmotorer är den vanligaste formen av
platsbaserad sökning upplevde testpersonerna vid observationerna att de inte
fick ett tillfredsställande sökresultat. Samma problematik uppstod även under
användartestet på SR Kronobergs webbsida, då testpersonerna upplevde det
svårt att få fram ett relevant sökresultat om en specifik plats. Svårigheterna
kan bero på att användaren antingen måste veta exakt vilken typ av
information som eftersöks eller att platsens namn måste finnas nämnt i
informationen för att sökmotorn ska kunna hitta den. På det sättet kan
användaren missa många sökresultat som kan vara relevant för platsen, men
också få ett överflöd av sökresultat som inte är bundna till platsen men
matchade sökningen på andra sätt. Testpersonerna ansåg att prototypens
tillämpningar av platsbaserad sökning och filtrering var mycket enklare att
använda då den saknar textinmatning och istället går på användarens position.
Detta är betydelsefullt eftersom det medför att användarna slipper tänka på
hur de ska formulera sin sökning och behöver endast välja vilken typ av
sökresultat de vill ha genom val av kategori.
Ett dilemma som uppstod i samband med litteraturstudien var de skilda
åsikterna om huruvida ett sökresultat bör vara personligt eller inte. Stamou
och Ntoulas (2009) menar att det är en förbättring för användarna som
upplever sökresultatet mer tillfredställande medan Pariser (2011) anser att ett
personligt sökresultat kan bli en censur. Om ett sökresultat blir censurerat
anser jag att man misslyckats med själva grundtanken i informationssökning.
Som Morville & Callender (2010) konstaterar är målet med en sökning alltid
att hitta det användaren söker efter och om användaren inte har tillgång till en
viss information på grund av filtreringar är inte filtreringen ett hjälpmedel
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utan en begränsning av användarnas rätt till fri information. Det var därför
väldigt viktigt att försöka undvika detta i prototypen. Sökresultatet är
fortfarande personligt eftersom det utgår från den enskilda användarens
position, men sökresultatet begränsas inte på grund av vem användaren är,
vilket är väsentligt för att behålla den fria webben.
Studien är begränsad till sökresultat av endast ljudklipp, men de slutsaster
som har dragits är generella för sökresultat i allmänhet och inte bara för
ljudklipp, och resultatet kan därför implementeras på sökningar av annan
media.
6.2 Metoddiskussion
Syftet med denna studie var att undersöka och visa exempel på hur
sökresultatet från en informationssökning på en mobil enhet kan bli mer
relevant för användarna. Med hjälp av intervjuer, litteraturstudier, utveckling
av prototyp och användartester har det blivit möjligt att ta reda på om
användarna upplever sökresultatet som mer relevant.
Litteraturstudien var nödvändig för att få en grund att stå på och se vad som
redan undersökts.
Som intervjuermetod valdes semistrukturerade, kvalitativa djupintervjuer för
att få mycket information från de tillfrågade och sedan kunna analysera
svaren. Användningen av följdfrågor gjorde att metoden var effektiv och
svaren blev tillfredsställande.
Observationerna användes som en kontroll för att se om användarna verkligen
sökte på de sättet de förklarade i intervjuerna. Då observationerna inte gav
någon ny information utan bara bekräftade vad som kommit fram vid
intervjuerna kan det upplevas som att det var dubbelt arbete men då
observationen ändå bekräftade att den fakta som framkom vid intervjuerna
stämde anser jag att det var en viktig del i metoden.
Prototypen var den viktigaste delen i metoden för att kunna testa om de krav
som uppkom genom litteraturstudien och intervjuerna gjorde sökresultatet
mer relevant för användaren. Utan användartestet på prototypen hade det varit
omöjligt att utvärdera om de tillämpningar i from av filtrering var tillräckliga
för att göra ett sökresultat mer relevant för användarna.
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6.3 Förslag på vidareutveckling
I intervjuerna kom det fram att 7 av 10 tillfrågade föredrog applikationer
framför en mobilanpassad webbsida. Några av det skäl som angavs var att
applikationer är anpassade till ändamålet, användaren behöver inte leta upp
funktionerna på en stor webbsida och applikationer fungerar bättre som
offline-material. Prototypen valdes trots detta att göras som en mobilanpassad
webbsida på grund av begränsningar som att SR Kronoberg ville att
ljudklippen skulle spelas upp på deras webbsida samt min egen begränsning i
programmering av applikationer. I en vidareutveckling av prototypen hade en
applikation med uppspelning av ljudklippen i applikationen varit att föredra
då det förenklar för användaren som inte behöver navigera vidare till en ny
webbsida för att spela ett ljudklipp. För en ovan användare kan navigeringen
till en ny webbsida upplevas som förvirrande då gränssnittet plötsligt byts ut
och de snabbt ska försöka få en överblick och förstå funktionaliteten på en ny
webbsida. Det är då enklare om uppspelningen har samma gränssnitt och
följer samma navigeringsmönster som resterande del av prototypen.
I en vidareutveckling av studien hade uppsatsens avgränsningar kunnat ändras
och fler medier än ljud inkluderats. Detta för att få en bredare undersökning
och ett mer exakt slutresultat.
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