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Projektet syftade till att undersöka hur signifiers inverkar vid navigering på olika typer av kartor med interaktionsdesign som det 

primära utgångsperspektivet. Signifiers, som är en omdefinition av affordances gjord av Donald Norman, kan beskrivas som design 

av artefakter som perceptuellt uppfattas av en användare och uppmuntrar till en viss handling. Ett experiment konstruerades och 

utfördes för att jämföra navigeringen av Londons tunnelbanekarta mellan en digital surfplatta och fyra olika kartstrukturer i pap-

persform. Papperskartorna representerade var för sig en analog variant av en interaktiv signifier. Studien mäter tidseffektiviteten 

mellan de olika kartorna för att komma fram till vilka interaktiva signifiers som kan anses främst relevanta vid kartnavigering. Del-

undersökningsområde var även att undersöka användarpreferenser av signifiers för att kartlägga vilka egenskaper en optimal 

kartmiljö bör ha. Resultaten i undersökningen visade att hypotesen om att surfplattan skulle vara mest tidseffektiv för kartnavige-

ring var felaktig. Signifikant snabbast mot övriga kartor, inklusive surfplattan, var karta 1 som visade tydlig struktur i vilka in-

zoomningar som hörde till vilket område. Slutsatser som gick att dra ifrån studien var att i en navigeringsmiljö där för många in-

teraktionsalternativ finns att tillgå, som i fallet med surfplattan, kan detta krocka med individens kognitiva kartor och leda till en 

sämre prestationstid. Icke-interaktiva signifiers i form av färg och formgivning i kartan visade sig även spela stor roll enligt delta-

garenkäter. Till framtida studier föreslås en mer omfattande undersökning med fler försöksdeltagare och kartläggning av även icke-

interaktiva signifiers. 

Introduktion 

Intresset för spatial kognition och människans förmåga att 

navigera sig med hjälp av kartor har en lång historia av in-

tressant forskning bakom sig. Förutom de interna förloppen 

av kognitiva processer som sker i hjärnan påverkar även 

externa faktorer, så som hur objekten i miljön är utformade. 

Hur designen av dessa objekt uppfattas perceptuellt och 

kopplas till en viss handling är inom interaktionsdesignen 

benämnt som affordances (Gibson, 1977). Detta begrepp 

har sedan i en modernare tappning omdefinierats till att 

kallas signifiers av Donald Norman (2008). I dagens allt 

mer digitaliserade samhälle har kartor börjat användas in-

teraktivt i nya former – däribland i surfplattor och smarta 

mobiltelefoner – vilket gör det nödvändigt att ställa sig 

frågan hur dessa bör utformas för den bästa möjliga an-

vändarupplevelsen. Med interaktionsdesign som primär-

perspektiv ämnade denna studie att identifiera vilka signi-

fiers som är relevanta vid interaktiv kartnavigering. Detta 

gjordes genom ett jämförande experiment mellan en inter-

aktiv surfplattekarta och fyra olika papperskartor.  

Bakgrund 

Till bakgrund för vårt experiment låg huvudsakligen de 

grundläggande teorierna om affordances som utformades  

 

av James J. Gibson. Denna originaldefinition är baserad på 

hans forskning om direkt perception och menar att vi är bi-

ologiskt programmerade att agera på ett objekts affordance 

(Gibson, 1977). Donald Normans syn på affordances skil-

jer sig från Gibson och visar istället på ett samband där 

både objektet och agenten inverkar. En agents subjektiva 

uppfattning om ett objekt påverkar vilken affordance den 

utstrålar. Norman valde senare att uppdatera termen affor-

dances till att kallas signifiers som enligt honom förklarar 

detta samband mer representativt (Norman, 2008). Till 

skillnad från Gibson är Normans teorier om signifers mer 

applicerbart på studier inom interaktiondesign, vilket moti-

verar valet att använda Normans definition som utgångs-

punkt för denna studie. 

Undersökningsområdet som studien har fokuserat på har 

främst varit interaktiva signifiers vid kartnavigering – det 

vill säga då en användare interagerar med kartan för att ut-

föra navigeringsuppgiften. Dessa inkluderar till exempel 

inzoomningar och knapptryckningar, vilka är funktionerna 

som valts ut för manipulation i experimentet. Prestationen 

vid kartnavigeringsuppgifterna kan ha påverkats av interna 

förlopp i hjärnan som ej har med handlingar kopplade till 

signifiers att göra. Avvägningen att endast undersöka inter-

aktiva signifiers gör det därmed nödvändigt att göra sig väl 
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medveten om de kognitiva processerna som inverkar vid 

kartnavigering. 

Bland de interna förlopp som kan ha påverkat försöksdel-

tagarnas prestation finner vi kognitiva kartor som är en 

viktig del inom spatial kognition. Dessa kan beskrivas som 

den interna minnesprocessen att lagra, avkoda, samt åter-

kalla representerad information om hur platser och diverse 

attribut i den externa miljön är relaterade till varandra uti-

från subjektiva upplevelser (Rumelhart & Norman, 1988). 

Mentala scheman är ett annat begrepp som kan tänkas ge 

individuellt olika förutsättningar vid kartnavigeringsupp-

gifter. Dessa gör att om en användare har tränat kartnavige-

ring tidigare med hjälp av till exempel en specifik artefakt, 

så som exempelvis en surfplatta, kan detta innebära att per-

sonen redan tränat upp ett mentalt schema över vilka men-

tala strategier som ska användas (Sternberg, 2012; 317-

318). 

Metod 

För att identifiera signifiers som inverkar vid kartnavige-

ring strukturerades ett jämförande experiment mellan en 

interaktiv surfplattemiljö och fyra olika kartor i pappers-

format.  

Experimentmiljön bestod av en bild på en karta över Lon-

dons tunnelbanesystem där försöksdeltagarna skulle navi-

gera sig, i tanken och med hjälp av fritt interagerande med 

kartan, från en startstation till en slutstation på kortast möj-

liga tid. Detta gjordes endera i den digitala kartmiljön som 

var i en surfplatta, eller på en papperskarta som fanns i fyra 

analoga varianter av olika signifiers. De signifiers som 

utaldes att bli till pappersform var de interaktiva kartfunkt-

ioner som surfplattan hade att erbjuda, det vill säga knappt-

ryckningar och inzoomningsfunktioner. Försöksdeltagarna 

blev instruerade muntligt om att hur många byten som 

helst var tillåtna. Tidtagning gjordes av försöksledaren på 

utförandet av uppgiften på samtliga försöksdeltagare under 

experimentet. Experimentet omfattade två olika rutter, med 

två olika slutstationer men med samma startstation. Efter 

varje slutförd navigering fick alla deltagare rita upp den 

rutt de valt med en whiteboardpenna på en laminerad karta 

som därefter fotades av, samt fylla i en användbarhetsenkät. 

Dessa två sista moment gjordes som datainsamlingen till 

den kvalitativa informationsanalysen. Försöksdeltagarna 

randomiserades till att endera utföra experimentet med 

både surfplatta och papperskarta eller att endast utföra ex-

perimentet med två papperskartor. 

Analys av den kvantitativa datan gjordes med både ett be-

roende och ett oberoende t-test. Detta för att designen var 

anpassad i enlighet med ett beroende t-test. Men då varje 

grupp innefattade en liten mängd deltagare samt att det var 

olika antal deltagare i varje grupp valdes även oberoende t-

test för att jämföra huruvida någon mer generell skillnad 

mellan grupperna gick att se. Dessutom var medelvärdena 

för uppmätt tid i de olika surfplattegrupperna så pass skilda 

åt vilket motiverar valet att analysera data som en enhetlig 

grupp med hjälp av ett oberoende t-test. 

Procedur 

Experimentet gjordes genom att deltagaren först läste ige-

nom instruktioner kring hur testet skulle gå till samt fyllde 

i fakta såsom kön, ålder, fakultet och tidigare erfarenhet av 

surfplattor, kartor och Londons tunnelbana. Vidare fick 

deltagaren den första kartmiljön tilldelad samt instruktion-

en att ta sig från en startstation till en slutstation så fort 

som möjligt, med hur många byten som helst tillåtna. Båda 

navigeringarna utgick från samma station och slutstation-

erna låg antingen i nordöstra eller nordvästra hörnet på kar-

tan. Försöksledarens roll var att visa deltagaren startstat-

ionen, ta tid samt svara på eventuella frågor. När deltaga-

ren hittat en väg noterades tiden det tog för denne att navi-

gera och rutten deltagaren tog ritades sedan upp på en la-

minerad karta. Efter det fick deltagaren svara på skatt-

ningsfrågor i en användbarhetsenkät samt tycka till kring 

kartmiljön. Därefter upprepades försöket med en annan 

kartmiljö och den andra navigeringsuppgiften. 

 
Figur 1. Londons tunnelbanekarta (Tube map London, 2013) 

Deltagare och val av plats för experimentutförande 

51 stycken studenter på Linköpings universitet deltog i 

studien (n=51) Könsfördelningen hos deltagarna var 63% 

kvinnor och 37% män. Medelåldern var 23 år och fördel-

ningen mellan fakulteterna var 78% Filosofiska fakulteten, 

16% Tekniska högskolan och 6% annat.  

Experimentet utfördes på Linköpings universitet vid totalt 

fyra skilda tillfällen. Samtliga experiment utfördes i olika 

grupprum som finns bokningsbara för universitetets stu-

denter. Rummen som valdes var alla med likvärdigt god 

belysning och all datainsamling gjordes under dagtid för att 

ge samma ljusförutsättningar för kartläsning. Rekrytering 

av försöksdeltagare skedde via direkt förfrågan samt via 

sociala medier över internet. 
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Den digitala experimentmiljön 

Experimentet där kartnavigeringen skulle ske med hjälp av 

surfplatta eftersträvade att vara en så pass flexibel navige-

ringsmiljö som möjligt. Där skulle många olika navige-

ringsfunktioner finnas som uppmuntrar till handlingar som 

är direkt kopplade till interaktiva signifiers. Detta till skill-

nad från den begränsade miljön med papperskartor som 

enbart var tänkt att snäva av till en analog version av en 

specifik signifier.  

Surfplattekartans funktionalitet 

Två olika zoomningsfunktioner fanns tillgängliga i surf-

plattekartan. Dels gick det att göra en så kallad pinch-zoom 

vilket innebär att användaren för två fingrar från eller mot 

varandra för in- respektive utzoomning. På kartan fanns 

även fem rödfärgade knappar utplacerade med den vita tex-

ten ”zoom” på (Figur 2). Var och en dessa knappar var 

länkade till ett specifikt inzoomat område av tunnelbanesy-

stemet. Inzoomningarna visas med hjälp av funktionen 

Fancybox (jQuery) som visar den nya kartan centrerad 

ovanpå originalsidan samt lägger en genomskinlig grå 

overlay över övriga delar av sidan (Figur 3).  Detta medför 

en naturlig övergång från den översiktliga vyn över kartan 

till den inzoomade arean och är en flitigt använd metod att 

visa bilder i fotoalbum på webben. Att använda Fancybox 

lämpade sig bra för våra behov att användarvänligt kunna 

demonstrera inzoomningsfunktionen i mitten av plattan 

oavsett hur mycket pinch-zoomad den hela kartan var se-

dan innan. 

 
Figur 2. Kartans utformning på surfplattan. 

 
Figur 3. Inzoomning kopplad till knapparna. 

Experimentmiljön för papperskartor 

Materialet som användes för experimentet med papperskar-

tor bestod av fyra olika kartor som konstruerades i ungefär 

samma storlek som upplösningen på den digitala experi-

mentmiljön. Detta för att kunna ge samma testförutsätt-

ningar på båda medier. De fyra papperskartorna var av 

pappersstorleken A3 (297 x 420 mm) och såg olika ut med 

syfte att försöka manipulera olika typer av signifiers för 

inzoomningsfunktionerna som finns hos surfplattan. Stor-

leken på bilden av hela tunnelbanesystemet var 181 x 123 

mm för alla de fyra kartorna, medan storleken på inzoom-

ningarna skiljde sig något. Deras storlek var 151 x 124 mm 

för karta 1 och 2, 113 x 93 mm för karta 3, och 108 x 88 

mm för karta 4. Anledningen till olika storlek på inzoom-

ningsbilderna var främst på grund av utformningen av pap-

perskartorna, som gjordes i enlighet med manipulationerna. 

Karta 3 veks till exempel på mitten för att inzoomningarna 

skulle placeras på baksidan och karta 4 veks för att kunna 

skapa en ”dragspelsfunktion”. Strukturerandet av kartma-

nipulationerna gjordes med hjälp av mjukvaran Adobe In-

Design CS5.5. Nedan följer en beskrivning samt illustre-

rande av papperskartorna. 

Karta 1 (K1) 

Syftet med karta 1 var att försöka återskapa funktionen hos 

surfplattan som motsvarar knapptryckning. Vid utform-

ningen var ursprungstanken att varje essentiellt område på 

översiktskartan skall motsvaras av en inzoomad variant. 

Det ska vara tydligt vilken inzoomning som är kopplad till 

varje markerat område, vilket fick representeras av bok-

stavsindikatorer.  

 
Figur 4. Karta 1. 

Karta 2 (K2) 

Denna manipulation var tänkt att likna karta 1, med undan-

taget att bokstavsindikatorerna saknades. Utformningen 

syftade till att se huruvida länkningen med hjälp av bok-

stäver hade någon avgörande betydelse eller ej för kartna-

vigeringen.  
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Figur 5. Karta 2. 

Karta 3 (K3) 

För att undersöka de inzoomade rutornas betydelse inför-

des karta 3. Denna manipulation innebar att användaren 

var tvungen att vända på kartan för att skifta mellan över-

siktskartan och inzoomningarna. Översiktskartan har fort-

farande markerade områden som indikerar till en specifik 

inzoomningsruta. För att förtydliga att det fanns väsentlig 

information på baksidan av kartan infördes en svart pil-

markering.  

 
Figur 6. Karta 3. 

Karta 4 (K4) 

Den fjärde manipulationen var i form av en så kallad drag-

spelskarta. Utformningen syftade till att vara en analogi av 

funktionen för pinch-zoom hos läsplattan. Användaren in-

teragerar med kartan genom att dra isär pappret för att 

komma åt de dolda inzoomningarna i mitten. 

 
Figur 7. Karta 4. 

Resultat 

Resultaten för tid visade några tydliga outliers. Dessa han-

terades genom att välja en cut-off på 100 sekunder, där alla 

som låg över detta värde reducerades ned till det näst 

högsta värdet inom sin egen grupp.  

Vid de beroende t-testerna för tid hittades signifikanta 

skillnader vid Ipad1 mot K11, Ipad3 mot K33 och K14 mot 

K44, där Ipad samt K44 var de långsammare grupperna. 

Överlag hade alla jämförelser stora effektstorlekar förutom 

vid K23 mot K33  som hade en liten effektstorlek. De obe-

roende t-testerna för tid visade endast signifikans vid Ipad1 

mot K11, där K11 var den snabbare gruppen. Ingen stor ef-

fektstorlek hittades vid de olika jämförelserna, alla effekt-

storlekar var små till medel. 

För de beroende t-testerna för enkäterna fann man att Ipad1 

och K11 gav en signifikant skillnad, där K11 hade ett högre 

medelvärde. Den största effektstorleken låg hos Ipad1 mot 

K11 och de andra låg mellan liten till mellan. Vid de obe-

roende t-testerna fann man inga signifikanta skillnader 

mellan medelvärdena. Effektstorlekarna för testerna var 

alla små.  

För den kvalitativa analysen gjordes en tematisk innehålls-

analys. Utifrån enkätsvaren strukturerades kategorier upp 

där de främst utstående orden som beskriver upplevelsen 

av de olika kartorna kunde fastställas. Tydliga kategorier 

för alla kartor var att det var rörigt men också tyd-

ligt/överskådligt. För papperskartorna fick man positiva 

svar för färgschemat men flera deltagare hade inte använt 

sig av inzoomningarna för att lösa uppgiften. För iPad 

tyckte man att knapparna var ivägen och att man hellre an-

vände sig av pinch-zoomfunktionen.   

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilka interaktiva sig-

nifiers som utmärker sig främst relevanta för kartnavige-

ring. Hypotesen var att surfplattan skulle vara mer tidsef-

fektiv för försöksdeltagarna än papperskartorna vid utfö-

randet av navigeringsuppgifterna, i och med att den har fler 

funktioner som uppmuntrar till handlingar kopplade till in-

teraktiva signifiers.  

Analysen av medelvärdesjämförelserna över tidmätning på 

navigeringsuppgifterna visade att iPad-K1, iPad-K3 och 

K1-K4 vid det beroende t-testet gav signifikanta skillnader. 

K1 var den snabbaste i fallen iPad-K1 och K1-K4 medan 

K3 var den snabbare mellan iPad-K3. Resterande tester 

gav ingen signifikant skillnad, men det som kan utläsas av 

detta är trots allt att papperskartorna överlag ter sig vara 

det tidsmässigt snabbare alternativet för kartnavigering. 

Detta innebär därmed att nollhypotesen inte kan förkastas.  
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Vid analys av resultatet av de oberoende t-testerna fanns 

endast signifikans vid jämförelsen av iPad-K1, där K1 

även här var det tidsmässigt snabbare alternativet. För res-

terande kombinationer fanns ingen signifikans. Viktigt att 

notera vid de oberoende t-testerna är att effektstorleken på 

jämförelserna var relativt små vilket skulle kunna bero på 

ett för litet stickprov vid undersökningen. I en mer omfat-

tande studie med större antal försöksdeltagare hade utfallet 

i och med det kunnat se annorlunda ut. Detta var en av an-

ledningarna till att både beroende och oberoende t-test ge-

nomfördes. Då det beroende t-testet ger stort utrymme för 

individuella skillnader, vid små stickprov som dessa, syns 

det tydligt i medelvärdena för de olika grupperna av 

samma typ av karta att det skiljer sig stort. För de två jäm-

förelserna iPad-K3 samt K1-K4 fanns en signifikant skill-

nad i det beroende t-testet men inte i det oberoende. Följ-

den av detta blir att de individuella skillnaderna som fram-

går i det beroende t-testet är så pass avgörande, att när en 

bättre normalfördelning tas fram i det oberoende t-testet 

över hela grupperna förloras signifikansen. Därmed kan det 

ej dras någon generell slutsats om signifikansen i det bero-

ende t-testet. Det är viktigt att notera detta vid utläsningen 

av signifikansen vid det beroende t-testet. Trots att en sig-

nifikans har hittats är det avgränsat till vissa specifika 

grupper och kan därmed inte antas stämma överens med 

populationen i sin helhet. Slutsatsen som går att dra av 

detta blir därmed att papperskartorna ter sig vara det 

snabbare alternativet överlag då dessa medelvärden tyder 

på kortare uppmätta tider, trots att ingen signifikant skill-

nad uppmättes. Detta innebär att nollhypotesen kan antas i 

fallet iPad-K1, samt kan antas i resterande fall tänkbart i en 

mer omfattande replikerande studie. 

I enkätsvaren visade den statistiska analysen att endast 

iPad-K1 vid det beroende t-testet hade en signifikant skill-

nad, där K1 har fått ett högre medelvärde. Vid resterande 

tester inom både det beroende t-testet samt oberoende t-

testet hittades inga signifikanta resultat. Detta betyder att 

upplevelsen av de olika typerna av kartor inte har någon 

signifikant skillnad. Ser man på medelvärdena överlag på 

enkätsvaren ligger dessa runt 3 på en skala mellan 1-5. 

Detta medför tolkningen att användarupplevelsen av de 

olika kartorna ter sig vara jämlik samt medelpositiv över-

lag. 

Utifrån resultatanalysen konstaterades det att nollhypote-

sen inte kunde förkastas, samt att surfplattan inte var det 

mest tidseffektiva alternativet för kartnavigering. Som me-

delvärdesjämförelserna visade var K1 signifikant tidsmäss-

igt snabbare än de övriga, både i de oberoende och bero-

ende t-testerna. Navigeringsmiljön i K1 var utformat med 

tydliga inzoomningar placerade bredvid översiktskartan. 

Den kvalitativa innehållsanalysen visade att inzoomning-

arna var ett positivt tillägg, då flertalet deltagare angav 

dem som behjälpliga för att lösa uppgiften. Kartorna K1 

och K2 hade inzoomningarna placerade på samma ställe, 

med skillnaden att inzoomningarna i K1 var förtydligade 

med bokstäverna A, B, och C. Sett utifrån medelvärdena 

presterade försöksdeltagarna betydligt snabbare på K1 än 

K2, vilket visar på betydelsen av markeringarna med bok-

stäver. Innehållsanalysen visade dock inga kommentarer 

anknutna till detta, men i och med tidsskillnaden skulle 

detta implicit kunna ha varit en underlättande signifier för 

navigeringen.  

Inzoomningarna i både K1 och K2 fick flertalet positiva 

kommentarer i den tematiska analysen, vilket stämmer bra 

överens med vad den kvantitativa tidsmätningen visade. En 

avvägning att inte jämföra K1 och K2 gentemot varandra 

gjordes, i och med att deras gemensamma likheter hade 

kunnat resultera i en inlärningseffekt. K3 och K4 som istäl-

let hade inzoomningarna placerade på baksidan respektive 

i dragspelsformat visade överlag dålig prestationstid hos 

deltagarna. Detta leder till slutsatsen att placeringen av 

inzoomningarna är avgörande för hur snabbt deltagarna 

slutför uppgiften. K3 visade dock på en signifikans gente-

mot surfplattan och var dessutom snabbare i tidsmätningen, 

trots att den hade sina inzoomningar placerade på baksidan. 

Inzoomningarna på papperskartorna kan därmed ses som 

ett positivt förtydligande, men inte nödvändigt för att för-

söksdeltagarna ska klara uppgiften snabbare än vad de 

hade gjort med surfplattan. Detta går även att understrykas 

med hjälp av innehållsanalysen då flera försöksdeltagare 

nämnde att de inte noterade att det fanns inzoomningar på 

baksidan av kartan.  

Vid ytterligare analys av enkätsvaren går det att återfinna 

positiva kommentarer gällande inzoomningarna som en 

funktion att hitta den slutstation som försöksdeltagarna 

blev ombedda att navigera till. Detta tillsammans med 

kommentarer om att inzoomningarna inte var nödvändiga 

för att klara uppgiften gör det rimligt att anta att försöks-

deltagare använde sig av kartans inzoomningar för att loka-

lisera den önskade hållplatsen. Helhetskartan användes 

istället för själva navigeringsmomentet. Detta resultat 

överensstämmer med teorier om kognitiva kartor som in-

troducerades av Tolman & Honzik (1930). En försöksdel-

tagare kan ha svårigheter att förhålla sig till den individu-

ella mentala konstellationen av kartan, om navigeringen 

kräver ett skiftande mellan helhetskartan och inzoomning-

arna.  

I och med att en stor del av kartnavigeringsprocessen sker 

kognitivt (Kim, 2001) kan det bli problematiskt med navi-

geringsuppgifter om interaktionen med mediet kräver för 

mycket av individen. Surfplattan inbjuder till flertalet olika 

interaktiva handlingar, varav pinch-zoomfunktionen visade 

sig vara en av de mest attraktiva funktionerna för använd-
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ning enligt den kvalitativa innehållsanalysen. Deltagarin-

formationen visade att försöksdeltagarnas vana gällande 

användning av surfplatta låg på 3 på en skala mellan 1 – 5. 

Det är möjligt att denna nivå är tillräcklig för att deltagarna 

ska veta om och använda pinch-zoomfunktionen på ett be-

hjälpligt sätt. Dock är den kanske inte tillräcklig för att de 

ska kunna använda surfplattan effektivt nog för att prestera 

snabbare med den än med en papperskarta.  

Utifrån enkäterna på surfplattan visade det sig att pinch-

zoomfunktionen var det prefererade funktionen att använda 

för inzoomning. Detta skulle kunna vara kopplat till att för-

söksdeltagarna var familjära med surfplatteanvändning se-

dan innan och hade kännedom om hur funktionen skulle 

nyttjas. Det framgick av enkäterna att knapparna som även 

fanns att tillgå som inzoomningsfunktion i princip inte an-

vändes överhuvudtaget vilket skulle kunna bero på olika 

faktorer. En anledning skulle kunna vara designen av 

knappen som inte gav en tillräckligt stark indikation av att 

vara en knapp som går att trycka på. Det skulle även kunna 

tänkas att knappar är onödiga i detta sammanhang och att 

en naturligare signifier för att zooma har betingats snabbt 

hos användaren till att vara pinch-zoomen.   

K4 konstruerades för att motsvara signifiern i form av 

surfplattas pinch-zoomfunktion på ett analogt vis. Detta vi-

sade sig dock inte göra kartan bättre än någon av de andra 

papperskartorna. K4 var tidsmässigt snabbare än surfplat-

tan, men det mest långsamma alternativet bland pappers-

kartorna. En viss tveksamhet gick att notera bland försöks-

deltagarna gällande huruvida de skulle vika upp kartan vid 

det veck som bildades i mitten. Många gjorde inte detta, 

vilket går att läsa bland kommentarerna i den kvalitativa 

innehållsanalysen. Detta visar att konstruktionen av denna 

analoga signifier inte motsvarade pinch-zoomfunktionen 

enligt förväntningarna.  

Genom användbarhetsenkäterna gick det även att fastslå att 

färgkodningen och linjerna hos kartan var något som hade 

underlättat för många att utföra navigeringsuppgiften. 

Därmed kan en slutsats dras om att det även finns icke-

interaktiva signifiers som ur användarperspektiv tycks vara 

väsentliga. Denna studie var dock avgränsad till att under-

söka endast interaktiva signifiers vilket endast omfattade 

inzoomningsfunktioner och knappar. Färgkodning etcetera 

var därmed inget som kunde omfattas i resultatet av tids-

mätningen. 

Framtida forskning 

I denna studie avgränsades undersökningen till att be-

handla enbart interaktiva signifiers. Vid en mer omfattande 

studie hade ett bredare perspektiv på signifiers som under-

sökningsområde varit lämplig. Detta hade kunnat omfatta 

ytterligare designfunktioner som ingår vid kartutformning 

så som exempelvis färgkodning och formgivning av linjer 

och markeringar. I och med att det framgick ur användbar-

hetsenkäterna att dessa funktioner var mycket behjälpliga 

för att utföra navigeringsuppgifterna föreslås det för fram-

tida forskning att omfatta dessa element för manipulation 

vid liknande experiment. 

Manipulationen av signifiers gav överlag väldigt stora 

skillnader i resultat vilket säger en hel del om hur tungt be-

greppet väger inom interaktiondesign gällande kartor. För-

slagsvis bör vidare studier göras på området för att få en 

klarare bild över samt kunna kartlägga vilka signifiers som 

resulterar i olika typer av kartnavigeringsrelaterade hand-

lingar. Icke-interaktiva signifiers som inte inkluderats i 

denna studie skulle då kunna upptäckas och undersökas. 

Vid en replikering av studien bör även hypotesen omfor-

muleras för ett utgångsperspektiv där papperskartor är det 

mest tidseffektiva mediet. 

Genom denna studie uppmuntras även liknande studier på 

andra interaktiva medier. I detta fall begränsades under-

sökningen till papper och surfplattor, varav det sistnämnda 

är ett outforskat medium fortfarande när det kommer till 

interaktivitetsstudier. Olika medier innebär nya former av 

interaktiva signifiers, vilka bör kartläggas och undersökas 

med syftet att skapa nya tekniska produkter med struktur 

från en användarvänlig utgångspunkt. 
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