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Sammanfattning 
Resande med kollektivtrafik har nytta av information som hållplatstider, relevanta busslinjer och 

aktuella störningar. Det gör att man kan effektivisera sitt resande och inte bli stående under en busskur 

med regn som ljudkuliss. Ett naturligt sätt att få tag på information som denna är genom sin mobila 

enhet. För en kollektivtrafiksoperatör är det därför viktigt att tillhandahålla en mobilapplikation med 

funktionalitet för detta syfte. Det är också viktigt att mobilapplikationen är användbar, för annars gör 

den ingen nytta för individen. I många utvecklingsarbeten fokuserar man dock på funktionalitet och 

de andra typerna av krav, som användbarhet, upptäcks ofta relativt sent. 

 

Syftet med detta arbete var att designa ett nytt användargränssnitt och undersöka vilka designriktlinjer 

och principer som är användbara vid utvecklandet av mobilapplikationer för kollektivtrafik. Med hjälp 

av teori om användbarhet, designriktlinjer och principer, andra mobilapplikationer med samma syfte 

samt användarna själva kunde vi utveckla en prototyp av ett användargränssnitt med ökad 

användbarhet. 
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Abstract 
People travelling by public transportation benefit from information such as stop times, relevant bus 

routes and current disturbances. It allows people to streamline their travel and not to be left standing 

in a bus shelter with the rain as sound backdrop. A natural way to get information today is through 

your mobile device. For a public transport operator, it is therefore important to provide a mobile 

application with functionality for this purpose. It is also important that the mobile application has 

usability, otherwise it does not benefit the individual. In many development projects, the focus is on 

functionality and other types of requirements, such as usability, are often discovered relatively late. 

 

The aim of this paper was to design a new user interface and examine which design guidelines and 

principles that are useful in the development of mobile applications for public transport. Using the 

theory of usability, design guidelines and principles, other mobile applications with the same purpose 

as well as the users themselves, we could develop a prototype of a user interface for a public 

transportation application with increased usability. 
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1 Inledning 
Mobilapplikationer för mobila enheter har de senaste åren haft stort genomslag. Statistik från juli 2015 

visar att det totalt fanns över 3 miljoner mobilapplikationer på de två största plattformarna för 

nedladdning av dessa [1]. Marknaden har bidragit till 627 000 jobbtillfällen bara i USA [2]. Det är redan 

en stor bransch och den växer sig bara större och större. Soper [3] hänvisar till en studie som visar att 

den genomsnittlige amerikanen spenderar 162 minuter per dag på sin mobila enhet, varav 86 procent 

av den tiden spenderas i olika mobilapplikationer. Hoehle och Venkatesh [4] betonar att det är viktigt 

för ett företag att inkludera en mobilapplikation som en del av deras strategi. Verksamheten får en 

direkt kanal till kunden att marknadsföra i och ökar kundens engagemang i företaget [5]. Genom att 

göra sig lättillgänglig kommer man närmare kunderna och relationen till dessa blir mer genuin jämfört 

med kommunikation via exempelvis reklamskyltar eller tidningsannonser, vilket skapar en 

kundlojalitet [5]. 

 

För operatörer av kollektivtrafik blir det betydande då en väldesignad mobilapplikation bidrar till att 

behålla kunder samt attrahera nya [6]. Genom mobilapplikationen kan information om snabbare, 

säkrare, mer komfortabla och billigare resalternativ tillhandahållas direkt i kundens mobila enhet. 

Resenärer i större städer är mindre benägna att göra byten än de som pendlar längre avstånd och en 

mobilapplikation med information snabba och komfortabla resor blir viktig för i synnerhet dessa [6]. 

Exempel på vanligt förekommande funktioner i mobilapplikationer för detta syfte är att söka resa från 

start till slut, få information om avgångar från en specifik hållplats, se aktuella störningar och möjlighet 

att köpa biljetter. För att mobilapplikationer som dessa ska göra nytta krävs dock, förutom 

funktionalitet, att de är användbara [7]. 

 

1.1 Problembeskrivning 
Av alla mobilapplikationer som finns tillgängliga är det en väldigt liten del som får användare. Hoehle 

och Venkatesh [4] hänvisar till en rapport från Deloitte, publicerad 2012, som visar att endast en 

procent av alla mobilapplikationer överskrider en miljon nedladdningar. En fjärdedel av dessa öppnas 

en enda gång för att sedan aldrig startas igen. Det är lätt att dra slutsatsen att detta beror på att 

användaren inte var intresserad av vad mobilapplikationen erbjöd. Tidigare forskning som Hoehle och 

Venkatesh tar upp visar dock på att en stor anledning till detta är detta är bristande användbarhet i 

användargränssnittet. 

 

Människor interagerar med en mobilapplikation genom ett användargränssnitt och användbarhet i 

detta är något Nielsen [7] diskuterar vikten av. Han menar att det inte spelar någon roll ifall en 

mobilapplikation, eller vilket system som helst, kan göra det användaren vill om det är för svårt att 

använda. Om produkten eller tjänsten är krånglig att använda, inte tydligt klargör vad verksamheten 

erbjuder, förvirrar användaren eller gör informationen för svår att läsa så kommer användaren att 

avbryta användandet [7]. Den har då ingen nytta av att använda produkten eller tjänsten, trots att den 

egentligen erbjuder det användaren efterfrågar. Alltså måste en mobilapplikation tillhandahålla både 

de funktioner som användaren efterfrågar men även ha ett användargränssnitt som är användbart. 

 

Vad är det då som gör en mobilapplikations användargränssnitt användbart? Det finns ett antal 

komponenter av användbarhet som diskuteras inom området vilka Shultz och Hand [8] definierar som 

lärbarhet, effektivitet och tillfredsställelse. Lärbarhet handlar om att en produkt eller tjänst ska vara 
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lätt att lära sig, effektivitet handlar om att produkten eller tjänsten snabbt ska möjliggöra för 

användaren att uppnå sina ändamål och tillfredsställelse handlar om att användaren känner behag i 

interaktionen [7]. Att känna behag i interaktionen kan betyda att designen inte ens märks av då 

Goodwin [9] menar att god design blir osynlig för användaren då det ”bara fungerar”. 

 

Trots brist i användbarhet så stannar vissa mobilapplikationer på användarens mobila enhet för att de 

fyller ett syfte som är viktigt i vår vardag. Mobilapplikationer för kollektivtrafik är ett exempel på detta. 

För regelbundna resenärer finns behov av att få information om exempelvis hållplatstider och aktuella 

störningar för dagen. Man får då lov att acceptera eventuella brister i användbarheten. 

 

Forskningsfråga: Hur designas en mobilapplikation för kollektivtrafiks användargränssnitt för god 

användbarhet? 

 

1.2 Syfte 
Att designa ett nytt användargränssnitt och undersöka vilka designriktlinjer och principer som är 

användbara vid utvecklandet av mobilapplikationer för kollektivtrafik. 

 

1.3 Avgränsning 
Arbetet avgränsas till användbarhet enligt definitionen ovan, som innebär att användargränssnittet 

ska vara lätt och behagligt för användaren. Det innefattar inte att undersöka tillgänglighet för olika 

typer av funktionsnedsättningar, som exempelvis synskador. Konstruktionsarbetet är avgränsat till en 

mobilapplikation för lokaltrafik där endast bussar som transportmedel ingår.  
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2 Teori 
Det här kapitlet presenterar relevant teori för området. Det beskrivs vad användbarhet är, vikten av 

att utveckla mot rätt kontext samt vilka designriktlinjer och principer som finns för utveckling av 

mobilapplikationer idag. 

 

2.1 Användbarhet 
Vid framtagning av en produkt eller tjänst genererar man i regel krav för vad den ska uppfylla innan 

utvecklingsarbetet. Krav består dock av många olika komponenter. Vilken komponent är det då 

användbarhet faller in under? 

 

Traditionellt gör man en uppdelning mellan funktionella och icke-funktionella krav [10]. Funktionella 

krav beskriver vad användaren ska kunna göra med en produkt eller tjänst [9], exempelvis ska en 

användare kunna läsa, radera eller svara på ett e-postmeddelande. Icke-funktionella krav beskriver 

viktiga begränsningar i utveckling och beteende av ett mjukvarusystem [11]. Det innefattar många 

olika komponenter som säkerhet, prestanda och tillgänglighet. Ett exempel är att ett system ska starta 

upp på mindre än en minut. De icke-funktionella kraven upptäcks många gånger relativt sent i ett 

utvecklingsarbete trots att de spelar en kritisk roll [11]. Cleland-Huang, Settimi, Xuchang och Solc 

utförde en undersökning av 15 kravspecifikationer där det i nästan alla fall saknades icke-funktionella 

krav. 

 

Användbarhet hör till de icke-funktionella kraven och Nielsen [7] definierar det som hur lätt 

användningen av en produkt eller tjänst är. Han menar att hur vida något är användbart beror på om 

efterfrågade funktioner finns, att funktionella krav uppfylls, samt att funktionerna är lätta och 

behagliga att använda. Det spelar ingen roll om efterfrågade funktioner finns om de ändå är för svåra 

att använda och tvärtom om de är enkla att använda men inte gör det användaren efterfrågar. Att göra 

en produkt eller tjänst användbar innebär således att man måste lägga arbete på de icke-funktionella 

kraven. Schultz och Hand [8] delar in användbarhet i komponenterna lärbarhet, effektivitet och 

tillfredsställelse. Lärbarhet handlar om hur lätt en användare har att utföra grundläggande uppgifter 

första gången de använder produkten eller tjänsten [7]. Effektivitet handlar om hur snabbt en 

användare, efter att denne lärt sig produkten eller tjänsten, kan utföra ändamålet med den [7]. 

Tillfredsställelse om att användaren upplever behag i användandet av produkten eller tjänsten [7].  

 

Goodwin [9] menar att hur man använder färger i en design påverkar användbarheten. Att använda 

sig av en eller två kontrasterande färger är ett bra sätt att förstärka viktiga element och att öka 

effektivitet genom att användaren snabbt kan ögna igenom innehållet och hitta vad den söker. Hynes 

[12] betonar vikten av det i kommersiella sammanhang då kunder snabbt kan hitta vad de letar efter 

genom att söka efter en viss färg. Mer komplex färgkodning ökar kognitivt fokus och om produkten 

eller tjänsten då blir för krånglig så kan användaren avbryta användandet [7]. 

 

2.2 Design för rätt kontext 
En viktig del i designen av ett användargränssnitt är således att arbeta för god användbarhet. Beroende 

på vilket kontext man utvecklar för kan användbarhet ha olika innebörd. Hoehle och Venkatesh [4] 

hävdar att en av de stora anledningarna att många mobilapplikationer haft låg användbarhet är på 

grund av att de är utvecklade mot en annan kontext än mobiltelefoner. 
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"First, we found that much research has conceptualized and measured mobile application 

usability without integrating critical context-specific factors that are relevant to individuals 

using mobile applications.” [4, p. 3]. 

 

Även Arvola [13] menar att det är viktigt att ta hänsyn till det kontext man utvecklar för. Han skriver 

att exempelvis den mindre storleken på skärmen i mobilapplikationer leder till tuffare prioriteringar 

för designern om vad som ska stå i fokus. Beslut måste tas om vilka funktioner och vilket innehåll som 

kan prioriteras bort. 

 

2.2.1 Olika typer av användargränssnitt 
Hinman [14] diskuterar de olika typer av användargränssnitt som utveckling kan ske mot. Tidigare 

användes kommandoradsgränssnitt som innebar att användaren skrev kommandon för de funktioner 

som systemet skulle utföra. Användaren har ett högt antal kommandon som den själv måste komma 

ihåg och ett lågt antal sätt att interagera med systemet, genom just kommandon. Hinman menar att 

detta kan ge abstrakt och avskild känsla mellan människan och systemet. Denna typ av 

användargränssnitt ersattes av grafiska användargränssnitt (GUI) som sedan 1984 dominerat det sätt 

vi interagerar med system. GUI bygger på principen att det du ser är det du får vilket innebär att 

information är representerade i ikoner med hjälp av exempelvis rullgardinsmenyer. Användaren 

öppnar en meny och ser sina val istället för att minnas kommandon. Interaktionen sker dock med 

tangentbord och mus vilket ger en indirekt kommunikation mellan människan och systemet. 

 

Nu menar Hinman [14] att ett paradigmskifte håller på att ske. De senaste åren har mobila enheter 

tagit mer och mer utrymme och i dessa är användare fria från mappar, filer och tangentbord. 

Interaktionen sker med pekskärmar vilket ger en mer direkt kommunikation mellan människan och 

systemet. Användargränssnitt som dessa kallas naturliga användargränssnitt (NUI). Paradigmskiftet 

påbörjades när Apple introducerade iPhone, år 2007, och användandet av NUI växer enligt Hinman 

kraftigt. I GUI:s menar hon att den psykologiska principen om att det du ser är det du får råder. 

Användarens val presenteras statiskt och interaktionen sker genom att exempelvis peka och klicka 

med en mus. I ett NUI menar hon att principen om att det du gör är det du får råder. Vilket innebär att 

användaren klickar med sitt finger för att göra sina val, eller drar med fingret på skärmen för att flytta 

ett objekt. Interaktion med ett naturligt användargränssnitt liknar mer hur människan fungerar i den 

fysiska världen. 

 

2.2.1.1 Designprinciper 
Hinman [14] presenterar ett antal principer att förhålla sig till när man utvecklar ett NUI: 

 Fokusera på att ge användaren bekräftelse genom den faktiska interaktionen. Till skillnad från i ett 

GUI där användaren får bekräftelse efter att ha utfört en uppgift. 

 Det du gör är det du får. Användaren ska till skillnad från ett GUI ha känslan av att den fysiskt rör 

informationen, istället för med tangentbord och mus. 

 Led användaren fram i interaktionen på ett tydligt och naturligt sätt. Användarens förväntningar 

ska sättas genom att indikera hur interaktionen kommer att utspelas. 

 Visa färre valmöjligheter vid ett givet tillfälle och byt ut dem under interaktionens gång. Till skillnad 

från i ett GUI där information presenteras statiskt. 
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 Ge känslan av interaktion i den fysiska världen. I ett GUI liknar ofta ett dokument ett fysiskt papper. 

I ett NUI ska man utöver sådana visuella faktorer även känna likheter med den fysiska världen. 

Exempelvis att användaren kan zooma genom att dra isär två fingrar på skärmen. 

 Reducera kognitivt fokus i interaktionen. Användargränssnittet ska vara enkelt att använda för att 

ge större utrymme för social interaktion. 

 Representera information som det faktiska objektet. Till skillnad från i ett GUI där ikoner används. 

 Minimera hinder mellan användaren och informationen. Interaktion ska ske smärtfritt och flyta på 

med hjälp av pekskärm, sensorer och gester. 

 

2.3 Design 
Goodwin [9] skriver att design i allmänhet ska vara etisk, målmedveten, pragmatisk och elegant. Etisk 

design innebär att den inte gör någon skada. På en hög nivå kan det handla om att omdömeslös design 

av exempelvis en bil i värsta fall kan leda till dödsfall. På en lägre nivå att social skada kan ske om en 

krånglig kalenderapplikation leder till missade möten. Vidare skriver hon att målmedveten design 

innebär att den lever upp till användarnas mål. Exempelvis att om användaren vill veta hur lång tid en 

viss laddning i ett datorbatteri räcker så ska man visa det. Pragmatisk design har att göra med att man 

inte endast kan utgå från användarnas synpunkt. Det är viktigt att ta hänsyn till begränsningarna. Om 

en lösning exempelvis är för dyr att utveckla så kommer designen aldrig att se dagens ljus. Elegant 

design innebär att designen uppfyller dess mål, utan att det finns något överflöd. Exempelvis använder 

man det lägsta antalet skärmar eller knappar för att utföra en uppgift. Det handlar också om att 

designen är konsekvent, alltså att beteendet är likadant över hela produkten eller tjänsten. Designen 

blir som osynlig för användaren då det ”bara fungerar”. 

 

2.3.1 Designriktlinjer 
En av de stora marknadsaktörerna för mobiloperativsystem är Google. Deras utvecklingsgrupp som 

arbetar med användarupplevelse har tagit fram designriktlinjer med fokus på användarna [15]. Dessa 

har de delat upp i följande tre kategorier: 

 

Charma användaren 

 Ett vackert yttre, en välplacerad animation eller en vältajmad ljudeffekt är glädjande. Små effekter 

bidrar till en lätt och ledig känsla. 

 Låt användaren direkt vidröra och manipulera objekt. Det reducerar kognitiv ansträngning och 

ökar tillfredsställelsen. 

 Gör användargränssnittet vackert och begripligt, men möjliggör även personliga förändringar utan 

att förhindra funktionalitet. Det ger hemkänsla och trygghet. 

 Lär av användaren över tid. Kräv inte att de upprepar sig utan gör tidigare val enkla att nå. 

 

Förenkla för användaren 

 Använd korta fraser och enkla ord för att förhindra att användaren hoppar över att läsa. 

 Överväg användandet av bilder för att förklara. Det fångar uppmärksamhet och kan vara mycket 

effektivare än ord. 

 Gissa vad användaren vill göra och gör det åt den. Men låt den korrigera om det blir fel. 

 Överväldiga inte användaren. Dela in uppgifter och information i mindre, smältbara segment. Dölj 

valmöjligheter som är irrelevanta för stunden och lär upp användaren över tid. 
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 Ge användaren självförtroende om att de vet var de befinner sig. Gör användargränssnittet tydligt 

och använd övergångsanimationer för att visa relationen mellan olika skärmar. Ge feedback i 

pågående processer. 

 Spara det användaren skapat och låt det kommas åt var som helst. Kom ihåg inställningar, 

personliga förändringar, kreationer och gör de tillgängliga oavsett enhet. Det gör uppdateringar 

enkla. 

 Hjälp till att särskilja funktionella skillnader genom att visa innebörden tydligt visuellt. Undvik att 

visuella likheter har olika beteende. 

 Stör endast användaren om det är viktigt. Människor vill vara fokuserade. Så om det inte är 

kritiskt och tidskänsligt, avbryt den inte med exempelvis notiser. 

 

Gör användaren fantastisk 

 Människor känner sig duktiga när de listar ut saker själv. Gör användargränssnittet lätt att lära 

genom att applicera visuella mönster från andra lösningar. Exempelvis en svepningsgest kan vara 

en bra genväg i navigeringen. 

 Ge inte användaren skuld. Uppmuntra vänligt om användaren måste korrigera något. De ska känna 

sig smarta och om något går fel ge användaren klara instruktioner men bespara den på tekniska 

detaljer. Om möjligt, korrigera åt användaren i bakgrunden. 

 Dela in komplexa uppgifter i mindre steg som enkelt kan utföras. Ge feedback, även om det bara 

är ett subtilt ljussken. 

 Få nybörjare att känna sig som experter genom att möjliggöra saker de inte trodde de kunde. 

Använd exempelvis genvägar för att få en amatörfotograf att känna sig som en expert. 

 Prioritera vad som är viktigt. Alla funktioner är inte av samma vikt. Besluta om vad som är viktigast 

och gör det lättillgängligt och enkelt att använda. 

 

2.4 Designriktlinjer och principer för kollektivtrafik 
Användbarhet handlar som nämnt om lätt och behagligt användande av en produkt eller tjänst. En 

mobilapplikation för kollektivtrafik används många gånger för att få fram avgångstider och resvägar, 

vilket är viktig information att få i tid så att exempelvis ens buss inte hinner lämna hållplatsen innan 

man fått fram avgångstiden. För att enkelt och effektivt få fram denna information anser författarna 

att följande designriktlinjer och principer är av vikt att ta hänsyn till: 

 

• Led användaren fram i interaktionen på ett tydligt och naturligt sätt. Användarens förväntningar 

ska sättas genom att indikera hur interaktionen kommer att utspelas. 

• Ge känslan av interaktion i den fysiska världen. I ett GUI liknar ofta ett dokument ett fysiskt papper. 

I ett NUI ska man utöver sådana visuella faktorer även känna likheter med den fysiska världen. 

• Reducera kognitivt fokus i interaktionen. Användargränssnittet ska vara enkelt att använda för att 

ge större utrymme för social interaktion. 

• Ett vackert yttre, en välplacerad animation eller en vältajmad ljudeffekt är glädjande. Små effekter 

bidrar till en lätt och ledig känsla. 

• Ge användaren självförtroende om att de vet var de befinner sig. Gör användargränssnittet tydligt 

och använd övergångsanimationer för att visa relationen mellan olika skärmar. Ge feedback i 

pågående processer. 

• Hjälp till att särskilja funktionella skillnader genom att visa innebörden tydligt visuellt. Undvik att 

visuella likheter har olika beteende. 
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• Prioritera vad som är viktigt. Alla funktioner är inte av samma vikt. Besluta om vad som är viktigast 

och gör det lättillgängligt och enkelt att använda. 

• Människor känner sig duktiga när de listar ut saker själv. Gör användargränssnittet lätt att lära 

genom att applicera visuella mönster från andra lösningar. Exempelvis en svepningsgest kan vara 

en bra genväg i navigeringen. 

• Visa färre valmöjligheter vid ett givet tillfälle och byt ut dem under interaktionens gång. Till skillnad 

från i ett GUI där information presenteras statiskt. 

• Lär av användaren över tid. Kräv inte att de upprepar sig utan gör tidigare val enkla att nå. 
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3 Metod 
Övergripande har detta arbetet följt den s.k. dubbeldiamantsmodellen. Det är en modell i fyra faser 

som beskriver hur många designers intuitivt arbetar i ett typiskt designprojekt [14]. Den valdes då 

författarna upptäckte att många av designmetoderna följde i princip samma tidslinje och 

dubbeldiamantsmodellen kunde därför användas övergripande med influenser från andra metoder. I 

de olika faserna togs influenser från Arvolas [13], Nielsens [7] och Goodwins [9] metoder. Goodwin [9] 

menar att en designmetod inte är perfekt och inte bör följas till punkt och pricka, utan metoden ska 

anpassas till arbetets mål. 

 

Undersökningsfasen består av att upptäcka samt lära sig om området. I definitionsfasen avgränsas 

dessa upptäckter till vad som är relevant för arbetet, samt så tas idéer fram på hur en lösning kan 

utformas. Utvecklingsfasen består av att ta fram prototyper att testa mot potentiella användare. I 

avslutningsfasen beslutar man om en slutgiltig design och utvecklar detaljerade prototyper av denna. 

Arbetet är av kvalitativt slag då Goodwin menar att det i regel fungerar bättre i ett designarbete. En 

kvalitativ undersökning utgår dessutom från deltagarnas perspektiv [16] och då användbarhet 

fokuserar på användare passade detta väl. 

 

 
Figur 1 – Dubbeldiamantsmodellen 

3.1 Undersökningsfas 

Arbetet inleddes med att få kunskap om området. Nielsen [7] skriver att man innan utveckling av en 

ny design ska identifiera positiva aspekter att behålla och negativa aspekter som ger användarna 

problem i det befintliga användargränssnittet. 

 

3.1.1 Recensioner 
Då det fanns tillgång till de recensioner som lämnats på mobilapplikationen utnyttjades dessa för att 

få kännedom om användarnas problematik. Samtliga recensioner som lämnats på den nuvarande 

versionen av mobilapplikationen samlades in och analyserades genom en tematisk analys i enlighet 
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med Howitt [17] för att få en bättre struktur och förståelse för användarnas åsikter. Detta innefattade 

recensioner lämnade på Google Play mellan den 4 oktober 2013 och fram till datumet för insamlingen, 

den 18 februari 2016. Anledningen till att de recensioner som lämnats innan den senaste 

uppdateringen exkluderades var att dessa recensioner riktar sig till en tidigare version av 

mobilapplikationen och dess användargränssnitt vilket gör dessa irrelevanta för det befintliga 

användargränssnittet. I den tematiska analysen kodades recensionerna var för sig, vilket innebar att 

plocka ut de grundläggande i användarnas åsikter. Vidare undersöktes de ord och fraser som 

framkommit ur kodningen av författarna för att komma fram till vilka som behandlade liknande 

ämnen. De recensioner som behandlade liknande ämnen sammanfördes och utgjorde olika teman. 

Därefter togs beslut om lämpliga namn för dessa teman. 

 

3.1.2 Befintligt användargränssnitt 
Det befintliga användargränssnittet undersöktes av författarna i enlighet med Nielsen [7] för att få 

ytterligare kunskap om positiva och negativa aspekter i utformningen av det.  För att få en förståelse 

för vilka designriktlinjer och principer som är användbara vid utvecklandet av en mobilapplikation för 

kollektivtrafik användes dessa som utgångspunkt i undersökningen. Författarna undersökte det 

befintliga användargränssnittet mot designriktlinjer och principer en efter en för att få kännedom om 

vilka av dessa som inte uppfylldes. Kommentarer på användargränssnittet i förhållande till 

designriktlinjer och principer som inte uppfylldes antecknades.  

 

3.1.3 Genreanalys 
Att undersöka hur konkurrenter utformat lösningar för samma syfte är något som Arvola [13], Hinman 

[14] och Nielsen [7] alla menar ska vara en del av undersökningsarbetet i en designprocess. Arvola 

benämner detta som en genreanalys och menar att det är värdefullt att göra vid utveckling av en ny 

version av ett existerande system. Författarna gjorde detta för att få en förståelse för området och 

började med att undersöka de 15 mobilapplikationer som i Google Play låg i topp under söktermen 

”lokaltrafik”. Det ansågs vara ett tillräckligt stort urval för att få en övergripande bild av området och 

för att identifiera mönster i mobilapplikationer för detta syfte. Mobilapplikationerna undersöktes med 

utgångspunkt i vilka funktioner som de hade stöd för och hur användargränssnittet utformats för att 

presentera dessa. 

 

Vid undersökning av recensionerna fick författarna intresse för en specifik mobilapplikation då den 

benämndes som en välutvecklad lösning. Beslut togs om att göra en mer ingående undersökning av 

denna, som en del av genreanalysen. Utgångspunkten var de designriktlinjer och principer som det 

befintliga användargränssnittet inte uppfyllde och det undersöktes om och eventuellt hur detta 

användargränssnitt hanterat dessa. Kommentarer på detta användargränssnitt i förhållande till dessa 

designriktlinjer och principer antecknades. I enlighet med Arvola [13] avgränsades sedan 

undersökningen till ett antal mål för att jämföra interaktion mellan detta användargränssnitt och det 

befintliga användargränssnittet. De mål som undersöktes var att söka avgångar från hållplats, planera 

resa och söka avgång/reseförslag från favoriter. Dessa valdes då de är vanligt förkommande funktioner 

som kräver relativt mycket interaktion av användaren. Genom flödesdiagram undersöktes med vilken 

effektivitet användaren når dessa mål i de olika användargränssnitten.  
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3.2 Definitionsfas 
När författarna fått denna kunskap om området gjordes i definitionsfasen avgränsningar för vilka 

designriktlinjer och principer som var relevanta att ta hänsyn till i ett nytt användargränssnitt. Samt så 

togs beslut utifrån dessa om vilka delar ur andra användargränssnitt som var intressanta att applicera. 

Idéer om hur ett nytt användargränssnitt kunde utformas togs fram och för att säkerställa konsensus 

mellan författarna gjordes enkla skisser på papper som diskuterades. Sedan togs beslut om vilka skisser 

som skulle utvecklas till prototyper. 

 

3.3 Utvecklingsfas 
I enlighet med Arvola [13], Hinman [14] och Nielsen [7] utvecklades prototyper att testa mot 

användare. Genom att använda prototyper kunde författarna förmedla idéer till användare enklare än 

genom bara ord. Användare gav feedback på design, upptäckter som författarna inte tänkt på och 

bidrog till finslipning av idéerna. 

 

Hinman [14] delar in prototyper i tre olika typer: skisser, pappersprototyper och skärmprototyper. 

Skisser är enkla ritningar av produkten eller tjänsten som kan göras på papper, en whiteboard eller vad 

som än finns tillgängligt för tillfället. Pappersprototyper liknar dessa skisser men förhåller sig tydligare 

till skärmar och flödet mellan dem. Man tar fram en pappersmodell av sin produkt eller tjänst och 

skapar de olika skärmarna för interaktionen. För detta arbete valdes skärmprototyper vilket innebär 

att man tar fram en prototyp som kan visas på en riktig enhet. Det kräver mer jobb men har stora 

fördelar då det i högre grad liknar en färdig produkt och ger både författarna själva och andra möjlighet 

att mer kritiskt utvärdera designen. Utifrån de enklare skisserna som författarna tagit fram utvecklades 

en första prototyp i bilder med hjälp av programvaran Fluid. När samtliga skärmar tagits fram användes 

programvaran InVision för att sammanlänka dessa och möjliggöra för användaren att interagera i 

princip som i en vanlig mobilapplikation. 

 

3.3.1 Användartester 
Användartester med dessa prototyper utfördes i form av ostrukturerade intervjuer kombinerade med 

observationer för att bekräfta och få synpunkter på designval som gjorts samt användares åsikter om 

hur användbarheten kunde ökas ytterligare. Bryman och Bell [16] menar att ostrukturerade intervjuer, 

till skillnad från semi-strukturerade, möjliggör för intervjuobjekt att reflektera mer fritt om ämnet och 

man undgår att låsa in sig på ett specifikt tema. Det var viktigt för att få samtalen att till sin natur likna 

en vanlig konversation, vilket gör intervjuobjekt mer avslappnade som kan resultera i rikare data. 

Goodwin [9] menar att den största utmaningen i kvalitativa undersökningar är självrapporteringsfel, 

vilket innebär att respondenter lämnar felaktig information. Inte för att är oärliga utan för att de inte 

minns exakt hur de går tillväga i interaktionen. Därför kombinerades intervjuer med observationer för 

att minimera självrapporteringsfel och därigenom kunde mer pålitlig data samlas in då intervjuobjekt 

kan visa direkt hur de går tillväga i typiska uppgifter.  

 

Totalt gjordes åtta användartester under två iterationer, fyra per iteration, och tog cirka 10 minuter 

per respondent. Det för viktigt för tidseffektivitet att inte utföra för många användartester per 

iteration. Nielsen [18] skriver att man efter fem användartester slösar sin tid då i princip ingen ny 

information kommer framkomma. Författarna inledde användartesterna med att räcka över en mobil 

enhet med prototypen framme och intervjuobjektet fick fritt börja att interagera med prototypen. 

Under tiden fanns båda författarna med för att anteckna vad som hände och vad som sades. De flesta 
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av respondenterna började att interagera med prototypen och ge synpunkter av sig själv. Om de hade 

svårigheter med att komma igång eller om de stannade upp uppmanades de att utföra sitt typiska 

ändamål med en mobilapplikation för lokaltrafik. Då observerades vilken funktion de gick till och hur 

de gjorde för att ta sig dit. Författarna noterade även var det uppstod fel i interaktionen. Mycket av 

det data som samlades in kom från de synpunkter som respondenterna uttryckte med ord under 

testerna. 

 

Urvalsmetoden för användartesterna var ett bekvämlighetsurval vilket lät författarna hitta 

respondenter utifrån tillgänglighet, de som för tillfället kunde ställa upp. Intervjuobjekten valdes ur 

författarnas bekantskapskrets på Luleå Tekniska Universitet, där arbetet utfördes. Respondenterna var 

mellan 21 och 36 år gamla. Sju av dem var män och en var kvinna. Fördelen gentemot andra 

urvalsmetoder är den tidseffektivitet som möjliggörs och resulterar i att processen kan itereras. 

Iteration prioriterades då Arvola [13], Hinman [14] och Nielsen [7] menar att det är centralt för 

prototyputveckling.  

 

Intervjuerna och observationerna analyserades genom single-case analyser i enlighet med Goodwin 

[9] för att säkerställa att författarna hade en delad bild av intervjuobjektens synpunkter. De 

anteckningar som förts ställdes upp och kodades genom att plocka ut grundläggande problem som 

kunde utläsas ur det som sagts och observerats. Därefter diskuterades lösningar på problemen i 

förhållande till designriktlinjer och principer samt användbarhetskomponenter. Sedan utvecklades 

prototyperna vidare utifrån dessa problemlösningar och processen itererades. 

 

3.4 Avslutningsfas 
När iterationerna gjorts och prototypen blivit mer och mer detaljerad gjordes en detaljerad slutgiltig 

prototyp. I avslutningsfasen sågs samtliga ikoner över och verksamhetens färger applicerades för 

igenkänning som Hynes [12] menar är viktigt i kommersiella sammanhang. Avslutningsvis utvärderades 

den slutgiltiga prototypen mot användarnas synpunkter på det befintliga användargränssnittet för att 

klargöra om problematiken lösts. Dessutom inspekterades prototypen mot designriktlinjer och 

principer en sista gång i enlighet med Nielsen [7]. 

 

3.5 Metodproblem 
Författarna har under arbetets gång i hög grad försökt att ta beslut utifrån teori och insamlad empiri. 

Det är svårt att i ett designarbete inte påverka utfallet alls. Därför har det varit viktigt att ta fokusera 

på upptäckter i användartester och att ta beslut utifrån designriktlinjer och principer. Under 

användartesterna försökte författarna säga så lite som möjligt för att inte påverka respondenten. 

Ibland behövdes dock samtalet komma igång och då ställdes mycket öppna frågor endast för att få 

respondenten att börja prata. 

 

Avvägningen gjordes att använda mer verklighetstrogna prototyper, skärmprototyper, för insamling 

av rikare data. Genom att använda enklare prototyper, som skisser, hade möjligheten för fler 

iterationer antagligen funnits. Hur vida resultatet i det fallet varit mer tillförlitligt är svårt att säga, men 

det är önskvärt att fler iterationer hade varit möjligt då det är centralt i en designprocess. 

 

Goodwin [9] diskuterar att man ska ta in krav från verksamheten under processens gång. Att ha detta 

som en del av metoden skulle kunna ge insikter om vad i mobilapplikationen som är centralt för dem 
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och som eventuellt varit relevant i användargränssnittets design. Det centrala i projektet är dock 

användbarhet vilket utgår från användarna och därför prioriterades dessa. Mobilapplikationen 

används av individerna och det är deras upplevelse som blir mest relevant. 

 

Den ingående undersökningen av ett specifikt användargränssnitt gjordes då det framgick i 

recensioner att det var intressant. Det finns anledning att vara källkritisk i detta läge och inte förlita sig 

för mycket på denna enstaka åsikt. Däremot gjorde författarna en egen undersökning på detta 

användargränssnitt för att få en förståelse för hur problematik i det befintliga användargränssnittet 

kunde lösas och för att få inspiration till det nya användargränssnittet. 

 

Att använda ett bekvämlighetsurval genom att hitta respondenter från bekantskapskretsen för 

tidseffektivitet gjorde att ett orosmoment uppstod om intervjuobjekten möjligen skulle dra sig för att 

lämna negativ kritik. Detta skulle kunna resultera i lägre tillförlitlighet gentemot andra urvalsmetoder. 

Författarna upplevde dock att användartester resulterade i ett rikt antal punkter av konstruktiv kritik 

och var utan tvekan en viktig del i arbetet och utformning av användargränssnittet. 
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4 Resultat 
Arbetet leder till två resultat. Dels det teoretiska bidraget som handlar om vilka designriktlinjer och 

principer som är viktiga att tänka på för användbarhet vid utformning av ett användargränssnitt i en 

mobilapplikation för kollektivtrafik. Samt även en prototyp som visar ett praktiskt exempel på detta. 

 

4.1 Bakgrund till det praktiska exemplet 
Luleå Lokal Trafik (LLT) har trafikerat gatorna i Luleå sedan 1923 [19] och erbjuder en mobilapplikation 

för dess kunder där de kan få information om allt från nyheter, resvägar och störningar. Ett 

mobiloperativsystem som denna mobilapplikation finns tillgänglig på är Android och i ”Google Play”, 

där användarna hämtar ned denna och andra mobilapplikationer, samt ges möjlighet att lämna 

recensioner. I dessa recensioner på Luleå lokaltrafiks mobilapplikation finns både positiva och negativa 

kommentarer. En del av kritiken är riktad mot användbarheten i användargränssnittet som 

recensenterna menar kan uppfattas som ovanligt och innebära en onödigt svår utmaning att använda. 

Dessa recensioner tyder på att utrymme för förbättring finns och en prototyp ska därför tas fram på 

ett nytt användargränssnitt. 

 

4.2 Recensioner 
I de 30 recensioner som lämnats på den befintliga mobilapplikationen och dess användargränssnitt 

återfanns fyra huvudsakliga teman. 

 

 
Figur 2 – Tematisk analys av recensioner 

De teman som identifierades var gränssnitt, systemfel, allmänt och funktion. Temat gränssnitt 

innefattar recensioner som diskuterar interaktion med användargränssnittet och utformningen av det. 

Temat systemfel innefattar recensioner som diskuterar fel som har att göra med den bakomliggande 

tekniska delen av mobilapplikationen. Temat allmänt innefattar recensioner som på en bred nivå 

diskuterar mobilapplikationen. Dessa recensioner går inte att koppla till något specifikt i 
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mobilapplikationens utformning. Temat funktion innefattar recensioner som diskuterar funktionalitet 

i mobilapplikationen. 

 

Temana kan kopplas till de två typer av krav som diskuterats, funktionella och icke-funktionella krav. 

Gränssnitt innefattar endast recensioner i kategorin icke-funktionella krav. Systemfel blandar både 

funktionella och icke-funktionella krav. I funktionstemat ingår endast funktionella krav på 

mobilapplikationen. Recensionerna i temat allmänt går inte att utläsa krav från. 

 

Av de icke-funktionella kraven i gränssnittstemat går de flesta att koppla till användbarhet. Det går att 

utläsa brister i lärbarhetskomponenten då recensenter menar att designen av användargränssnittet är 

otydlig, inte särskilt användarvänlig, ovanlig, rörig och har dålig översikt. Det finns även brister i 

effektivitet då recensenter menar att det alltid är en onödigt svår utmaning att få fram busstider och 

att man måste upprepa sina val varje gång man använder mobilapplikationen. 

 

4.3 Befintligt användargränssnitt 
Det befintliga användargränssnittet undersöktes med utgångspunkt i designriktlinjer och principer att 

förhålla sig till vid utveckling av en mobilapplikation. Det framgick att av dessa fanns det brister i 

uppfyllnad av huvudsakligen sju stycken. 

 

Användargränssnittet leder inte tydligt användaren fram i interaktionen. Det visas inte hur 

interaktionen kommer att utspelas utan användaren hamnar i många fall på sida efter sida utan någon 

indikation på var i flödet den befinner sig. Den enda funktion som ger känslan av interaktion i den 

fysiska världen är kartfunktionen där användaren kan dra isär eller dra ihop två fingrar för att zooma 

in respektive zooma ut. I övriga delar av användargränssnittet ges inte känslan av fysisk interaktion. I 

användargränssnittet krävs det relativt många tryck på skärmen för att ta sig tillbaka till startsidan. 

Användaren måste backa steg för steg ur processerna vilket ger onödigt högt kognitivt fokus. Det 

används inga animationer eller ljudeffekter för en lätt och ledig känsla. När användaren befinner sig i 

olika processer visas inte tydligt för användaren var denne befinner sig. Exempelvis i funktionen 

planerare när användaren väljer start- eller slutpunkt för resan ser denne rubriken för funktionen 

realtid. Flera av ikonerna i mobilapplikationen förklarar inte tydligt visuellt dess innebörd. Det används 

text för att beskriva ikoners innebörd vilket innebär ett ökat kognitivt fokus för användaren. Slutligen 

har det i användargränssnittet inte gjorts någon märkbar prioritering av funktionerna. Det används en 

startsida för presentation av funktionerna i ett rutnät vilket gör att samtliga funktioner, oavsett vikt 

för användaren, nås på samma sätt. 

 

Det noterades alltså brister i användbarhetskomponenterna lärbarhet, effektivitet och till viss del 

tillfredsställelse. Lärbarheten blir lidande då interaktionen inte tydligt indikeras eller ger känsla av 

interaktion i fysiska världen. Användaren visas heller inte tydligt var den befinner sig i 

mobilapplikationen och ikoners innebörd visas inte alltid tydligt visuellt. Effektiviteten brister då det 

krävs många skärmtryck för att ta sig tillbaka till startsidan och i användargränssnittet har inte viktiga 

funktioner prioriterats. Tillfredställelse kan brista då animationer eller ljudeffekter inte används för en 

lätt och ledig känsla.  
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4.4 Genreanalys 
För att få kunskap om området gjordes en genreanalys genom att analysera de 15 mobilapplikationer 

som ligger i topp under söktermen ”lokaltrafik” i Google Play. Det gav kännedom om hur 

användargränssnitt i andra mobilapplikationer för samma syfte utformats. Funktioner som var mest 

förekommande i dessa mobilapplikationer var att kunna söka resa från start till slut, söka aktuella 

avgångar från specifik hållplats, lagra favoriter, se linjekarta, se störningar samt biljettköp. Det gav en 

viss bild av vad användare efterfrågar i en mobilapplikation för lokaltrafik. Vissa av 

mobilapplikationerna tillhandahöll endast funktionen att köpa biljetter medan andra tillhandahöll 

desto fler funktioner. 

 

De mobilapplikationer som endast tillhandahöll en enstaka funktion använde sig i samtliga fall av en 

enkel skärm. Av de andra mobilapplikationerna med fler funktioner presenterade ett par av dem 

funktionerna i en listvy. Samt så använde sig ett par av dem av flikar i användargränssnittet för att 

särskilja de olika funktionerna. Ett vanligt sätt att presentera mobilapplikationens funktioner på var 

genom användandet av en sidomeny. I användargränssnitt utformade för fler än en funktion var det 

den mest förkommande lösningen. Användaren kan i dessa navigera mellan de olika funktionerna 

genom att trycka på en menyknapp i det övre vänstra hörnet eller genom att dra med fingret från 

skärmens vänsterkant in mot mitten var den än befinner sig i användargränssnittet. Många följer 

således designriktlinjen om att ge känsla av interaktion i den fysiska världen [14]. En meny med 

samtliga funktioner samlade dyker då upp och användaren kan enkelt välja en av dem. 

 

En sidomeny kan bidra till ökad effektivitet genom att användaren kan navigera mellan funktioner utan 

att behöva återgå till startskärmen, i motsats till ett användargränssnitt som presenterar funktionerna 

i en lista eller i ett rutnät på en startsida. Utformas användargränssnittet med en sidomeny prioriteras 

en funktion som användaren startar i, således följer man designriktlinjen om att vissa funktioner är av 

större vikt än andra [15]. 

 

4.4.1 Ingående undersökning 
I en av de recensioner som lämnats på mobilapplikationen med dess befintliga användargränssnitt 

menade en användare att Stockholms lokaltrafiks (SL) mobilapplikation, med namnet ”Res i Sthlm”, 

var välutvecklad och en mer ingående undersökning valdes att göra på denna. Utgångspunkten var att 

se om och eventuellt hur användargränssnittet hanterat de designriktlinjer och principer som det 

framkommit att det befintliga användargränssnittet hade brister i. 

 

SL:s mobilapplikation leder användaren tydligt fram i interaktionen, ger kännedom om var användaren 

befinner sig samt visar relationer mellan skärmar. Detta uppfylls i huvudsak genom användandet av 

tydliga rubriker och bakåtpilar i vänstra hörnet när användaren befinner sig i en process. 

Användargränssnittets startsida är uppbyggt av tre flikar med varje funktion på respektive flik. För att 

navigera mellan dessa kan användaren trycka på fliken med efterfrågad funktion eller svepa mellan 

med fingret. Detta liknar den fysiska världen och hur en människa fysiskt drar ett papper åt sidan för 

att se underliggande papper. När användaren byter mellan dessa flikar används animationer som både 

ger en lätt och ledig känsla men det bidrar även till att visa relationen mellan dessa. Ikonerna som 

används i användargränssnittet är de som Google tillhandahåller för mobiloperativsystemet Android 

och mobilapplikationer utvecklade för det. Dessa är tydliga då användaren har kännedom om 

innebörden efter att ha stött på dem i övriga delar av enhetens operativsystem och i andra 
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mobilapplikationer. I mobilapplikationen har man prioriterat funktioner och låter användaren 

snabbast få åtkomst till funktionen att söka resa från start till slut genom att den startar på denna flik.  

Samtidigt som användaren har tydlig översikt genom att se de andra funktionerna oavsett vilken flik 

den befinner sig på. 

 

Designriktlinje Luleå lokaltrafik  Stockholms lokaltrafik 

Led användaren fram i 

interaktionen på ett tydligt 

och naturligt sätt. 

Användarens förväntningar 

ska sättas genom att 

indikera hur interaktionen 

kommer att utspelas. 

I de olika processerna som 

användare kan ge sig in i visas 

aldrig hur interaktionen 

kommer att utspelas. Den 

hamnar bara på sida efter sida 

när den navigerar sig fram. 

SL:s användargränssnitt 

använder tydligare rubriker i sin 

lösning. Om användaren i 

funktionen ”Sök resa”, 

motsvarande ”Planerare”, 

trycker på fältet för att välja 

hållplats att resa från så hamnar 

man på en sida med rubriken 

”Från – Välj utgångspunkt”. 

Detta gör att användaren fortsatt 

har koll på var i 

mobilapplikationen den befinner 

sig. Dessutom används en pil för 

att gå bakåt uppe i vänstra 

hörnet vilket indikerar att man 

befinner sig i en process. Vid 

navigering mellan de olika 

flikarna används även 

övergångsanimationer för att 

tydliggöra relationen mellan 

skärmarna. 

Ge användaren 

självförtroende om att de 

vet var de befinner sig. Gör 

användargränssnittet tydligt 

och använd 

övergångsanimationer för 

att visa relationen mellan 

olika skärmar. Ge feedback i 

pågående processer. 

Det är inte tydligt för 

användaren var i processerna 

den befinner sig. Om den 

exempelvis går in i planeraren 

och trycker på fältet för att 

välja en hållplats att resa från 

så hamnar den på en sida med 

rubriken ”Realtid”. Detta kan 

förvirra användaren om var 

den egentligen är i 

mobilapplikationen. Det finns 

heller ingen animation eller 

dylikt som visar att den ger sig 

in i en process eller pil bakåt 

för att visa att den är i en 

process. 

Ge känslan av interaktion i 

den fysiska världen. I ett GUI 

liknar ofta ett dokument ett 

fysiskt papper. I ett NUI ska 

man utöver sådana visuella 

faktorer även känna likheter 

med den fysiska världen. 

I funktionen ”Karta” kan 

användaren zooma in och ut 

genom att dra isär respektive 

ihop två fingrar på skärmen. 

Det är dock de enda gesterna 

som används i 

mobilapplikationen. I 

”Favoriter”, ”Realtid” och 

”Planerare” används flikar men 

det finns ingen likhet med 

fysisk interaktion som att till 

exempel kunna byta flik 

genom att dra fingret åt något 

håll. 

Användargränssnittet i SL:s 

lösning är enkelt och uppbyggt 

med tre flikar. För att navigera 

mellan dessa kan användaren 

trycka på respektive flik för att 

byta funktion. Den kan också 

med fingret svepa var som helst 

på skärmen för att uppnå samma 

resultat. 
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Reducera kognitivt fokus i 

interaktionen. 

Användargränssnittet ska 

vara enkelt att använda för 

att ge större utrymme för 

social interaktion. 

Användarens kognitiva fokus 

är onödigt stort för att ta sig ur 

processer. Efter att ha sökt 

fram hållplatsavgångar eller 

resvägar måste användaren 

backa steg för steg ur 

processen för att ta sig tillbaka 

till startsidan. 

Att nå tillbaka till startsidan i SL:s 

mobilapplikation är ofta inte mer 

än ett knapptryck bort. I många 

fall är användaren kvar på 

startsidan och utför sin 

interaktion där. Det reducerar 

kognitivt fokus och ökar 

effektivitet då man snabbare kan 

röra sig in och ut ur processer 

och mellan funktioner. 

Ett vackert yttre, en 

välplacerad animation eller 

en vältajmad ljudeffekt är 

glädjande. Små effekter 

bidrar till en lätt och ledig 

känsla. 

I interaktionen med 

mobilapplikationens 

användargränssnitt exponeras 

användaren inte för några 

animationer eller ljudeffekter. 

I SL:s mobilapplikations 

användargränssnitt utnyttjas 

animationer när användaren 

byter mellan flikar. Däremot 

används inga ljudeffekter. 

Hjälp till att särskilja 

funktionella skillnader 

genom att visa innebörden 

tydligt visuellt. Undvik att 

visuella likheter har olika 

beteende. 

Flera funktioner har tydliga 

ikoner för vad de betyder, som 

exempelvis ”Alarm” och 

”Favoriter” som är 

konsekventa genom 

mobilapplikationen. Däremot 

finns ikoner som ”Res från 

hållplats” som är en fyrkant 

och en bil riktat ut. Den visar 

inte lika tydligt vilken innebörd 

den har. Även ikoner för 

funktioner som ”Realtid”, 

”Planerare” och ”Kartor och 

tidtabeller” skulle kanske inte 

vara speciellt lättbegripliga om 

det inte vore för förklaringarna 

ikonen. 

Ikonerna i SL:s mobilapplikation 

är färre men de som finns är 

tydliga. De ikoner som används 

är de som Google tillhandahåller 

för sitt mobiloperativsystem och 

mobilapplikationer utvecklade 

för det. Således är innebörden av 

dem tydliga då det är en form av 

standardiserade ikoner som 

används både i övriga 

operativsystemet och andra 

mobilapplikationer. 

Prioritera vad som är viktigt. 

Alla funktioner är inte av 

samma vikt. Besluta om vad 

som är viktigast och gör det 

lättillgängligt och enkelt att 

använda. 

Detta noterades snabbt i 

analys av mobilapplikationen 

användargränssnitt. Samtliga 

funktioner som tillhandahålls 

har placerats på startsidan och 

tar lika stort utrymme. Det tas 

ingen hänsyn till vad som är 

viktigast och bör nås enklare. 

En stor skillnad i SL:s lösning 

gentemot LLT:s lösning är hur 

man placerat ut funktionerna i 

mobilapplikationen. I SL:s 

användargränssnitt hamnar man 

direkt på funktionen för att 

planera en resa, sedan har man 

de övriga funktionerna på andra 

flikar. 

Tabell 1 – Sammanställning av ingående undersökning mot designriktlinjer och principer 
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4.4.1.1 Flödesdiagram 
Användargränssnittet i SL:s mobilapplikation i förhållande till det befintliga användargränssnittet 

undersöktes vidare genom att visualisera interaktionen i flödesdiagram för att jämföra effektivitet. De 

tre mål som undersöktes var att söka avgångar från hållplats, planera resa och söka avgångar/resvägar 

från favoriter.  

 

4.4.1.1.1 Söka avgångar från hållplats 
Processerna illustrerar tillvägagångssättet för användaren när den söker aktuella avgångar från en 

specifik hållplats. 

 
  Flödesdiagram 1 – Söka avgångar från hållplats 

Luleå lokaltrafik Användaren startar på startsidan där funktioner presenteras i ett rutnät. 

Där väljer denne funktionen realtid och får då fram en lista av hållplatser 

sorterad i alfabetisk ordning. Genom att trycka på nästa flik sorteras listan 

av hållplatser efter närmaste hållplatser, vilket innebär att enheten 

använder GPS för att avgöra hållplatser närmast användarens position. 

Användaren kan även trycka på ett förstoringsglas i övre högra hörnet och 

där söka själv efter hållplats efter dess namn. När användaren ser 

efterfrågad hållplats trycker den på dess namn och avgångar visas i en lista 

på en ny skärm. 

Stockholms lokaltrafik Användaren startar på fliken sök resa. Därefter väljer den nästa flik genom 

att antingen svepa med fingret åt vänster eller genom att trycka på fliken 

för avgångar. På denna flik visas en lista med aktuella avgångar från 

senaste sökta hållplatsen. Om användaren vill söka efter avgångar från en 

annan hållplats trycker den på hållplatsens namn och får upp en skärm där 

den kan välja söktyp. Genom att trycka på knappen närliggande ser den 



 

 19 

en lista med hållplatser närmast användarens position. Trycker den på 

knappen hållplats visas en karta med hållplatser markerade. Det finns 

även ett sökfält där användaren kan börja skriva för att söka efter 

hållplatsen genom dess namn. I nedre delen av skärmen visas två listor, en 

med användarens favorithållplatser och en med användarens senaste 

sökta hållplatser. När användaren trycker på den hållplats som efterfrågas 

visas en lista med aktuella avgångar på en ny skärm. 

Tabell 2 – Söka avgångar från hållplats 

4.4.1.1.2 Planera resa 
Tillvägagångssättet för användaren när den planerar en resa mellan två hållplatser. 

 
Flödesdiagram 2 – Planera resa 

Luleå lokaltrafik På startsidan presenteras funktioner i ett rutnät. Användaren väljer 

funktionen planerare och får då fram en skärm med två inmatningsfält; 

från och till. Nedanför finns valmöjligheter att byta datum och tid för resa, 

samt om vald tidpunkt är avgångs- eller ankomsttid. Dessa är inställda på 

aktuell tid om inget annat väljs. Användaren kan trycka på något av 

inmatningsfälten och får då fram en lista med hållplatser sorterad i 
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alfabetisk ordning. Genom att byta flik sorteras listan av hållplatser efter 

närmaste hållplatser. Användaren kan även trycka på ett förstoringsglas i 

övre högra hörnet och där söka själv efter hållplats efter dess namn. När 

användaren valt hållplats att resa från och till och tid för avgångs- eller 

ankomsttid kan den trycka på sök i övre högra hörnet och får då fram en 

lista med aktuella reseförslag. 

 

Stockholms lokaltrafik Användaren startar på sök resa där två inmatningsfält, från och till, visas. 

Trycker användaren på något av dessa får den fram en skärm där den kan 

välja söktyp. Närliggande visar en lista med hållplatser i närheten, 

hållplats visar en karta med hållplatserna markerade och här väljer den 

närmaste hållplatsen i förhållande till användarens position. Det finns ett 

sökfält där användaren kan börja skriva för att söka efter hållplatsen 

genom dess namn. I nedre delen av skärmen visas två listor, en med 

användarens favorithållplatser och en med användarens senaste sökta 

hållplatser. När användaren valt hållplats att resa från och till kan den 

trycka på fler alternativ och då visas alternativ för resan. Användaren kan 

välja en hållplats att resa via, datum och tid för avgång eller ankomst, 

inkludera eller exkludera linjer, typ av transportmedel samt alternativa 

stopp. När användaren fyllt i relevant information kan den trycka på sök 

och reseförslag visas då på en ny skärm. 

Tabell 3 – Planera resa 

4.4.1.1.3 Söka avgångar/resvägar från favoriter 
Processen illustrerar tillvägagångssättet för användaren när den gör en sökning utifrån favoriter, 

antingen favorithållplatser eller favoritresvägar. 

 
Flödesdiagram 3 – Söka avgångar/resvägar från favoriter 
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Luleå lokaltrafik Användaren startar på startsidan där funktioner presenteras i ett rutnät. 

Där väljer den funktionen favoriter och hamnar då på en skärm med flikar. 

Den förvalda fliken är hållplatser där användaren ser en lista med 

favoriserade hållplatser. Genom att trycka på en av dessa tas användaren 

till en skärm med aktuella avgångar från vald hållplats. Användaren kan 

också byta flik till resor och ser då en lista med favoriserade resor. Genom 

att trycka på en av dessa tas användaren till reseplaneraren med hållplats 

att resa från och till ifyllda. Där kan den sedan trycka på sök och kommer 

då till en skärm med aktuella reseförslag för sträckan. 

Stockholms lokaltrafik Scenario 1: Favorithållplats 

Användaren startar på sök resa och byter flik antingen genom att svepa 

med fingret eller genom att trycka på fliken för avgångar. Här ser 

användaren en lista med avgångar från den senaste sökta hållplatsen. Om 

det inte är hållplatsen som efterfrågas trycker användaren på visad 

hållplats namn eller på texten ”Tryck för att välja hållplats” om ingen 

tidigare sökning finns. Användaren hamnar på en skärm med ett antal 

olika val av söktyper, bland annat en lista med favorithållplatser. Där 

trycker den på efterfrågad hållplats och tas då tillbaka till fliken för 

avgångar och ser där aktuella avgångar från vald hållplats. 

 

Scenario 2: Favoritresa 

Användaren startar på sök resa och väljer där funktionen favoriter. En 

skärm med användarens favoriserade resvägar visas och användaren 

trycker på den resväg som efterfrågas. Användaren hamnar då på skärmen 

för reseförslag för den aktuella resvägen. 

Tabell 4 – Söka avgångar/resvägar från favoriter 

4.4.1.2 Sammanfattande om användbarhet 
Lärbarheten i SL:s användargränssnitt är av högre grad då man använt tydliga rubriker för att ge 

användaren kännedom om hur interaktionen kommer att utspelas och var den befinner sig i 

användargränssnittet. Ikonerna visar tydligt innebörden då användaren redan är bekant med dessa 

genom att ha stött på dem i andra delar av systemet. Bakåtpilar visar relationer mellan skärmar och 

flikar ger en god översikt. Effektiviteten är även den högre då man prioriterat viktiga funktioner, 

möjliggjort snabbare åtkomst samt kortat ned processer. Ofta krävs det dessutom inte mer än ett par 

skärmtryck för att återgå till användargränssnittets startskärm. 

 

Flödesdiagrammen visar en högre effektivitet gentemot det befintliga användargränssnittet. I 

synnerhet i funktionerna för att söka avgångar från hållplats och söka resvägar från favoriter. Genom 

att applikationen direkt på en flik visar avgångar från den senaste sökta favorithållplatsen kan man ha 

reducerat antalet skärmsteg avsevärt. Om det inte är hållplatsen som användaren efterfrågar kan den 

byta genom ett par skärmtryck. I funktionen att söka resvägar från favorithållplats kan man med två 

skärmtryck snabbare nå informationen. Dels genom att favoriter ligger på startfliken och dels genom 

att man hoppat över kravet av användaren att välja tid för avgång/ankomst och direkt tas till de 

aktuella resvägarna för tillfället. Små genvägar som dessa ökar effektivitet i användandet. Dessutom 
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ligger i användargränssnittet de senaste sökningarna nederst i skärmen på respektive flik vilket 

möjliggör snabb åtkomst till aktuella avgångar och resvägar. 

 

4.5 Prototyputveckling 
Undersökningen av recensioner på det befintliga användargränssnittet visade att användare menade 

att den nuvarande designen bland annat är otydlig, ovanlig, rörig och har dålig översikt. Det visade sig 

även i undersökningen av det befintliga användargränssnittet att förändringar kunde göras för att höja 

graden av i synnerhet lärbarhet och effektivitet. 

 

Vid utveckling av prototyper ökades lärbarheten genom att göra användargränssnittet mindre otydligt 

och mindre rörigt. Det innefattade att tydligare indikera hur interaktionen utspelas och tydligare visa 

för användaren var den befinner sig i form av att tydliggöra rubriker på varje skärm och genom att visa 

med bakåtpilar att användaren befinner sig i en process. Genom att byta ut ikoner mot de som Google 

tillhandahåller underlättas det för användaren då den redan är bekant med dessa. Lärbarhet ökades 

ytterligare genom att göra användargränssnittet mindre ovanligt och ge det bättre översikt vilket 

innefattade att ge det känslan av interaktion i den fysiska världen och genom att applicera visuella 

mönster från andra användargränssnitt. Den frekvent förekommande sidomenyn och flikar för valdes 

för presentation av funktioner. Rose [20] menar att en sidomeny kan sänka engagemanget i funktioner 

som inte visas för användaren direkt. Men då det var mest förekommande bland andra 

mobilapplikationer för lokaltrafik valdes den att implementeras ändå då det gör användargränssnittet 

mindre ovanligt. För ökad översikt och för att framställa användargränssnittet som mindre rörigt visas 

färre valmöjligheter vid ett givet tillfälle och användaren kan välja att visa dessa vid behov. 

 

Effektivitet ökades genom att reducera antalet skärmtryck för att nå efterfrågad information samt för 

att nå tillbaka till startsidan. Detta bidrar till att reducera kognitivt fokus i interaktionen. Viktiga 

funktioner prioriterades och snabbare åtkomst till dessa möjliggjordes. Beslut om vilka funktioner att 

prioritera togs utifrån de som identifierats som vanligast förekommande i andra mobilapplikationer 

med samma syfte. I detta fall var det funktionerna att söka resa från start till slut, söka aktuella 

avgångar från specifik hållplats samt att se favoriter och störningar. 

 

4.5.1 Användartester 
Det framkom ur användartester att det utvecklade användargränssnittet var tydligt och hade bättre 

översikt än det befintliga användargränssnittet. Användarna uttryckte det som ”tydligt”, ”simpelt” och 

”mer överskådligt”. Det lämnades dock synpunkter på att förtydligande av rubriker och tillämpande av 

ytterligare rubriker var nödvändiga. Exempelvis funktionen för att se hållplatser på en karta och 

funktionen för att se linjekarta och tidtabeller hade rubriker som tydligare behövde särskiljas, ”två 

kartor?” frågade sig en respondent. I skärmen som visar avgångar från specifik hållplats och skärmen 

som visar resvägar mellan två hållplatser behövde ytterligare rubriker tillämpas för att förklara för 

användaren vilken information som visas. Det uppstod svårigheter i att utläsa vad som var avgångstid, 

restid, datum etc. 

 

Störningsinformationen under störningsfliken fick gott mottagande men det framgick att det kunde 

tydliggöras vilken linje som störningen påverkar för att möjliggöra för användaren att lättare avgöra 

om störningen är relevant eller inte. Genom att applicera den berörda linjens färg i anslutning till 

informationen underlättades detta för användaren i enlighet med Hynes [12]. 
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Det fanns i prototyperna ikoner som ännu inte bytts ut mot de som Google tillhandahåller och dessa 

var för vissa av användarna svåra att förstå innebörden av. Vilket bekräftade att ikoner var något som 

behövde förtydligas för att förklara innebörden av underliggande funktioner. 

 

Samtliga respondenter i användartesterna interagerade med sidomenyn utan svårigheter eller 

förklaring. En användare uttryckte det som att ”sidomenyn är som den ska vara”. Att navigera i 

användargränssnittet genom denna visade sig vara ett naturligt och vanligt sätt för användarna. De 

använde många gånger svepningsgester för att ta fram sidomenyn eller för att navigera mellan de olika 

flikarna på startsidan. Dessvärre hade inte den mjukvara som användes stöd för svepningsgester men 

det framgick ändå att användarna förväntade sig att interaktion skulle fungera på det viset. 

 

Som helhet visade sig lärbarheten god i mobilapplikationen då användarna inte hade problem med att 

förstå hur interaktionen skulle gå till. Däremot var det relevant att tydliggöra information och 

funktioner med rubriker och ikoner som förklarar innebörden. 

 

De designval som gjorts utifrån den ingående undersökningen av Stockholms lokaltrafiks 

mobilapplikation för att öka effektiviteten fick även dessa gott mottagande av respondenterna. 

Favoritresvägar och favorithållplatser nederst i skärmen på respektive flik uppfattades som en ”bra” 

och ”smidig” utformning. Den funktion som användarna oftast använde i mobilapplikation för 

lokaltrafik var att söka resa från start till slut och det bekräftade valet att möjliggöra snabbast åtkomst 

till den. Ett vanligt sätt att söka på en hållplats var genom att mata in namnet själv och genom att 

möjliggöra inmatning direkt i sökfältet under respektive flik, för ökad effektivitet, var relevant och 

uppskattat av de användare som utnyttjade detta sätt att söka. 

 

Flera av respondenterna menade att information om störningar var viktigt i en mobilapplikation för 

lokaltrafik men att det inte är något man ”av sig själv går in och läser om” i dess funktion. Därför var 

det relevant att presentera störningar för användarna när de behöver den. I det nuvarande 

användargränssnittet görs det genom en remsa högst upp i sökresultatet efter att ha sökt avgångar 

från specifik hållplats. Då det visat sig att det är vanligare att användare söker resvägar än avgångar 

var det relevant att visa en störningsremsa även i skärmen som visar sökresultat för vald resväg. Detta 

upprätthåller dessutom konsekvens i användargränssnittet som Goodwin [9] menar är viktigt. 

 

För att ytterligare öka effektivitet ansågs det vara lämpligt att även i sökresultat för resvägar visa 

knappen för att ändra riktning på resan. I det nuvarande användargränssnittet krävs det att 

användaren går tillbaka till början av processen och trycker på knappen för detta. Genom att 

möjliggöra detta direkt i sökfältet reduceras kognitivt fokus för användaren. 

 

4.6 Slutgiltig prototyp 
Utifrån det resultat som undersökning av recensioner, befintligt användargränssnitt, andra 

användargränssnitt och användare gav vidareutvecklades prototyperna till mer detaljerade 

designförslag. Dessa är tänkta att visa hur en faktisk mobilapplikation skulle kunna se ut. Därför har 

relevanta färger applicerats i enlighet med Hynes [12] för att öka igenkänning. I enlighet med Goodwin 

[9] valdes två huvudsakliga kontrasterande färger, röd och vit som används på företagets hemsida och 

bussar. 
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 Skärm 1 – Planera resa       Skärm 2 – Hållplatsavgångar         Skärm 3 – Störningar 

Användaren startar på en skärm med tre flikar (skärm 1) för funktionerna att söka resa från start till 

slut, söka aktuella avgångar från hållplats och se störningar. Den kan börja skriva direkt i sökfälten för 

hög effektivitet eller välja från en lista genom att trycka på listikonen. Fler alternativ har dolts för att 

inte överväldiga användaren men kan visas med ett skärmtryck om så önskas. Nederst i funktionerna 

för sökning av resa från start till slut och söka aktuella avgångar från hållplats finner användaren 

favoritresor respektive favorithållplatser. 

 

Användaren kan byta funktion antingen genom att svepa med fingret eller genom att trycka på någon 

av de andra flikarna. På fliken i mitten kan användaren söka aktuella avgångar från en hållplats genom 

att söka eller genom att välja en av dennes favorithållplatser (skärm 2).  

 

På fliken längst till höger presenteras de aktuella störningarna där färger för respektive linje har 

applicerats för att effektivare visa vilken linje en störning påverkar (skärm 3). 
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   Skärm 4 – Planera resa, fler alternativ     Skärm 5 – Sökfält           Skärm 6 – Lista med hållplatser 

På startsidan kan användaren välja att visa fler alternativ om den önskar ändra avgångs- eller 

ankomsttillfälle (skärm 4), detta i enlighet med Androids designriktlinjer [15] om att dölja 

valmöjligheter som för tillfället är irrelevanta. Den kan även söka efter hållplats direkt i 

inmatningsfälten och förslag som matchar dyker upp i en ruta under, vilket ökar effektiviteten (skärm 

5).  

 

När användaren trycker på listikonen för att välja hållplats dyker en alfabetisk lista upp med samtliga 

hållplatser (skärm 6), den kan byta till fliken för närmaste hållplatser genom att svepa med fingret eller 

genom att trycka på ikonen. Rubriken visar tydligt var användaren befinner sig och bakåtpilen att 

denne är i en process som användaren kan ta sig ur genom att trycka på. 
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  Skärm 7 – Resvägar        Skärm 8 – Störningsremsa           Skärm 9 – Avgångar 

Vid framsökta resvägar (skärm 7) för vald sträcka visas tydligt vad användaren sökt på i skärmens rubrik 

och mindre rubriker tydliggör vilken information som presenteras i listan nedanför. En störningsremsa 

dyker upp i det fall att en störning finns på någon av linjerna (skärm 8).  Användaren kan trycka på den 

och hamnar då på fliken för störningar. Detta fungerade på samma sätt i den tidigare 

gränssnittsdesignen men endast på skärmen för aktuella avgångar, för att upprätthålla konsekvens i 

enlighet med Goodwin [9] lades samma remsa till på skärmen för resvägar. Om användaren söker på 

avgångar från en specifik hållplats visas en lista med dessa (skärm 9).  

 

Informationen presenteras i princip som i det befintliga användargränssnittet. Däremot har rubriker 

tydliggjorts för att användaren ska få kännedom om vad skärmen visar. Både med en stor rubrik högst 

upp på skärmen som visar den aktuella resan respektive hållplatsen, men även mindre rubriker som 

visar vad informationen på de olika raderna visar.  
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 Skärm 10 – Sidomeny        Skärm 11 – Alarm           Skärm 12 – Biljettinformation 

För att nå övriga funktioner trycker användaren på ikonen för menyn i vänstra hörnet eller sveper med 

fingret från vänster skärmkant. En sidomeny dyker då upp i vilken de resterande funktionerna placerats 

(skärm 10). Användaren kan därigenom navigera till de funktioner som är av mindre vikt i 

mobilapplikationen. Funktionernas ikoner och rubriker förändrades för att tydligare visa innebörden 

av dessa. 

 

På alarmskärmen presenteras de alarm som användaren ställt in (skärm 11). I den nuvarande lösningen 

sätter användarna alarm genom att i resvägar gå in på en resa och trycka på alarmsymbolen, eller från 

listan med avgångar från en hållplats hålla fingret på en avgång. För att upprätthålla konsekvens i 

enlighet med Goodwin [9] gjordes förändringar för att funktionen skulle fungera likadant över hela 

mobilapplikationen. En beskrivning för hur användaren sätter ett alarm lades till för att göra 

funktionen tydligare och lättare att förstå. 
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  Skärm 13 – Karta                 Skärm 14 – Linjekarta & tidtabell         Skärm 15 – Nyheter 

Funktionen för linjekarta och tidtabeller har en förtydligad rubrik och linjekartan har placerats direkt 

synlig för användaren i denna funktion (skärm 14). Genreanalysen visade att detta var en vanligt 

förekommande funktion och snabbare tillgång till den var relevant. 

 

Funktionerna för karta (skärm 13) och linjekarta har tydligare särskilts genom att ändra titeln på 

funktionen till linjekarta och tidtabell (skärm 14). Linjekartan presenteras direkt när användaren går in 

i funktionen med hänsyn till effektivitet. I listan under kan användaren trycka på en linje för att få fram 

tidtabeller för denne. 

 

I funktionen för nyheter presenteras även nu direkt informationen för att öka effektivitet (skärm 15). 

Detta möjliggör för användaren att snabbare gå in för att uppdatera sig om nyheterna. 
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4.6.1 Flödesdiagram av slutgiltig prototyp 
Effektivitet ökades som i exemplen ovan, genom att linjekartan presenteras tidigare och att 

användaren kan skriva direkt i sökfälten. Effektivitet kunde även i huvudsak göras högre gentemot det 

befintliga användargränssnittet i interaktionsmomentet att planera resa och att söka 

avgångar/reseförslag från favorithållplats. 

 
Flödesdiagram 4 – Ökad effektivitet i planera resa 

I flödesdiagram ovan illustreras tillvägagångssättet för användaren när den ska planera en resa mellan 

två hållplatser i det befintliga användargränssnittet och i den slutgiltiga prototypen. Genom att 

användaren startar direkt i funktionen för detta i den slutgiltiga prototypen är effektiviteten högre då 

den inte behöver välja funktion som i det befintliga användargränssnittet. Dessutom som illustrerats 

tidigare kan användaren i den slutgiltiga prototypen börja skriva direkt i sökfältet vilket även ökar 

effektiviteten. 
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Flödesdiagram 5 – Ökad effektivitet i söka avgångar/reseförslag från favoriter 

I flödesdiagrammet ovan illustreras tillvägagångssättet för användaren när den gör en sökning på 

antingen avgångar eller resvägar från dennes sparade favoriter. Då både favoritresor och 

favorithållplatser placerats lättåtkomligt nederst i skärmen i flikarna planerare respektive hållplats är 

effektiviteten högre. Användaren går till önskad funktion och trycker på en av favoriterna och får då 

direkt fram aktuella avgångar eller reseförslag (se skärm 7 & skärm 9). Vid sökning av reseförslag 

utifrån favoritresvägar (scenario 2) behöver användaren endast utföra ett skärmtryck på önskad resväg 

då denne startar direkt på skärmen. I enlighet med Stockholms lokaltrafiks användargränssnitt har det 

extra steget genom reseplaneraren tagits bort. Vid sökning av avgångar utifrån favorithållplatser 

behöver användaren göra ytterligare ett skärmtryck (eller svepningsgest) för att byta flik. Därefter kan 

denne lika effektivt få fram den efterfrågade informationen. 
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5 Diskussion 
Den undersökning som Cleland-Huang, Settimi, Xuchang och Solc [11] gjort visade att icke-funktionella 

krav, däribland krav om användbarhet, upptäcks relativt sent i utvecklingsarbeten. Fokus ligger många 

gånger huvudsakligen på de funktionella kraven. Vi upptäckte i detta arbete att så även kunde vara 

fallet i mobilapplikationer för kollektivtrafik. Användbarhet innebär enligt Schultz och Hand [8] att man 

arbetar för lärbarhet, effektivitet och tillfredsställelse, vilket vi gjorde i ett nytt användargränssnitt. 

Detta resulterar i lätt användande av mobilapplikationen [7]. Hoehle och Venkatesh [4] menar att 

anledningen till att så många mobilapplikationer idag brister i användbarhet beror på att man utvecklat 

för fel kontext. Vi fokuserade på den kontext vi utvecklade för genom att utgå från designriktlinjer och 

principer och undersökte vilka som var viktiga att ta extra hänsyn till för mobilapplikationer för 

kollektivtrafik. 

 

Resenärers vardag kan underlättas med en mobilapplikation för kollektivtrafik då de får information 

om bland annat snabbare och mer komfortabla resor [6]. Det är inte ovanligt att dessa samlar flera 

funktioner i en mobilapplikation vilket gör användbarhet viktigt då Nielsen [7] menar att en krånglig 

eller förvirrande mobilapplikation gör att användaren avbryter användandet. Därför visade det sig 

viktigt att följa designriktlinjen om att visa färre valmöjligheter vid ett givet tillfälle och byta ut dem 

under interaktionens gång [14].  Risken är att resenären om den avbryter användandet missar en 

avtalad tid och social skada kan uppstå, vilket etisk design ska undvika [9]. Vi upptäckte att det var 

viktigt att följa designriktlinjerna som menar att man ska leda användaren fram i interaktionen på ett 

tydligt och naturligt sätt [14] och att ge användaren självförtroende om att de vet var de befinner sig 

[15]. Användartesterna som utfördes bekräftade att tydlighet behövdes för olika funktioners namn och 

information som visades. Det var således viktigt att särskilja funktionella skillnader genom att visa 

innebörden tydligt visuellt [15]. Det går hand i hand med designriktlinjen om att reducera kognitivt 

fokus i interaktionen för att möjliggöra enkelt användande vilket resulterar i elegant design, som 

Goodwin [9] beskriver som att ändamålen uppnås utan att det finns något överflöd. Bland annat 

genom att använda lägsta antalet skärmar och knappar för att nå information om en resa. 

 

Även Arvola [13] skriver om vikten att ta hänsyn till den kontext man utvecklar för och den mindre 

skärmytan som man ofta har att förhålla sig till i mobila enheter. Det visade sig viktigt att prioritera 

information och funktionalitet i mobilapplikationer för kollektivtrafik där många funktioner ofta finns. 

Designriktlinjen om att alla funktioner inte är av samma vikt och att vissa ska göras mer lättåtkomliga 

än andra [15] var viktig. Navigering mellan dessa funktioner menar Hinman [14] ska fungera som i den 

fysiska världen, där det du gör är det du får. Det var viktigt att följa designriktlinjen/principen om att 

ge känsla av interaktion i den fysiska världen [14] för att få interaktionen att fungera som användaren 

förväntar sig. Användartesterna visade även att användarna hade förväntningar som exempelvis hur 

svepningsgester skulle fungera i användargränssnitt som dessa. Därför visade det sig även viktigt att 

designriktlinjen om att applicera visuella mönster från andra lösningar [15] var relevant för god 

användbarhet. 

 

I recensioner som undersöktes framgick att användare önskade av en mobilapplikation för 

kollektivtrafik att den skulle minnas tidigare sökningar för att effektivt nå informationen vid ett senare 

tillfälle. I det nya användargränssnittet som vi utvecklade höll vi oss från att implementera ny 

funktionalitet som denna, däremot i vår ingående undersökning av en specifik mobilapplikation för 

samma syfte upptäckte vi att de sparade senaste sökningar. Designriktlinjen om att lära av användaren 
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över tid och inte kräva att upprepning [15] visade sig således även viktig i mobilapplikationer för 

kollektivtrafik.  



 

 33 

6 Slutsats 
Arbetets slutsats landar i ett antal designriktlinjer och principer som är viktiga att ta hänsyn till för 

utveckling av ett användargränssnitt i en mobilapplikation för kollektivtrafik med fokus på 

användbarhet. Genom att följa dessa kan de olika användbarhetskomponenterna lärbarhet, 

effektivitet och tillfredsställelse ökas.  

 

6.1 Viktiga designriktlinjer i en mobilapplikation för kollektivtrafik 
Följande designriktlinjer och principer har varit viktiga för att öka användbarheten i en 

mobilapplikation för kollektivtrafik: 

 

• Led användaren fram i interaktionen på ett tydligt och naturligt sätt. Användarens förväntningar 

ska sättas genom att indikera hur interaktionen kommer att utspelas. 

• Ge känslan av interaktion i den fysiska världen. I ett GUI liknar ofta ett dokument ett fysiskt papper. 

I ett NUI ska man utöver sådana visuella faktorer även känna likheter med den fysiska världen. 

• Reducera kognitivt fokus i interaktionen. Användargränssnittet ska vara enkelt att använda för att 

ge större utrymme för social interaktion. 

• Ett vackert yttre, en välplacerad animation eller en vältajmad ljudeffekt är glädjande. Små effekter 

bidrar till en lätt och ledig känsla. 

• Ge användaren självförtroende om att de vet var de befinner sig. Gör användargränssnittet tydligt 

och använd övergångsanimationer för att visa relationen mellan olika skärmar. Ge feedback i 

pågående processer. 

• Hjälp till att särskilja funktionella skillnader genom att visa innebörden tydligt visuellt. Undvik att 

visuella likheter har olika beteende. 

• Prioritera vad som är viktigt. Alla funktioner är inte av samma vikt. Besluta om vad som är viktigast 

och gör det lättillgängligt och enkelt att använda. 

• Människor känner sig duktiga när de listar ut saker själv. Gör användargränssnittet lätt att lära 

genom att applicera visuella mönster från andra lösningar. Exempelvis en svepningsgest kan vara 

en bra genväg i navigeringen. 

• Visa färre valmöjligheter vid ett givet tillfälle och byt ut dem under interaktionens gång. Till skillnad 

från i ett GUI där information presenteras statiskt. 

• Lär av användaren över tid. Kräv inte att de upprepar sig utan gör tidigare val enkla att nå. 
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7 Fortsatt forskning 
Ett resultat från detta arbete är ett designförslag på ett användargränssnitt till en mobilapplikation för 

lokaltrafik med fokus på god användbarhet. Dessa är prototyper som givetvis vore intressant att se 

vidareutvecklas till en faktisk mobilapplikations användargränssnitt. Att vidare undersöka hur den 

underliggande strukturen i en mobilapplikation som denna skulle se ut och fungera. 

 

Undersökning av recensioner på den befintliga mobilapplikationen resulterade i fyra teman, varav 

temat gränssnitt och temat allmänt i huvudsak användes i arbetet. De två övriga temana, funktion och 

systemfel, innefattar kritik som även det kan vara intressant att undersöka. Funktion handlar om de 

funktioner som är önskvärda av en mobilapplikation med detta syfte och kan vara intressant att 

undersöka vidare. Systemfel handlar om fel i utvecklingen av mobilapplikationen som resulterar i 

buggar eller kraschar i användandet som även det är relevant att undersöka. 
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Bilaga 1 – Tematisk analys av recensioner 
  

# Recension Kodning Tema 
1 Kraschar 

Ful design, kraschar ofta vid sökning. 

Pinsamt dåligt 

Ej visuellt tilltalande 

Kraschar 

Gränssnitt 

Tema 

2 Sällan planeraren funkar som den ska får 

oftast ett felmeddelande 

Felmeddelande i 

planeraren 

Systemfel 

3 Lol - - 

4 Kraschar jätte ofta :/ Kraschar Systemfel 

5 Buggar och hänger sig 

Har fungerat bra men nu går den ej att 

öppna sedan några veckor. Usch! (Har 

senaste uppdateringen) 

Hänger sig 

Har buggar 

Systemfel 

6 Krashar för mycket Kraschar Systemfel 

7 Looove it! 

Jag älskar appen, helt enkelt 

Älskar 

mobilapplikationen 

Allmänt 

8 Jag eller appen 

Vägrar tro att det var jag. Hate to say it 

men lär av SL:s app, den är välutvecklad 

Föreslår annan lösning Allmänt 

9 Sämst 

Funkar när den vill och kraschar titt som 

tätt. Visar inte realtider osv! Gör om gör 

rätt! 

Kraschar 

Fel information i 

realtid 

Systemfel 

10 Fake - - 
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# Recension Kodning Tema 
11 Fungerar, men är väldigt seg att använda. Långsam Systemfel 

12 Sådär 

Otydlig och inte särskilt användarvänlig 

layout, får tyvärr jobbet gjort 

Otydlig layout 

Oanvändarvänlig 

layout 

Gränssnitt 

13 Funkar sällan 

Funkar väldigt sällan, har inte kunnat 

använda appen på 3 månader nu 

Kan inte använda 

mobilapplikationen 

Systemfel 

14 SÄMST 

APPEN SUGER! Kan ni seriöst ta o göra en 

app som fungerar snart??? Jag har bott här 

sedan augusti och den är lika dålig som när 

jag kom. Blir så jävla irriterad. Den kraschar 

hela tiden 

Mobilapplikationen 

fungerar inte 

Kraschar 

Systemfel 

15 Fixa den! 

Buggar överallt, ovanlig layout och alltid en 

onödigt svår utmaning att få fram busstider 

som ändå inte stämmer 

Ovanlig layout 

Buggar 

Svår att använda 

Fel information om 

busstider 

Gränssnitt 

Systemfel 

16 LLT - - 

17 Appen här blivit seg 

Nu tar det långtid för appen att visa 

busstiden . Cirkeln snurrar i ca 20 sekunder 

Långsam Systemfel 

18 Grymt instabil 

Testade denna för två år sedan. Då var den 

grymt dålig och nu två år senare suger den 

ännu! Stoppar minst varannan gång. Tappar 

favoriter och rutter. Funkar annars bra, 

hade det funnits alternativ hade denna app 

stannat i sopkorgen för länge sedan! 

Kraschar 

Tappar information 

Vill ha ett alternativ 

Systemfel 

Allmänt 

19 Perfekt 

Funkar utmärkt. Har inneburit ökat 

bussåkande bara för appens tjänst 

Utmärkt 

Åker mer buss 

Allmänt 
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# Recension Kodning Tema 
20 Bra 

Mycket lätt att hålla reda på dom egna 

bussavgångarna och dom egna resvägarna. 

Lätt att använda Gränssnitt 

21 Låser sig 

Den är helt okej men ibland fastnar den i 

själva sökningen när jag går via favoriter. 

Fastnar i sökning Systemfel 

22 Woaaah! 

Funkar super! Tidtabeller funkar även 

offline 

Fungerar bra Allmänt 

23 Rörig och instabil 

Dålig översikt. Hållplatskarta saknas. Krashar 

hela tiden. Sgs3 telefon. 

Dålig översikt 

Saknar hållplatskarta 

Kraschar 

Gränssnitt 

Systemfel 

Funktion 

24 Lätt och användbar Användbar Gränssnitt 

25 Ålgatan existerar inte 

Ålgatan finns inte. Det går kolla på datorn 

men inte på den här appen 

Saknar hållplats Systemfel 

26 FIXA ELLER TA BORT APPEN! 

FIXA ELLER TA BORT APPEN. Ni låter 

människor lita sig på den som att tro på ett 

spöke som inte finns där! Appen är allmänt 

bra o grymt användbar o behövd. MEN VAD 

ÄR POÄNGEN OM DEN KRASCHAR HEEELA 

TIDEN O BUGGAR O ”STÖRNING” RUTAN I 

RÖTT ÄR ALLTID DÄR? Man står o väntar på 

bussen i stressig situation, eller ute i kylan o 

den appjäveln som bör vara till nytta, laggar 

o ”laddar” o laddar o laddar…. O jag väntar… 

O jag blir villig att slänga min mobil i väggen 

pga den. 

Användbar 

Kraschar 

Störningsrutan syns 

alltid 

Laddar länge 

Gränssnitt 

Systemfel 
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# Recension Kodning Tema 
27 Den är inte fullt fungerande! 

Den jävlas alltid! Går inte en dag utan att 

servern är nere! Piss app! 

Servern är ofta nere Systemfel 

28 minne! 

Verkar funka bra. Men lägg för in i helvete 

in ett minne på rese planeraren i nästa upp 

datering så man slipper skriva samma 

destination varje gång. För o vara tydlig. 

Tack! 

Måste upprepa sig i 

användandet 

Gränssnitt 

Funktion 

29 Visar fel tider!!! 

Skiten visar fel turlista!!!!!! 

Fel information i 

turlista 

Systemfel 

30 Tiptop 

Bästa lokaltrafiken i världen, lr iaf i 

Scandinavien/Sverige 

Bästa lokaltrafiken Allmänt 

 


