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Sammanfattning  

Denna studie beskriver de aspekter som blir viktigt att ta i beakt i utvecklingen av 
nyttoapplikationer för mobila enheter. Syftet är att öka förståelsen för och ge 
rekommendationer vad gäller gränssnitt, användarvänlighet, användarupplevelse, processer 
och mobilbetalning som anses vara viktiga aspekter inom applikationsutveckling.   

Teori har samlats in kring ämnet applikationsutveckling för att sedan använda Electronic 
parkings parkeringsapplikation som ett enskilt fall för datainsamling. Kvalitativ data har 
samlats genom olika metoder, för att förstå vad som gör en nyttoapplikation 
användarvänlig. Användartester/observationer och en enkät har utförts på 
förstagångsanvändare. En fältstudie utfördes där intervjufrågor ställdes till 
nuvarande användare, potentiella användare och tidigare användare. Även en 
processkartläggning har gjorts av applikationen. Den data som samlats in har 
strukturerades för att se likheter och skillnader, för att ta fram ett 
resultat. Teori jämfördes mot resultatet av datainsamlingarna och analyserades.   
De slutsatser som tagits fram är att man som designer blandannat bör säkerställa en intuitiv 
användning av applikationen, att processtegen upplevs naturliga av användaren, följa 
riktlinjer för gränssnitt, intressera och bjuda in användaren, använd ett gränssnitt som 
signalerar lojalitet och ta i beakta att användare kan vara oroliga för bedrägeri.   

Abstract 

This study wants to describe the aspects that become important in the development of 
service applications. The purpose of this study is to increase the understanding of and give 
recommendations about interfaces, usability, user experience, processes and mobile payment 
that considered to be important aspects in application development.   
Theory has been collected about the topic application development to then use 
Electronic parkings parking application as a single case for data collection. Qualitative data has 
been collected by different methods to understand what makes a service application usable. 
Usability testing/ observations and surveys have been performed on first-time users. A field 
study has been performed, and interview questions were asked to current users, potential 
users and former users. Also a process map of the application has been performed. The 
collected data was structured to see similarities and differences, to perform a result. 
The theory was compared to the result of the data collections and gets analyzed.   
The conclusions are that you as a designer should ensure an intuitive using of the application, 
the process steps feel natural by the user, follow guidelines for interfaces, interest and invite 
the user, use an interface that signaling loyalty and take into account that some users can be 
afraid of fraud.  

Nyckelord 

Mobila enheter, applikationer, nyttoapplikationer, applikationsutveckling, användarvänlighet, 
användarupplevelse, gränssnitt och processer. 

 



Begreppsdefinition 

Mobila-enheter  
Elektroniska apparater som vi kan bära med oss. 

Applikationer 
Mobila applikationer för våra smartphones och mobila enheter. 

Nyttoapplikationer  
Appar som finns i våra mobila enheter och underlättar för oss att exempelvis göra 
bankärenden, betalningar, överföringar och liknande.  

Applikationsutveckling 
Skapandet av applikationer för våra mobila enheter. Främst riktat till design och inte kodning. 

Användarvänlighet 
Hur naturligt interaktionen mellan människa och system kan ske. 

Användarupplevelse 
Användarens upplevelse efter användning av system. 

Processer  
De steg som krävs av användaren för att nå målet med användningen.  

Gränssnitt  
Det användaren möts av när de öppnar en applikation. Den grafiska designen som användaren 
ser. 
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1. Inledning  

Inledningen kommer att leda läsaren in i området applikationsutveckling, för att skapa en 
förståelse för ämnet. I inledningen beskrivs även varför detta område blir intressant att 
undersöka samt syftet med studien.  

1.1 Bakgrund 
Idag lever vi i en tid som kännetecknas av elektroniska medier som både förändrar och 
påverkar våra liv (Mohamed, 2013). Under senare år har det skett en explosiv tillväxt av mobila 
enheter som smartphones och surfplattor. År 2011 såldes det 488 miljoner smartphones, 
vilket kan jämföras med försäljningen av persondatorer som samma år låg på 415 miljoner. 
Under dessa år har det även skett en förändring i användarnas beteende i hur man integrerar 
och utnyttjar nätverk och digitala tjänster (Tongaonkar, Dai, Nucci & Song, 2013).  

Mobila enheter har gett oss människor möjligheten att uppfinna nya och mer naturliga sätt 
att integrera med varandra och med information. Sedan IPhonen kom har vi människor fått 
uppleva hur det är att komma åt och integrera med information globalt (Hinman, 2012). 
Typiskt för användare av mobila enheter såsom smartphones och surfplattor är att ladda ner 
applikationer (Tongaonkar et al. 2013).  

Applikationer består inte längre av bara spel och underhållning, idag är det vanligare att 
utvecklare skapar nyttoprogram (Computer Sweden, 2016). Applikationer och tjänster för 
sms, mms, video, ljud och nyheter främjar kommunikation och kan ses som nyttoprogram 
(Westlund, 2012). Smartphonen är idag inte bara ämnad för kommunikation utan ses mer som 
en social apparat som alltid är närvarande i livet, detta med tanke på alla funktioner en 
smartphone har idag (Westlund, 2012).   

Mobila applikationer förändrar inte bara livet för den enskilda individen, utan även för 
utvecklare och företag. Utvecklingsbolag får fler uppdrag i att utveckla applikationer för 
inredning, taxibeställningar, bokning av biljett och marknadsföring, vilket hör till 
nyttoprogram. Denna applikationstrend gör att stor vikt läggs på användbarhet och 
användargränssnitt. Efterfrågan på nyttoapplikationer har ökat under de senaste åren, vilket 
bidragit till att fler applikationer har utvecklats (Computer Sweden, 2016). Sellebråten (2016) 
har listat Sveriges mest nedladdade applikationer i januari 2015. Där ligger BankID först på 
listan följt av Swish, Facebook messenger, instagram och Facebook. Detta är en blandning av 
olika genrer, men de två som toppar listan är två applikationer relaterade till mobila 
betalningar som hör till kategorin nyttoapplikationer (Sellebråten, 2016).  

Vi påträffar dagligen olika typer av applikationer som upplevs användarvänliga respektive icke 
användarvänliga. Vi får därmed fler applikationer att välja mellan samt möjlighet att välja bort 
applikationer som inte uppfyller våra förväntningar. I tidigare forskning av Mohamed (2013) 
har detta kopplats till konsumentsamhällets slängkultur. Johansson et al (2012) menar även 
han att teknikutveckling kännetecknas av korta produktutvecklingscykler, även korta livscykler 
för produkterna på marknaden (Johansson et al. 2012). För att tekniken ska vara till nytta för 
oss människor bör den vara designad för oss människor. Designen bör vara utformad efter hur 
vi människor beter oss. Människa-dator interaktion handlar om att skapa en design som 
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omfattar de aspekter som har betydelse för interaktionen mellan datorn och människan 
(Mohamed, 2013).  

Det finns riktlinjer som beskriver hur man bör designa applikationer för att skapa en god 
interaktion mellan människa och teknik. Dessa riktlinjer behandlar bland annat gränssnitt, 
både grafiska och naturliga. Genom att följa principer för hur teknik ska designas skapas nya 
förutsättningar för oss människor att med hjälp av tekniken kunna utföra sysslor i vardagen 
(Mohamed, 2013).  

1.2 Problemformulering 
Då alltmer digitaliseras och fler nyttoapplikationer utvecklas får vi möjligheten att välja mellan 
olika applikationer, även möjlighet att välja bort. Vid användning av en applikation tillämpas 
enligt Mohamed (2013) antingen en passiv eller en aktiv användning. Passiv användning 
utgörs av att applikationen prövas av användaren och när den inte uppfyller förväntningarna 
slutar den användas. Detta är något som tidigare forskning kopplat till konsumentsamhällets 
slängkultur (Mohamed, 2013).  

En applikation får oftast bara en chans, om gränssnittet är för svårt eller funktionerna inte är 
begripliga väljer användaren att avinstallera applikationen. Det har visat sig att människor är 
mer kräsna vad gäller applikationer jämfört med exempelvis datorprogram (vismasp cs, 2015). 
Vilket kan ha att göra med att applikationer används på mobila enheter med mindre skärmar, 
som används mobilt. När en mobil enhet används är vi människor mer målmedvetna om vad 
vi ska göra. Det är därför viktigt att nyttoapplikationer är tydliga och rakt på sak (Blom & 
Westergren, 2014). Till skillnad från applikationer för underhållning eller spel hanterar 
nyttoapplikationer mer känslig information då vi använder dessa för att utföra olika typer av 
betalningar eller bankärenden. För att en användare ska uppleva god användarvänlighet gäller 
det att applikationen känns och upplevs säker av användaren. I utvecklingen av 
nyttoapplikationer bör fokus även ligga på hur man hanterar mobila betalningar då detta är 
något som påverkar användarvänligheten i en nyttoapplikationer. 

Om en applikation uppfyller våra förväntningar eller inte kan bero på olika aspekter. Bland 
annat färgval, hur tilltalande designen är, överblicken över funktionerna, 
igenkänningsfaktorer, funktionalitet utifrån efterfrågan, mervärde eller visuell upplevelse 
(vismasp cs, 2015). Tid och pengar läggs på att utveckla applikationer av olika anledningar. Det 
kan vara för att effektivisera, digitalisera, underlätta eller kostnadseffektivisera. Allt detta för 
att skapa värde. Problemet uppstår då en applikation inte görs användarvänlig och med 
största sannolikhet kommer att väljas bort av de tänkta användarna. Arbetet för att utveckla 
denna applikation kommer varken löna sig för företaget eller generera något värde för de 
tänkta användarna.  

1.3 Syfte 
Denna studie har för avsikt att beskriva de aspekter som blir centrala att beakta i utvecklingen 
av användarvänliga nyttoapplikationer för mobila enheter. Syftet är att öka förståelsen för och 
ge rekommendationer vad gäller gränssnitt, användarvänlighet, användarupplevelse, 
processer och mobilbetalning som anses vara viktiga aspekter inom applikationsutveckling. 
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1.4 Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig till Business to customer (B2C), där fokus ligger på att skapa en 
förståelse för de enskilda användarna och själva användningen av applikationer.  
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen redogör för vad som ligger till grund för applikationsutveckling, 
samt vad som blir centralt i skapandet av applikationer. Den visar de teorier som använts för 
att undersöka applikationsutveckling. Den översta raden i figur 1 är teori som ligger till grund 
för applikationsutveckling och raden längst ner är teorier om vad som behövs för att skapa 
applikationer. Teorin går in på applikationsutveckling som en form av digitala tjänster.  
 

  

Figur 1: Teoretisk modell som beskriver den teoretiska referensramen. 

 
2.1 Människan och applikationer   
Vi lever idag i en tid som kännetecknas av modernitet och elektroniska medier som förändrar 
våra liv.  Applikationer idag är en stor trend inom tekniken som har förändrat livet för både 
utvecklare och företag. Användningen av smartphones och surfplattor har lett till en ökad 
produktion av applikationer (Mohamed, 2013). Namnet “App” som används idag är en 
förkortning av namnet applikation som i sammanhanget betyder ”datorprogram” (Språkrådet, 
2010). 

För att tekniken ska vara till nytta för oss människor bör den vara designad för oss människor 
(Norman, 2007). Det finns då enligt Mohamed (2013) två olika perspektiv att utgå ifrån när 
man ska designa för människor. Samt ta hänsyn till relationen mellan människan och tekniken. 
Dessa två perspektiv är ett användarperspektiv och ett designperspektiv. 
Användarperspektivet utgår från sociala dimensioner, hur tekniken används och vilka sociala 
och kulturella konsekvenser som skapas i olika mänskliga sammanhang. Under 
designperspektiv ingår enligt Mohamed (2013) olika teorier om interaktionsdesign, 
datoriteraktion och riktlinjer om användbar och användarvänlig design.   

Genom att följa teorier och principer för hur teknik ska designas, skapas nya förutsättningar 
för oss människor att utföra sysslor i vardagen (Mohamed, 2013). Enligt Norman (2007) har 
dagens teknik blivit betydligt kraftfullare och mer komplex, vilket försvårar våra möjligheter 
till både förståelse för hur tekniken fungerar och vår kontroll över den. Norman (2007) menar 
att vid användningen av teknik som inte fungerar, läggs skulden i första hand på designern 
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inte på slutanvändaren. Därför bör designen utforma tekniken utifrån hur människor beter 
sig, inte utifrån hur vi vill att människan ska samspela med den (Norman, 2007). I dagens 
samhälle har smartphones och dess applikationer fått en stor betydelse för oss, det är något 
som vi människor blir allt mer beroende av. Genom att vi samspelar oss med tekniken i olika 
sociala sammanhang påverkas vi av tekniken och tekniken påverkas av oss (Mohamed, 2013). 
För att skapa något användbart för människor krävs det även att man vet vad som är 
användbart för användaren och vilka behovs som finns. Med detta sagt går vi in på nästa del 
inom den teoretiska referensramen.  

2.2 Tjänsteinnovation 
Tjänsteinnovation handlar om vad en organisation gör, inte vad den är. Fokus i 
tjänsteinnovation ligger på vad kunden gör och tycker är värdefullt med tjänsten. 
Utgångspunkten i tjänsteinnovation handlar om att organisationen har i uppgift att hjälpa 
kunden i en specifik situation, genom att utveckla lösningar som uppfyller kundens behov i en 
specifik situation.  Detta handlar om att skapa ett värde för användaren. Man vill med detta 
lägga fokus på att kunna tillgodose behoven kunden har och inte fokusera på vad företaget 
kan tillverka/utveckla just nu (Kristensson, Witell & Gustafsson, 2014). Därför startar en 
tjänsteinnovation med att identifiera vad användaren behöver. Det betyder att företaget 
flyttar fokus från det som är tekniskt möjligt till vad som kunden verkligen är i behov av. Enligt 
Service research center menar man att företag bör tillämpa olika slags tjänsteinnovationer för 
att vara konkurrenskraftiga i framtiden. En tjänsteinnovation kan innefatta ett nytt sätt för 
kunden att betala för tjänsten, hur man levererar en tjänst eller en produkt, utveckling av 
kundupplevelsen eller en ny kombination av resurser som man erbjuder kunden 
(Tjänsteinnovationer för hållbara affärer, 2016). 

Stiftelsen Marknadstekniskt centrum menar att en tjänsteinnovation fokuserar på det värde 
som skapas när kunden integrerar med en organisations erbjudande. Målet med 
tjänsteinnovationen bör vara att användarens situation ska förändras till det bättre. Vilket 
betyder att tjänsteinnovationer fokuserar på användarsituationen, där värdet skapas. 
Exempel på företag som lyckats med sina tjänsteinnovationer är IKEA, detta genom deras 
unika distributionssätt. Även tidningen metro är ett exempel på lyckad tjänsteinnovation 
(Tjänsteinnovation, 2016). I dagens samhälle köper kunder alltmer tjänster som underlättar 
deras vardag. Det är allt från digitala tjänster till fysiska tjänster. Tjänster utgör idag 70 % av 
BNP i Sverige. För att skapa en värdeskapande process är företaget beroende av ett aktivt 
samspel mellan kund och leverantör.  En tjänsteinnovation avser nya värdeskapande 
processer för kunden i sitt användande som i sin tur resulterar i upplevelser (Kristensson et al. 
2014). De människor eller företag som erbjuder tjänster digitalt kallas digitala entreprenörer, 
vilket är nästa område vi kommer att gå in på. 

 2.2.1 Digitalt entreprenörskap 

Digitalt entreprenörskap är en underkategori för entreprenörskap, där vissa delar eller allt 
som är fysiskt i en traditionell organisation har blivit digitaliserat. Enligt Hull, Hung, Hair, 
Perotti & DeMartino, (2007) finns det tre olika typer av digitalt entreprenörskap: 
Den första, mild digital entreprenörskap, där används digitalisering som ett komplement till 
de mer traditionella aktiviteterna.  

Den andra, måttlig digital entreprenörskap, kräver ett signifikant fokus på digitala produkter 
eller andra digitala komponenter i företaget. Måttliga digitala entreprenörer skulle inte kunna 
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existera utan den digitala infrastrukturen. Den tredje är extrem digital entreprenörskap där i 
princip allt är digitalt. Det inkluderar produktion, själva produkten eller tjänsten, reklam, 
distribution och kunder (Hull et al. 2007).  

Med tanke på den snabba ökningen av digitala aktiviteter bland olika industrier ser det ut som 
att digitalt entreprenörskap kan komma bli allt vanligare. Fördelar med digitalt 
entreprenörskap är att man kan nå ut till kunder och partners globalt på ett annat sätt än 
traditionella entreprenörer (Hull et al. 2007).  

Application service providers (ASP) är en typ av digitala entreprenörer som levererar 
applikationstjänster. ASP är tjänsteföretag som säljer mjukvaru- och informationssystem mer 
som en uthyrningstjänst än som en mjukvaruprodukt eller linsens av ägarskap.  Dessa 
tjänsteleverantörer jobbar på det sättet att de vanligtvis tillhandahåller avtal över hantering 
av applikationen. Där de då tar ansvaret för att tillhandahålla med all relevant expertis och 
stödja särskilda aktiviteter inriktade på att hantera applikationen. ASP´s erbjuder 
mjukvarutjänster till kunder över nätet. Detta görs baserat på ett kontrakt mellan 
tjänsteköparen och leverantören. Applikationstjänster representerar en kategori av 
onlinetjänster som är snabbt växande (Tiwana & Ramesh, 2001).  

Jordahl (2012) beskriver att de nätbaserade företagen skapar viktig dynamik i den svenska 
ekonomin, genom att de konkurrerar med etablerade globala företag. Att dessa företag är 
intressanta bland investerare beror på att nätbaserade företag många gånger har som mål att 
“göra en Skype”. Det innebär att man har som mål att bli uppköpt av ett större multinationellt 
företag. Vilket då inte betyder att företaget behöver försvinna ut från landet då det kan hända 
att verksamheter som dessa behöver bland annat platsbunden konsumentservice och även 
manuella tjänster vilket skapar efterfrågan av personal (Jordahl, 2012). Digitala entreprenörer 
erbjuder olika typer av digitala tjänster. 

2.2.2 Digitala Tjänster 
Att erbjuda onlinetjänster är en växande företagsverksamhet och teknikbaserade tjänster blir 
allt vanligare (Hull et al. 2007). Att exempelvis skapa en mobil tjänsteapplikation och sedan 
använda en distributionsplattform som Appstore skapar hög potential för att nå ut med 
tjänsten globalt (Johansson et al. 2012). De nätbaserade företagen levererar sina tjänster till 
kunderna över internet, dessa företag kräver mindre arbetskraft och sysselsätter därmed inga 
mängder av människor med tanke på att de arbetar digitalt (Jordahl, 2012). 
Sverige exporterade IT-tjänster för 48 miljarder SEK år 2008. It-företagen utför då oftast 
tjänsterna från Sverige. Man tror att denna ökning av export beror på att IT-system idag blivit 
så starkt integrerade i vårt samhälle och alla typer av verksamheter (Jordahl, 2012). Vargo, 
Barrett, Davidson, & Prabhu (2015) menar att det under det senaste decenniet uppstått ett 
ökat fokus på tjänster inom den samhällsekonomiska sektorn. Detta i en kombination av 
utveckling inom information och kommunikations teknologi (IKT) (Vargo et al. 2015). 

Nya digitala industrier uppkommer och det har blivit vanligare att integrera traditionell reklam 
med kommunikation, grafisk design, IT och webb (Hull et al. 2007). Grunden för den digitala 
produktmarknaden är att mjukvaror skapas genom att verksamheter främjar ökad 
digitalisering. Vilket betyder att man övergår från det fysiska traditionella, till att digitalisera 
delar av verksamheter (Hull et al. 2007). Digitala produkter inkluderar både produkter och 
tjänster i digital form, som producerats för kunderna (Hull et al. 2007).  
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2.3 Grundläggande komponenter i applikationsutveckling 
I denna del av studien beskrivs historian bakom applikationsutveckling. En beskrivning ges 
även av grafiska- och naturliga gränssnitt samt riktlinjer för vad man bör tänka på när man 
designar gränssnitt för nyttoapplikationer. Denna del av studien kommer även att beskriva 
vikten av att kartlägga processer i tjänster.  Människa-dator interaktion beskrivs som hur 
interaktionen bör ske mellan människa och teknik. Sist tas riktlinjer för mobilbetalning upp, 
allt detta för att ge en klar beskrivning av vad som ligger till grund samt blir viktigt att ta i beakt 
vid utveckling av nyttoapplikationer. 

2.3.1 Bakgrund till applikationsutveckling  
När IPhonen kom var det ett stort genombrott. IPhonen var en produkt som mobilindustrin 
aldrig sett förut. Innan IPhonen kom fanns frankphonen som var den gamla versionen av 
mobiltelefon. Den var så komplex att användarna fick kämpa för att förstå hur man ringde ett 
vanligt telefonsamtal. IPhonen presenterades den 9 januari 2007 och kom ut på marknaden 
samma år i juni. IPhone visade hela värden vad som var möjligt inom innovation i mobil teknik 
(Hinman, 2012). Srivastava (2005) menar att mobiltelefonen tidigare varit en ren teknisk enhet 
men att den nu har blivit ett viktigt socialt objekt som är närvarande i varje användares liv 
(Srivastava, 2005).   

Utvecklingen av smartphonen har lett till att vi nu kan integrera med information på ett mer 
naturligt sätt. Tack vare mobila enheter har vi nu skapat och utvecklat ett nytt sätt att tänka 
inom datoranvändning. Mobila enheter har gett oss möjligheten att uppfinna nya och mer 
naturliga sätt för oss människor att integrera med varandra och information. Sedan IPhone 
kom har vi människor fått uppleva hur det är att komma åt och integrera med information 
globalt, vilket har lett till utformning av mobila upplevelser såsom applikationer (Hinman, 
2012). Enligt Johansson (2012) har idén om att utveckla en mobil applikation sitt ursprung i 
att entreprenörer och It-företag brainstormade och utifrån brainstormingen bestämde de sig 
för att utveckla en applikation (Johansson, 2012).  

Mycket har hänt sedan IPhonen lanserades på marknaden, det finns nu mängder med nya 
resurser och verktyg tillgängliga för att förenkla för oss människor i vardagen. Sedan IPhonen 
lanserades har smartphones blivit en standard som har lett till att designers lägger sin kreativa 
energi på att utveckla nya och framväxande gränssnitt. Dagens mobila utveckling har lett till 
en ny plats av snabbväxande innovation inom mobil- och applikationsindustrin. Vilket har lett 
till en explosion av nya mobila applikationer (Hinman, 2012).  

Dagens samhälle präglas av elektroniska medier som både förändrar och förenklar våra liv. 
Applikationer är ett exempel på elektronisk media (Mohamed, 2013). Enligt Mohamed, (2013) 
finns två olika anledningar till applikationsutveckling. Den första anledningen är att 
utvecklingen sker för själva funktionen som applikationen erbjuder. Den andra anledningen är 
att utvecklingen av applikationen sker i marknadsföringssyfte (Mohamed, 2013).  

Användningen av en applikation kännetecknas av passiv- eller aktiv användning (Mohamed, 
2013). Passiv användning utgörs av att applikationen prövas genom trial-and-error, där 
användaren försöker och misslyckas. När applikationen inte motsvarar användarens 
förväntningar slutar användaren att använda applikationen. Vilket påminner oss om det 
Mohamed (2013) beskrivit som konsumentsamhällets slängkultur. Inom aktiv användning sker 
en samverkan mellan användare och designers via sociala medier för att utveckla 
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applikationen. Detta bidrar till teorier inom design, att exempelvis inte endast fokusera på 
designen utan även på helheten (Mohamed, 2013).   

Applikationer är inte skapade enbart för popularitet och marknadsföring de är även skapade 
för att vara ett hjälpmedel för oss människor. Mohamed (2013) menar att applikationer 
utvecklas för att människor är i behov av dem. Med det menar han att applikationer utvecklas 
för att möta människors behov i både tid och rum, för att hjälpa dem att organisera sina liv. 
Srivastava (2005) menar att det alltid funnits ett sökande efter en känsla av tillhörighet bland 
oss människor. Srivastava (2005) påstår även att känna tillhörighet är ett behov vi människor 
har som mobila tjänster kan uppfylla. Vilket även gör oss fästa vid våra mobila enheter och 
dess erbjudna tjänster (Srivastava, 2005).   

Applikationer är utvecklade för att underlätta för användare att integrera med den mest 
nödvändiga informationen som användaren behöver (Mohamed, 2013). För att underlätta för 
användarna krävs även att man använder grafik i applikationerna, nästa avsnitt går in på 
gränssnitt i applikationer. 

2.3.2 Grafiska- & Naturliga användargränssnitt 
Grafiska-& naturliga användargränssnitt som även är känt under namnet graphical user 
interface (GUI). När GUI utvecklades erbjöds något nytt till användarna, nämligen förmågan 
att kunna interagera med en dator utan att behöva använda text. Apples Mac som kom ut år 
1984 var den första kommersiella framgångsrika produkt som använde GUI.  

Hinman (2012) menar att Apples Mac skapade en virtuell värld för informationen, som man 
kunde leva i och bli interaktiv med. Apples Mac hade ett visuellt gränssnitt och ett 
interaktionsspråk där information representerades som objekt. Detta var objekt med 
utseende och regler för utseende som speglar den riktiga världen. Grafiska användargränssnitt 
styrker skrivbordsmetaforen: filer och dokument bör vara överst på ett datorskrivbord. Precis 
som papper på ett skrivbord i den verkliga världen (Hinman, 2012).  

Utvecklingen av användargränssnitt har skett genom att man utvecklat eller byggt på de 
befintliga egenskaperna hos gränssnitteten. Det fungerar på samma sätt som med konst, 
ingen förändring sker radikalt från en dag till en annat utan förändringen sker sakta över tid 
(Hinman, 2012). 

I GUI representeras ett informationsobjekt med hjälp av grafik eller ikoner. Medan naturliga 
användargränssnitt som även går under namnet natural user interface (NUI) levererar 
mänsklig intuition. NUI system förstår och är responsiva till de miljöer de befinner sig i. NUI 
interaktioner är snabba och få och grundar sig i de naturliga egenskaper hos objektet och hur 
du som användare förväntar dig att objektet ska uppföra sig (Hinman, 2012). Man skulle som 
ett exempel kunna säga att om du i en applikation ser en ikon som liknar ett hus, antar du att 
det är hemknappen. Det finns etablerade riktlinjer för hur man bör förhålla sig till GUI och NUI 
i design av system. Följande beskrivs riktlinjer för hur man bör designa gränssnitt i 
applikationer. 

2.3.3 Designriktlinjer för gränssnitt 
Följande designriktlinjer beskriver vad man bör tänka på i designen av gränssnitt i 
applikationer. De riktlinjer som tas upp har valts ut då de lämpar sig bäst att jämföras med 
gränssnitten i applikationen som används i fallstudien. Poängen är att visa på att det finns 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:653824/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:653824/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:653824/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:653824/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:653824/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:653824/FULLTEXT01.pdf
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olika riktlinjer man bör ta hänsyn till i utvecklingen av applikationer beroende på vad som ska 
finnas med i applikationen.  

Riktlinjer för att använda färger 
I interaktiva mjukvarusystem beror det på färgerna i framförandet av information. Johnson 
(2010) uppmanar till att följa dessa fem riktlinjer för att försäkra sig om att användarna av 
mjukvaran tar in informationen.  

 Urskilja färger av mättnad och ljusstyrka. Undvik subtila färgskillnader och se till att 
kontrasterna mellan färgerna är höga. Ett sätt att säkerställa detta är att se dem i 
gråskala. Om du inte kan särskilja dem när de är i gråskala, är de inte tillräckligt olika. 

 Använd särskiljande färger. De färger som människor kan urskilja lättast är de färger 
som ger en stark signal (positiv eller negativ). De färger som människor lätt kan urskilja 
är röd, grön, gul, blå, svart och vit (Johnson, 2010). 

 Undvik färgkombinationer som färgblinda människor har svårt att urskilja. Exempel på 
dessa kombinationer är bland annat mörkröd, blå eller lila tillsammans med andra 
mörka färger. Använd istället mörkröd, blå och lila tillsammans med ljus gul eller grön 
(Johnson, 2010).  

 Undvik överflöd av färger, tillämpa andra signaler. Man ska inte bara förlita sig på 
färgen. Ska något markeras med färg bör det även markeras på annat sätt, exempelvis 
färg och symbol.  

 Separera starkt motstående färger. Att placera färger tillsammans som inte passar ihop 
skapar en skimrande känsla och bör därför undvikas (Johnson, 2010). 

Hur man bör utforma knappar  
Följande är en beskrivning på hur vi människor uppfattar olika färgval på knappar (McKay, 
2013). En grå knapp uppfattas av oss människor som neutral och drar inte till sig 
uppmärksamhet. Samma sak med en blå knapp, den är neutral, drar inte till sig 
uppmärksamhet, är traditionell och konservativ. Inte heller en grön knapp drar till sig 
uppmärksamhet. Den uppfattas som avkopplande, organisk och fräsch. En gul knapp drar 
däremot till sig uppmärksamhet, det är den bästa färgen för att framhäva något. En orange 
knapp är aggressiv, rolig, energisk, varm och får uppmärksamhet. Samma sak med en röd 
knapp. En lila knapp är också aggressiv men även gladlynt och får uppmärksamhet (McKay, 
2013). 

Visuell struktur på skärmen 
Den tredje riktlinjen är visuell struktur, den handlar om hur man strukturerar information för 
att underlätta för användaren. När människor navigerar sig genom mjukvaror eller webbsidor 
läser man inte vartenda ord. Man avsöker snabbt relevant information. När informationen är 
strukturerad blir det enklare för människor att avsöka och förstå. Ju mer strukturerad 
informationen är, ju snabbare och enklare kan informationen avsökas. Visuell struktur kan 
handla om längre texter, kortare information men även siffror. Hur siffrorna skrivs ut kommer 
att påverka förmågan att avläsa dem (Johnson, 2010). 

Närhetsprincipen för objekt och texter 
Den fjärde riktlinjen är närhetsprincipen, den går ut på att placera objekt i närheten av 
varandra på skärmen för att de ska uppfattas tillhöra varandra. Närhetsprincipen är relevant 
för layouter, kontrollpaneler eller dataformulär i mjukvaror, webbsidor och elektroniska 
apparater. Man ska visuellt se vad som hör till vad, detta för att en interaktion ska kunna ske 
snabbt och effektivt. Det hjälper även användaren att få en överblick över innehållet. Johnson 
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(2010) menar att det är vanligt att designers ofta separerar grupper av kontroller på skärmen 
genom att omsluta dem med boxar eller genom att placera linjer för att skilja på grupper. 
Enligt närhetsprincipen kan objekt på skärmen särskiljas eller grupperas genom att objekten 
visuellt placeras närmare varandra eller längre ifrån varandra (Johnson, 2010). 

Riktlinjer för kommunikationsdesign 
Här beskrivs hur man bör designa för att användargränssnittet ska kommunicera effektivt med 
användaren. Gränssnittet bör då innehålla en kombination av följande attribut: 

 Gränssnittet ska förse användaren med information som är användbar och relevant till 
uppgiften som ska utföras. 

 Ingen överflödig information.  
 Gränssnittet ska hjälpa användaren att utföra uppgiften.  
 Det ska kännas tydligt och naturligt.  
 Gränssnittet ska tala samma språk som användaren. Det vill säga, använda samma 

språk som användaren skulle gjort i en konversation.  
 Det ska vara lätt att förstå för användaren. Även om information är användbar ska det 

inte behövas erfarenhet eller viss kunskap för att förstå gränssnittet.  
 Gränssnittet ska förse användaren med en bra balans av detaljer för att användaren 

ska veta vad som skall göras.  

Felmeddelanden och varningar 
Det finns även riktlinjer att följa vad gäller felmeddelanden och varningar. Man ska inte ge ett 
felmeddelande om användaren inte vet vad dom ska göra annorlunda. Man måste då ha en 
tydlig beskrivning av problemet med en användarcentrerad förklaring. Detta genom att säga 
vad som är fel ur användarens perspektiv. När det är möjligt bör man ge förslag på lösningar 
till att fixa problemet. Man får aldrig skylla på användaren, undvik att använda ord som du och 
din. Använd inte följande ord: Error, misslyckande, använd istället “problem”. Misslyckades 
att, använd istället “kan inte”. Inte illegal, ogiltig eller dålig. Det är då bättre att använda 
felaktigt eller inte giltig (McKay, 2013). 

Att se tid som en betydande faktor  
Det är viktigt att gränssnittet förser användaren med information vid rätt tid i rätt kontext. 
Det är annars lätt att användaren glömmer bort. Bra personlighet och ton är viktigt för 
gränssnittet för att få användare att gilla systemet. Det är viktigt att gränssnittet inte avbryter 
användaren i dess arbetsflöde. Med exempelvis frågor eller liknande. Detta gör tid till en faktor 
(McKay, 2013).   

Den omvända pyramidens presentationsstil  
Den omvända pyramidens presentationsstil handlar om att ha den viktigaste informationen 
längst upp på skärmen, för att sedan ha viktiga detaljer, mindre viktiga detaljer och sedan 
tekniska detaljer för avancerade användare längre ned. Den omvända pyramiden ska göra att 
människor snabbare hittar den information som de söker och som är relevant för dem (McKay, 
2013). 

2.3.4 Processkartläggning 
Det är inte bara gränssnittet som har betydelse för användarnas upplevelse utan även 
processerna som sker i en applikation. I tjänster är kundernas uppfattningar av deras 
upplevelser minst lika viktigt som både design och leverans av tjänsten. Kundupplevelsen av 
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tjänsten kommer att bero på kombinationen av vad du levererar och hur det jämförs med vad 
kunderna förväntat sig (Chesbrough, 2011). 

Tjänster är immateriella vilket kan göra det svårt att se vad som verkligen sker i en tjänst. Man 
kan genom att skapa en visualisering av kundernas upplevelse få en överblick av tjänsten. 
Detta innebär att man identifierar tjänstens upplevelsepunkter: ögonblicket då kunden 
kommer i direktkontakt med tjänsten. Dessa upplevelsepunkter ger möjlighet till att kunna 
rama in kundernas förväntningar på vad de vill uppleva. För att en kund ska vara mottaglig för 
en tjänst måste kunder vanligtvis göra vissa val. Dessa val för dem direkt till olika element av 
tjänsten (Chesbrough, 2011). 

Att bryta upp en tjänst i upplevelser på detta vis kallas att göra en Blueprint (Chesbrough, 
2011). När man ska utveckla en tjänst och göra en Blueprint börjar man med att skapa ett 
processdiagram för tjänsten, genom att dela upp hela kundens upplevelse av tjänsten i en 
process steg för steg. Alla delar av upplevelsen av tjänsten är en del av designen av en tjänst 
(Chesbrough, 2011).  

När man har gjort detta processdiagram går man vidare med processkartläggningen. En 
Blueprint hjälper organisationen att se de olika stegen användaren behöver ta för att utföra 
tjänsten. Med hjälp av en Blueprint kan organisationen komma fram till hur dom ska ge 
kunden vad dom behöver och vad kunden vill ha, på ett lönsamt sätt. Detta genom att låta 
kunder vara med i designen. Blueprints hjälper organisationer att identifiera designen på 
tjänsten och för att bevisa vilken upplevelse kunden har av tjänsten. Chesbrough (2011) menar 
att Blueprint fungerar som ett verktyg som tydliggör de dokument och artefakter som 
kunderna själva ser i processen. 

I processkartan ska man definiera: 

 Fysiska bevis - Komponenter som bidrar till att tjänsten fungerar (applikationen).  
 Kundagerande - Steg som kunden utför i applikationen för att nå målet 

(Processdiagram).  
 På scenen kontakt, personalhandling - Vad applikationen gör, vad applikationen 

frågar efter och begär av användaren. Vilken information applikationen ger.  
 Backstage kontakt, personalhandling - Vad applikationen gör som användaren inte 

ser. 
 Stödprocesser - System som behövs för att stödja alla funktioner i applikationen. 

System som gör att applikationen fungerar. 

De som arbetar “På scenen” arbetar som integrerare med kunden, de som arbetar 
“backstage” arbetar som stöd för processen. Det måste även finnas stödsystem som 
underlättar i processen. Genom att visa på vad kunden ser i varje del av processen skapas en 
bättre förståelse för hela processen. Även hur de olika delarna i processen integrerar med 
resten av processen. Denna metod kan visualisera hur olika handlingar från både kunder och 
anställda påverkar upplevelsen som resulteras av tjänsten. Denna visualisering gör det lättare 
att upptäcka och identifiera de bakomliggande orsakerna till problemen. Denna metod hjälper 
även till att identifiera sätt att förbättra tjänsten på (Chesbrough, 2011). 
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2.3.5  Människa-datorinteraktion  
Människan-datorinteraktion även känt under namnet Human-computer interaction (HCI) 
studerar relation och interaktion mellan människor och datorer. HCI handlar om mer än bara 
gränssnitt, det är ett tvärvetenskapligt fält som omfattar många områden. Från början var HCI 
fokuserat på gränssnitt, då främst möjligheter och designkriterier för grafiska 
användargränssnitt. Användning av fönster, ikoner, menyer och pekdon för att skapa 
användbara system. När man sedan började förstå gränssnitt bättre skiftade HCI fokus till 
andra problem. De nya utmaningarna blev då att förbättra de sätt människor använder 
datorer när vi exempelvis ska arbeta, tänka, lära, kritisera, förklara, argumentera, debattera, 
observera, besluta, beräkna, simulera och designa (Fischer, 2001). 

Den ursprungliga tanken med HCI var enligt Fischer (2001) att göra system mer användbara. 
Det fanns då en risk med att systemen fick minskat uttryckskraft och gränssnitt för nybörjare 
och tillfälliga användare, för enkla aktiviteter. Uttagsautomater är ett exempel på så kallade 
lågtröskelsystem. Dessa är system som bör vara lätta att förstå och använda utan tidigare 
erfarenheter. Komplexa system för professionellt bruk måste vara användbara. De måste låta 
sina användare göra sina uppgifter som de måste göra för att få sitt jobb gjort. Dessa system 
för professionellt bruk kallas High-functionlity applications (HFA). De kan vara svåra att 
använda i början, men med tiden kan användarna utföra många olika uppgifter med systemet 
(Fischer, 2001). Människa-datorinteraktion handlar om att skapa en användarcentrerad 
design som omfattar alla aspekter som har betydelse för interaktionen mellan datorn och 
människan, som kan delas upp i två utgångspunkter. Den första utgångspunkten som ligger 
hos interaktionsdesignen med rollen att säkerställa att slutanvändaren kan navigera och hitta 
den informationen som söks. Detta ska ske på ett enkelt och effektivt sätt (Mohamed, 2013).  

Den andra utgångspunkten handlar om att designen ska skapa användarupplevelser utifrån 
slutanvändarens lust och behov. Dessa utgångspunkter påvisar hur viktigt det är att skapa en 
användarcentrerad design. Med hjälp av att skapa en användarcentrerad design sätts 
slutanvändarens behov och önskemål i fokus (Mohamed, 2013). Designen på den slutliga 
produkten blir ett optimerat system för slutanvändaren och systemet är uppbyggt från 
slutanvändarens användarsätt. Anledningarna är olika till varför vi väljer att använda oss av 
avancerad teknik. Med hjälp av tekniken kan vi kommunicera med omvärlden. Idag har 
tekniken på olika sett blivit en del av oss och en del av vardagen (Mohamed, 2013).  
När vi idag använder applikationer som för oss är användbara händer det att dessa 
applikationer behöver hantera känslig information som behövs vid betalningar och 
bankärenden till exempel. Kommande del i teorin kommer att gå in på mobila betalningar och 
vad som där blir viktigt att ta hänsyn till.  

2.3.6 Riktlinjer för mobilbetalning   
Utvecklingen av mobila och trådlösa teknologier har lett till nya möjligheter inom e-handel 
och även stor framgång inom applikationsutveckling. Istället för att använda sig av kontanter 
eller kreditkort kan nu kunder använda sin smartphone till att betala sina produkter och 
tjänster med. Att betala med mobilen är både snabbt, enkelt och bekvämt för kunden (Affairs, 
2016). Applikationer kan erbjuda sina kunder tillgång till både information, underhållning och 
transaktioner från var som helst och när som helst. Mobilbetalning har gjort att traditionella 
fysiska betalmedel har blivit kompletterade med virtuella platser (Chen, 2008). 
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Problemet med mobilbetalning är i dagsläget att en större del av konsumenterna känner sig 
osäkra med att betala med mobilen (Affairs, 2016). För att mobilbetalning ska bli globalt 
accepterat krävs det att betalningssystemen är lättanvända och följer en säker metod för 
betalning. Mobilbetalning är ett betalningssätt som anses möjliggöra effektivare, säkrare och 
bekvämare betalningstransaktioner. 

För att få konsumentens godkännande att använda sig av mobilbetalning bör betalni-
ngssystemet följa vissa riktlinjer för säker betalning. Enligt Chen (2008) krävs det att 
applikationer använder sig av ett gränssnitt som signalerar lojalitet och tillit hos användaren. 
Gränssnittet är en viktig aspekt och måste vara väl utformat så betalningen går lätt att utföra 
(Chen, 2008). Detta eftersom undersökningar visat att lätta gränssnittet signalerar lojalitet. 
Gränssnittet ska vara lätt att förstå och lättnavigerat. Antalet steg i processen ska minimeras 
för att minska komplexiteten. Återkoppling på status av betalningen till användaren är 
nödvändig då det eliminerar förvirringen hos användaren och bygger tillit (Chen, 2008).  

Enligt Affairs (2016) är det viktigt att applikationer använder sig av integrerade kända 
betalningslösningar som går genom generella betalningstjänster som drivs inom ramen för 
finansiella regleringar och utföras via mobila enheter. Dessa betalningstjänster är bland annat 
Paypal och mobilt BankID (Affairs, 2016). Genom att använda sig av kända betalningslösningar 
väcker det tillit hos konsumenterna. Vid användning av obekant teknik skapas osäkerhet hos 
användaren och användaren kommer garanterat tänka två gånger innan genomförandet av 
betalningen (Affairs, 2016). 

Applikationer bör erbjuda kundservice om problem med betalningen uppstår (Chen, 
2008).  Det finns även vissa risker med mobilbetalning som konsumenten är rädd för. Dessa 
risker är ekonomiska, personliga, integritetsrisker så som dataintrång och identitetsstölder. 
Riskerna bör kartläggas och åtgärdas innan aktivering och införande av online-transaktioner 
(Chen, 2008).  

Att betala med mobilen är säkrare än vad många tror. Enligt Affairs (2016) är det 0.2% risk att 
råka ut för bedrägeri om du använder dig av ett betalningssystem utan lösenord. 
Informationssäkerheten måste vara väl utvecklad för att undvika att risker uppstår, även för 
att ge en säker transaktionsmiljö för konsumenten (Affairs, 2016). 

En annan viktig aspekt är insamling och användning av kunddata (Chen, 2008).  Det är viktigt 
att företaget inte samlar in mer personuppgifter om konsumenten än vad som behövs. 
Personuppgifterna bör vara lagrade på ett säkert sätt enligt Chen (2008). Detta för att 
obehöriga inte ska kunna komma åt kunddata och använda den till otillåten sekundär 
användning. Det är viktigt att informera kunden om vilken personlig information som samlas 
in och sparas och hur den kommer att användas och skyddas. De huvudsakliga fördelarna med 
mobilbetalning är att det går snabbt och smidigt att utföra en transaktion och du slipper 
användningen av kontanter. Riskreducering bör prioriteras särskilt under det tidigare stadiet 
av applikationen (Chen, 2008).  
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3. Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi gått tillväga för att komma fram till vårt 
resultat. Vi kommer visa på hur vi tagit oss an problemet, samt redogöra för och diskutera den 
valda forskningsmetoden. Datainsamlingsmetoderna i denna studie inkluderar en fallstudie, 
användartester/observationer, enkäter, en fältstudie och processkartläggning. Detta för att 
samla in kvalitativ data och skapa en förståelse för användarna och själva användningen. Vi 
har undersökt ett enskilt fall för att fokusera på att fördjupa oss i just det fallet och samla data. 
Användartestet/observationen och enkäten ingår i en etablerad metod för att undersöka 
användbarheten i system (System Usability scale) vilket vi ansåg passande i detta fall. Vi ville 
utföra en observation då användarna testar applikationen eftersom människor kan säga att 
de gör på ett visst sätt men de egentligen i praktiken gör på ett annat sätt. 
Användartestet/observation och enkät utfördes på förstagångsanvändare. Fältstudien 
utfördes på nuvarande användare, tidigare användare och potentiella användare. Fältstudien 
gjordes för att kunna föra en öppen konversation/intervju med användare, för att kunna 
diskutera och få en förståelse för dem. Detta har gjorts för att skapa en uppfattning av hur 
användarupplevelsen skiljer sig mellan förstagångsanvändare och aktiva användare. Denna 
studie har avgränsat sig till Business to Customer (B2C) där vi fokuserat på de enskilda privata 
användarna. Genom de olika datainsamlingsmetoderna ville vi skapa förståelse för aktiva 
användare och förstagångsanvändare. Processkartläggningen utfördes för att visualisera vad 
i tjänsten som påverkar användningen positivt/negativt. Kontakt togs med sammanlagt 30 
personer under användartest/observationer, enkät och fältstudie. Dessa personer är tidigare 
användare, befintliga användare och potentiella användare. Dessa personer medverkade i 
insamlingen av data som genomfördes mellan den 28 december 2015 och 10 mars 2016. Målet 
med denna undersökning var att få en djupare förståelse för de aspekter som blir centrala att 
beakta i utvecklingen av användarvänliga nyttoapplikationer.  

3.1 Vetenskaplig ansats 
För att angripa problemet kring hur man skapar användarvänliga nyttoapplikationer har vi 
fokuserat på att först skapa en förståelse för ämnet applikationsutveckling och det som hör 
där till, genom att samla teori kring applikationsutveckling (se figur 1).  Detta i hopp om att 
denna studie ska skapa rekommendationer kring de aspekter man bör tänka på i utvecklingen 
av nyttoapplikationer, som vi kan bidra med. Studien har fokuserat på att skapa en förståelse 
kring hur användare upplever och uppfattar användningen av nyttoapplikationer.  Detta har 
vi undersökt genom att vi samlat information kring användningen av applikationen genom att 
göra ett användartest/observation och en processkartläggning. Samt skapat en förståelse för 
hur användarna av applikationen tänker genom att utföra en fältstudie och en enkät. Vilket 
då har inkluderat att samla data från både förstagångsanvändare och aktiva användare. Detta 
är ett ämne som hela tiden utvecklas och saker blir snabbt gamla vad gäller området 
applikationsutveckling. Utgångspunkten har varit att undersöka hur deltagarna tolkar 
applikationen under användartestet/observationen, enkäten och fältstudien. Vi har även 
utfört en processkartläggning för att skapa en visualisering över vad som sker i applikationen. 
Detta för att skapa en tydlighet i vad som finns i den digitala tjänsten.  

Vi har undersökt detta på djupet genom att vi har samlat mer djupgående information från 
ett mindre antal människor. Vi har utforskat detta område genom att samla information från 
både människor som använder applikationen, de som provat den och de som inte provat den. 
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Vi ansåg en kvalitativ undersökning vara bäst lämpad då vi ville fördjupa vår förståelse för 
användningen av applikationer. Vi använde en fallstudie för att begränsa oss till ett specifikt 
fall, vilket gav oss möjlighet till att skapa förståelse för verkligheten i just detta fall (Bryan & 
Bell, 2011).  

Detta för att sedan analysera den insamlade data, skapa en uppfattning av användarnas 
upplevelser och jämföra med vad teorin säger om våra olika temaområden som är gränssnitt, 
processer, användarvänlighet, användarupplevelse och mobilbetalning. Vi började med att 
samla teori kring vårt område för att sedan undersöka vad som sker i praktiken och skapa en 
empiri. Vi har därmed arbetat deduktivt, en deduktiv ansats har använts för att kunna använda 
teorin som grund för beslutsfattning gällande vår datainsamling. Då särskilt hur vi valt att 
utforma våra intervjufrågor och vad vi valt att fråga om i våra intervjufrågor. 

3.2 Kvalitativt tillvägagångssätt och deduktiv ansats 
För att besvara vårt syfte har vi använt en kvalitativ undersökningsmetod. Anledningen är att 
vi vill skapa en djupare förståelse inom området applikationsutveckling. Detta med anledning 
till att kunna bidra med, även skapa förståelse för gränssnitt, processer och riktlinjer för 
mobilbetalning för att skapa god användarvänlighet och användarupplevelser i applikationer. 

Valet av kvalitativt tillvägagångsätt har hjälpt oss att samla in data som har genererat en djup 
inblick i människors åsikter och föreställningar kring vårt valda fall Electronic parking. 
Metoden är vald då den har en förståelse för vad som sker i verkligheten (Bryan & Bell, 2011). 
Vilket har varit fokus vid datainsamlingen. Studien bygger på en deduktiv ansats då vi utgår 
från teorier och modeller vad gäller applikationsutveckling. Detta för att först skapa en 
förståelse för ämnet applikationsutveckling, för att sedan undersöka vad som sker i praktiken 
när applikationer används. Vi började med att studera teorier för att skapa underlag till vår 
datainsamling. När det gäller teorier som behandlar gränssnitt har vi valt ut de teorier som i 
analysen kan jämföras med det som finns i applikationen.  

3.3 Litteraturstudie 
För att skapa en teoretisk grund och skapa förståelse för ämnet applikationsutveckling har vi 
undersökt vetenskaplig litteratur. I sökandet efter stödjande teori har vi använt oss av olika 
databaser som Libris, Google scholar och diva som är en uppsatsportal för 
forskningspublikationer och studentuppsatser. Där har vi sökt upp både vetenskaplig litteratur 
och vetenskapliga artiklar. De sökorden vi har använt oss av i sökningarna är följande: 
Applikationsutveckling, informatik, mobile payment, tjänsteutveckling, tjänsteinnovation, 
digitalt entreprenörskap, e-services, graphical user interface, natural user inerdace, user, 
interface design guidelines, blueprint och digitala tjänster. 

3.4 Fallstudie 
Vi såg fallstudie som en lämplig strategi för den studie vi valt, eftersom en fallstudie begränsar 
undersökningen till ett avgränsat fall, som i vår studie är företaget Electronic Parking. 
Electronic parking har bidragit med sin applikation för att utföra undersökningen på. Bryan & 
Bell (2011) menar att en fallstudie ger möjlighet till förståelse för verkligheten i ett specifikt 
fall. Vi använde Electronic Parkings parkeringsapplikation för att utföra 
användartester/observationer för vår datainsamling. Valet föll på en fallstudie då vi ville 
studera detaljerna i det valda fallet. Syftet med att göra en fallstudie är att skapa förståelse 
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för något, inte att förklara något (Ejvegård, 2009). Fördelar med att använda en fallstudie är 
att man inte behöver titta på alla fall, utan enbart fokusera på ett enskilt.  

Bakgrunden till valet av Electronic Parking som fall var att de funnit brister i användandet av 
dess applikation och vi ville använda applikationen till att undersöka vad dessa brister beror 
på. Genom att ta fram information om hur en applikation med god användarvänlighet bör vara 
utformad och sedan jämföra med Electronic Parkings parkeringsapplikation. Detta för att 
sedan kunna ge rekommendationer för vad man bör tänka på i utvecklingen av applikationer. 
Målet med denna fallstudie var att förstå användningen av applikationen. Det vill säga förstå 
hur användaren ser på applikationen, utifrån deras perspektiv samt med deras ögon. Vi ville 
med hjälp av denna applikation förstå användningen och användare av applikationer för att 
skapa en förståelse för hur man ska kunna skapa användarvänliga applikationer.  

För att ta fram rekommendationer för vad man bör tänka på i utvecklingen av applikationer, 
har vi använt oss av olika datainsamlingsmetoder. System usability scale (SUS) är en etablerad 
metod för att undersöka användarvänligheten i system. Vi har även använt en fältstudie där 
vi utförde intervjuer på slumpmässigt utvalda personer i centrala Luleå. Samt att vi gjort en 
processkartläggning över applikationen.  

3.5 Fallstudieföretag 
Det företaget vi valt att använda i vår fallstudie är Electronic Parking, som är ett internationellt 
världsledande bolag som utvecklar och säljer parkering- och betalningssystem. Detta för att 
underlätta vardagen för parkeringsägare, parkeringsförvaltare och för den parkerande 
kunden. Bolaget är Svenskt och all utveckling sker i Sverige. Det finns dotterbolag i Norge, 
Finland och Polen.  

Bolaget erbjuder sin parkeringstjänst via en applikation som finns tillgänglig för nedladdning 
för alla mobiltyper. Betallösningen kan användas på de parkeringar där Electronic Parking är 
etablerade. Vilket är följande städer: Boden, Falkenberg, Falun, Göteborg, Kristinehamn, 
Kungsbacka, Luleå, Motala, Skellefteå, Strömsund, Uddevalla, Uppsala och Örebro. 
Användarna kan när de parkerat sitt fordon välja att betala med Electronic Parkings 
parkeringsapplikation eller den fysiska biljettautomaten som finns på parkeringsplatsen. 

Denna tjänst erbjuds via en applikation vilket gör det viktigt att applikationen fungerar 
optimalt för att människor ska vilja använda den. Electronic parking har funnit ett högt 
användarantal som väljer bort applikationen efter bara en användning och därmed företagets 
erbjudna tjänst. Detta blir ett problem då hela 34 % av användarna endast använder tjänsten 
en gång och tar biljetten på krita. Medan exempelvis bara 3 % av användarna använder 
tjänsten mellan 101-125 gånger. 

Problemet för Electronic Parking är i dagsläget att människor laddar ner 
parkeringsapplikationen men aldrig använder den eller enbart använder den ett fåtal gånger. 
Vilket inte genererar några pengar för företaget. Problemet för företaget är att 34 % av 
användarna endast laddar ner applikationen, tar första biljetten på krita och aldrig betalar 
den. Vilket betyder att de inte heller registrerar sitt bankkort och fortsätter använda 
applikationen. 7 % av användarna laddar ned applikationen och använder den endast en gång. 
Figur 2 nedan visar statistik i procent på hur många gånger användarna använder 
applikationen. Den röda ringen i figur 2 visar förstagångsanvändare som tar första biljetten på 
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krita och aldrig betalar den. Samt de som betalar för sin biljett endast en gång och sedan inte 
använder applikationen igen. 

 

Figur 2: Visar statistik på användare som tar första biljetten på krita och aldrig betalar den, 
vilket är 34%. Samt de användare som betalar första biljetten men inte använder applikationen 
igen, vilket är 7%.  

3.6 Datainsamlingsmetoder 
Vid insamlingen av data har vi valt att använda System Usability Scale (SUS) samt en 
fältstudie.  Vi har även skapat en processkarta över applikationen för att öka förståelsen för 
användningen och användarna. Vi ville skapa en förståelse för ämnet från olika perspektiv för 
att uppnå en ökad validitet av våra insamlade data.  

SUS-undersökning består av användartest/observationer och en enkät innehållande frågor 
angående systemet. SUS-undersökningen har vi utfört på 10 stycken förstagångsanvändare i 
olika åldrar. SUS-undersökningen bestod av användartest/observation och en enkät som 
gjordes samtidigt, liknande en strukturerad intervju. Detta är en metod vi fick presenterat för 
oss av företaget Electronic Parking, som vi ansåg passande att använda för vår studie. 

I SUS-undersökning har vi observerat användaren genom en strukturerad observation. Detta 
för att en strukturerad observation är en metod som handlar om systematiska iakttagelser av 
olika individers beteende. Denna metod har möjliggjort direkt iakttagelse och observation av 
beteende. Vid en strukturerad observation har vi som forskare bestämt i förväg vad som ska 
observeras (Bryan & Bell, 2011). I detta fall observerades användarnas och applikationens 
beteende utifrån sex olika steg som användaren fick i uppgift att utföra. Dessa steg bestod av: 
aktivera/komma igång med tjänsten, starta parkering för aktuell plats, avsluta parkering, 
registrera ytterligare fordon, byta fordon vid start av parkering och söka upp kvitto. Vi valde 
en strukturerad observation för att kartlägga interaktionen mellan användaren och 
applikationen. Genom att använda oss av observation kan vi direkt se vart användaren fastnar 
och kartlägga användarens beteende i interaktionen med applikationen. 

Enkäten kan även ses som en strukturerad intervju som administreras av oss som intervjuare. 
Fördelen med att använda sig av en strukturerad intervju är att vi som intervjuare hade 
möjlighet att hjälpa informanten att tyda frågorna på ett korrekt sätt (Bryan & Bell, 2011). 
Inför SUS-undersökningen bestämde vi oss för att observera en heterogen grupp människor. 
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Vid utförandet av intervjun i fältstudien nämnde vi till de utvalda testpersonerna att deras 
svar kommer att vara anonyma. Däremot hade vi inte i fältstudien planerat i förväg vilka 
människor vi ville intervjua, detta skedde slumpmässigt.  

De slumpmässigt utvalda personerna i fältstudien fick frågor utifrån om de använder 
Electronic Parkings parkeringsapplikation eller parkeringsautomaten. Det positiva med att 
använda fältstudie som datainsamlingsmetod är att vi får vara ute bland användarna i den 
naturliga miljön. Vi fick möjlighet att be personen i fråga att utveckla svaren, även ställa 
följdfrågor. Processkartläggningen valde vi att göra för att skapa en förståelse för vad som sker 
i tjänsten och vad tjänsten innehåller (Chesbrough, 2011). Detta gav oss en överblick och vi 
kunde genom denna upptäcka onödiga steg i processen. Den underlättade även för oss då vi 
skulle undersöka de olika stegen i processen då processkartan gav oss en visualisering av 
tjänsten. Dessa datainsamlingsmetoder kommer senare beskrivas mer ingående. 

Figur 3 nedan visar en visualisering över hur vi har samlat in data och vilka temaområden som 
datainsamlingarna har bidragit till. Den översta raden i figur 3 visar vilka användare 
datainsamlingen riktats till för att utföra studien. Följande rad visar att vi har använt oss av 
datainsamlingsmetoden System usability scale.  Rad tre i figuren visar vilken typ av 
datainsamlingsmetod som System usability scale består av och vilka andra metoder vi har 
tillämpat. Rad fyra till åtta i figuren visar vilka datainsamlingsmetoder som har bidragit med 
data till de olika temaområdena. 

 

Figur 3: Visualisering över hur vi använt våra olika datainsamlingsmetoder. 

3.6.1 System usability scale  
I datainsamlingen har vi valt att använda en etablerad metod för att utföra användartestet. 
System usability scale (SUS) är utvecklad för att på ett enkelt och kostnadsfritt sätt utvärdera 
användbarhetsaspekter i system. Denna metod går ut på att selektera 10 stycken testpersoner 
som får i uppgift att lösa samma väldefinierade uppgifter i systemet i sex olika steg och sedan 
svara på olika frågor i form av en enkät (Affairs, 2016). Vi valde ut fem kvinnor och fem män i 
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olika åldrar som testpersoner för användartestet/observationen och enkäten. Personerna 
hade aldrig använt Electronic Parkings parkeringsapplikation tidigare. Vi valde att använda oss 
av personer som aldrig använt sig av applikationen tidigare med anledning till att vi ville rikta 
in oss på förstagångsanvändare i denna datainsamling. Efter användartestet/observationen 
fick testpersonerna svara på frågor angående applikationen i form av en enkät. 

Frågorna i enkäten bestod av tio olika påståenden som värderas på en 5-gradig skala efter hur 
mycket användaren håller med påståendet eller inte. Slutresultatet av dessa tio frågor kan bli 
allt mellan 0 och 100, där högre poäng indikerar bättre användbarhet. För att räkna ut 
poängen för systemet används följande regler:  Varannan fråga är ett positivt uttalande, vilket 
är de ojämna frågorna 1,3,5,7, och 9. Användaren fyller i ett värde mellan 1 och fem där 1 är 
“håller inte med påståendet” och 5 är “jag håller absolut med påståendet”. Från det värdet 
användaren ger dras 1 poäng bort. Fyller användaren i 5 subtraheras 5-1 och resultatet blir 4. 
 På de positiva påståendena vill man få ut så höga poäng som möjligt.   

Varannan fråga är ett negativt uttalande, de är jämna frågor 2,4,6,8 och 10. Användaren fyller 
i ett värde mellan 1 och 5. När användaren har fyllt i sitt svar subtraheras det angivna värdet 
från 5. Fyller användaren i 4 subtraheras 5-4 och resultatet blir 1.  På de negativa frågorna vill 
man få ut så låga poäng som möjligt. Efter ovanstående uträkning, får varje fråga poäng mellan 
0-4. När alla poäng är uträknade från alla frågor adderas dem och poängen multipliceras med 
2,5. Det slutliga resultatet hamnar då mellan 0-100, höga poäng indikeras med bättre 
användbarhet (Affairs, 2016) (se frågorna i bilaga ett). 

3.6.2 Fältstudie 
En fältstudie är en typ av observationsforskning där forskaren befinner sig i en naturlig miljö 
(Pettersson, 2016). Vi valde fältstudie som datainsamlingsmetod för att observera och 
intervjua 20st personer som är användare av applikationen, potentiella användare och icke 
användare som slumpvis valts ut i centrala Luleå. En fältstudie ska enligt Pettersson (2016) 
vara en bra metod att använda när det gäller design av IT. Detta då Pettersson (2016) menar 
att den kan bidra till en bättre förståelse för både användningskontexten och olika krav som 
användaren har. Vi valde att göra en fältstudie för att studera användarupplevelsen av 
parkeringsapplikationen, vilken inställning användarna har till mobil betalning och vilka krav 
de ställer på applikationen. Fältstudien har gett oss möjligheten att observera faktisk 
användning och prata med användarna (Bryan & Bell, 2011). Vilket har genererat data om 
varför vissa personer väljer att använda parkeringsapplikationen och varför vissa väljer att 
använda parkeringsautomaten. 

Vi valde att ställa öppna frågor under fältstudien för att få möjligheten att ställa följdfrågor 
vilket resulterade i en mängd kvalitativ data. De öppna frågorna och följdfrågorna ställdes för 
att få ut så mycket information som möjlig från informanterna. För att sammanställa denna 
fältstudie har svaren på frågorna bearbetats och strukturerats. De områden vi har valt att 
undersöka under denna fältstudie är: hur informanterna upplever applikationen, vilka 
funktioner informanterna använder, vad informanterna tycker om de olika stegen/processen 
i applikationen, hur gränssnittet upplevs, vad de tycker om att lämna ut sina kortnummer i 
applikationer, varför de väljer parkeringsautomaten istället och övriga synpunkter och 
kommentarer. Fältstudien har även bidragit med information om vad användaren vill använda 
den utvalda tekniken till och hur den kan utvecklas för att på bästa sätt stödja användningen. 
Vilket enligt Pettersson (2016) är en annan positiv del med att använda sig av en 
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fältstudie.  Tjugo personer medverkande i denna studie. Vi intervjuade dessa i centrala 
Luleå.  De som medverkat i studien är personer som använder sig av applikationen Electronic 
Parking samt personer som använder sig av parkeringsautomaten när de betalar för sin 
parkering.    

3.6.3 Processkartläggning 
En processkartläggning har vi gjort då Chesbrough (2011) menar att det underlättar då man 
vill se vad som sker i en tjänst. Tjänster är immateriella vilket gör det svårt att se vad som 
verkligen sker i tjänsten. För att skapa en tjänst som människor vill använda är det viktigt att 
den genererar en god upplevelse. Man bör då ta hänsyn till kundernas uppfattning av deras 
upplevelser. En processkartläggning skapar en överblick och visualisering av kundens 
upplevelser samt underlättar för att kunna se vad kunden förväntar sig (Chesbrough, 2011). 
Detta ligger till grund för vår processkartläggning. 

Vi började med att göra ett processdiagram genom att bryta upp tjänsten i kundens 
upplevelser, vilket enligt Chesbrough (2011) är det första steget i en processkartläggning. Det 
vi då gjorde var att dela upp, från användarens perspektiv vad användaren gör stegvis i 
applikationen. Vi fortsatte sedan med själva processkartan genom att definiera “På scenen 
kontakt”, vad applikationen gör som är synligt för användaren. Sedan “backstage”, det som 
sker i applikationen som användaren inte ser.  De “fysiska bevisen”, andra komponenter som 
bidrar till att tjänsten fungerar. Samt “stödprocesser” för att tjänsten ska fungera.  

Vi använde sedan processkartan för att undersöka vilka steg i processen som var överflödiga 
och var förändringar skulle kunna ske. Då vi analyserade processkartan använde vi även 
materialet från våra datainsamlingar för att se vad personer sagt om applikationens processer. 
För att ta hänsyn till dessa i vår analys och i vårt förbättringsförslag. Vi skapade sedan en ny 
bearbetad version av processkartan där vi då avlägsnat de onödiga stegen i processen.  

3.7 Analysmetod 
Materialet har analyserats på ett tematiskt sätt, genom att strukturera upp den insamlade 
data i studiens temaområdena. Temaområdena är användarvänlighet, användarupplevelse, 
gränssnitt, processer och mobilbetalning. Utifrån dessa temaområden har vi sedan 
sammanfattat studiens resultat. Det data vi samlat in har bearbetats och analyserats genom 
de olika temaområdena och studiens syfte. Vi har arbetat mot en kvalitativ metod, genom att 
analysera anteckningar vi som observanter gjort under observationen. Vi har även fört 
anteckningar över idéer som kommit upp under observationen och intervjun för att inte 
glömma. Vid bearbetning av data har vi gått igenom alla anteckningar som gjorts under 
observationen och fältstudien. 

I SUS-undersökningen som inkluderade användartest/observationen och en enkät började vi 
med att sammanställa vad som hände under de olika stegen i observationen för att få en bra 
överblick och se om det fanns likheter och skillnader i användandet. Eftersom frågorna ställdes 
till testpersonerna efter användartestet/observationen valde vi även att sammanställa svaren 
från enkätfrågorna efter vi sammanställt användartestet/observationerna. När vi analyserade 
svaren vi fick på enkätfrågorna räknades resultatet först ut för varje enskild testperson, detta 
då enligt formeln för detta som fanns beskrivet för denna undersökning. För att få fram ett 
gemensamt värde för alla testpersoner räknade vi ut ett medelvärde för att kunna använda 
det i analysen. 
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Data från fältstudien har analyserats för att se vilka delar av applikationen som är i behov av 
utveckling. Den teorin som vi har samlat in har vi kopplat till insamlat data. En fältstudieanalys 
är en metod som bygger på mönsterjämförelse, vi har därför valt att analysera våra 
informationskällor var för sig för att hitta ett mönster som ligger till grund för resultatet.  

I analysmetoden har vi utgått från en analysmodell som består av de centrala områdena för 
studien. Vi har använt oss av fyra olika datainsamlingsmetoder som behandlat olika områden 
för studien. Användartestet/observationen användes för att undersöka och skapa förståelse 
för användarvänligheten och upplevelser av processer och gränssnitt. Enkäten behandlade 
den uppfattade användarvänligheten och användarupplevelsen hos samma förstagångs-
användare som användartestet/observationen utfördes på. Fältstudien gjordes för att skapa 
en förståelse för hur användningen sker. Fältstudien behandlade områden som processer, 
gränssnitt, användarvänlighet, användarupplevelser och mobilbetalning. Fältstudien utfördes 
på slumpmässigt utvalda personer.  Processkartläggningen hjälpte oss att få en överblick och 
visualisering av processerna som sker i applikationen. 

3.8 Bearbetning av material  
Vi har bearbetat materialet enligt figur 4 nedan. Den mittersta spalten består av studies 
temaområden. Spalten till höger består av studies empiri som innehåller 
datainsamlingsmetoderna vi har använt i denna studie. Den vänstra spalten visar den 
teoretiska referensram denna studie är uppbyggd utifrån. När vi studerat 
användarvänligheten i applikationen har data från processkartläggningen används. De teorier 
vi har använt oss av för att analysera användarvänligheten är processkartläggning och 
människa-dator interaktion. Vid studien av användarupplevelse har data använts från 
användartestet/observationen, enkäten och fältstudien. De teorier vi har använt oss av för att 
analysera användarupplevelsen är människan och applikationer, bakgrund till 
applikationsutveckling, människa-dator interaktion och riktlinjer för mobilbetalning. Vid 
studien av gränssnittet i applikationen har insamlad data används från 
användartest/observation, enkät, fältstudie och processkartläggning. För att analysera 
gränssnittet i applikationen har vi tillämpat riktlinjer för gränssnitt, processkartläggning och 
riktlinjer för mobilbetalning. För att studera processen i applikationen har vi utgått ifrån data 
från användartest/observation, fältstudie och processkartläggning. Vid analys av processen 
har vi använt oss av teorin processkartläggning. Vi har även studerat mobilbetalning där vi har 
använt insamlad data från användartest/observation, fältstudien och processkartläggning. 
Analys av mobilbetalning i applikationen har grundats i riktlinjer för gränssnitt, 
processkartläggning och riktlinjer för mobilbetalning används.  
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Figur 4: Visualisering av vilka temaområden i vår datainsamling som kopplas till de teoretiska 
områdena och datainsamlingsmetoderna. 

3.9 Metodkritik och etik 
Problem som har uppstått under analysen av insamlat data är att det var mycket upprepning 
i svaren från fältstudien, vilket vi även kunde se i SUS-undersökningen. Detta har lett till att 
det var svårt att analysera och särskilja undersökningarna då vi fick fram upprepande 
information. Ett annat problem som uppstått under vår kvalitativa datainsamling var att vi 
under fältstudien inte kunde påverka hur utförligt informanterna svarade på våra frågor. Vissa 
informanter delade med sig av mycket åsikter medan andra gav oss korta svar. Problemet var 
att vi befann oss ute på ”fältet” och många människor var på väg någonstans. Ett alternativ till 
fältstudie hade varit att göra personliga och mer djupgående intervjuer, med befintliga 
användare, användare som har testat applikationen och valt bort den och användare av 
parkeringsautomater. Detta för att säkerställa att få ut så utförliga svar som möjligt.  Under 
utförandet av SUS-undersökning kunde vi se ett problem när testpersonerna fick i uppgift att 
svara på frågorna i enkäten. På grund av att enkäten innehöll färdiga frågor som 
testpersonerna uppfattandet som svårformulerade.  

För att utföra en så etisk korrekt undersökning som möjligt har samtliga personer som deltagit 
i undersökningarna informerats i början av undersökningen, om syftet med undersökningen 
och vad informationen kommer att användas till. De som medverkar i studien har själv haft 
rätten att välja över sin medverkan. Samt informerats om att deras svar kommer att vara 
anonyma. De har även blivit informerade om att deras svar endast kommer att användas för 
forskningens ändamål. För att svaren från de olika datainsamlingarna ska bli så anonyma som 
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möjligt har svaren presenteras som tolkningar inte som citat. Detta för att skydda 
informanterna och testpersonerna från att någon ska lista ut vem som deltagit i 
datainsamlingarna.  
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4. Empiri  

Detta kapitel kommer att visa resultatet av datainsamling som bestod av undersöknings-
metoden System usibility scale, en fältstudie och processkartläggning.  System usability scale 
består av ett användartest/observation som kommer att redovisas först under detta kapitel 
därefter kommer enkäten att redovisas som är andra delen av SUS och sedan en 
sammanställning av dessa två. Efter detta kommer resultatet av fältstudien redovisas i tre 
olika steg: personer som använder applikationen, personer som använder parkerings-
automaten och övriga kommentarer. Till sist redovisas processkartläggningen. 

 
4.1 System usability scale (SUS) 
I datainsamlingen har vi använt System usability scale (SUS). Metoden är utvecklad för att 
utvärdera användbarhetsaspekter i system och består av en observation i form av ett 
användartest och en enkät. Det första som utfördes var att 10st testpersoner valdes ut och 
fick i uppgift att praktiskt gå igenom sex olika steg i Electronic Parkings applikation (se stegen 
i bilaga 1), för att sedan ge en kommentar på utförandet efter varje steg. Under tiden 
observerades användaren av oss forskare för att se hur applikationen användes. Efter det fick 
testpersonerna svara på 10st frågor om systemet i form av en enkät. Utifrån svaren på 
frågorna räknades poängen och slutresultatet ut enligt SUS-undersöknings uträkningsformel 
(se i bilaga 1). Nedan följer resultatet av användartestet/observationen 

Användartest/Observation 
Här nedan följer en sammanfattning av kommentarerna från 
testpersonerna samt vad vi såg under användartestet/ 
observationen. Vi har valt att sammanställda kommentarerna 
utifrån de olika stegen som använd-artestet/observationen 
innehåller i SUS-undersökning. Dessa steg är: Aktivering 
av/komma igång med tjänsten, starta parkering för aktuell 
plats, avsluta parkering, registrera ytterligare fordon, byt 
fordon vid start av parkering och leta upp kvitto. Detta är det 
första som sker i SUS-undersökningen (användartestet/ 
observationen). 

Aktivering av/komma igång med tjänsten  
 Det första steget i användartestet/observationen i SUS-
undersökning består av att testpersonen ska aktivera och 
komma igång med tjänsten (Electronic Parkings 
parkeringsapplikation). Under detta steg fastnade samtliga 
testpersonerna på startsidan av applikationen. Detta på grund 
av att det fanns en otydlighet kring funktionen “skapa ny 
användare”. Observationen visade att testpersonerna som 
använder applikationen för första gången möts av mycket text 
i applikationen, vilket skapar förvirring (se figur 5). Det gör att användarna missar och inte 
tänker på “logg in” knappen som är placerad uppe i det vänstra hörnet. Förslag från 
testpersonerna som kom upp under användartestet/observationen var att de första gången 

Figur 5: Vy över startsida 
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bör mötas av några informations slides som förklarar hur registreringen av ny användare går 
till.  

Starta parkering för aktuell plats  
Under det andra steget i användartestet/observationen ska 
testpersonerna starta parkering för aktuell plats. Där upplever 
större delen av testpersonerna att processen går för snabbt 
efter att de har registrerat  bilen och tryckt på “köp biljett” eller 
“Check in”. Dessa testpersoner uppfattar en otydlighet och 
känner sig osäkra på om de har fått biljetten och kan lämna 
applikationen eller ej. När testpersonerna har fått en biljett 
finns valen “välj stad” och “välj plats” kvar längst ner på sidan 
(se figur 6) vilket leder till förvirring hos samtliga testpersoner 
om de har fått biljetten eller inte. En testperson gav förslaget 
att ta bort “välj stad” och “välj plats” längst ned på sidan för att 
eliminera förvirring. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avsluta parkering 

I det tredje steget fick testpersonen i uppgift att avsluta sin 
parkering.  Under detta steg uppfattar samtliga testpersoner 
en tydlighet vid den valda funktionen “Checka ut” (se figur 7). 
Under observationen såg vi inga svårigheter under detta steg.   

  

Figur 6: Vy som visar att 
stad och parkeringszon är 
kvar längst ner på sidan  

  

Figur 7: Vy över biljett 
och check ut  
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Registrera ytterligare fordon  
Det fjärde steget i användartestet/observationen består av att 
testpersonerna ska registrera ytterligare fordon. Under detta 
steg upplever större delen av testpersonerna en otydlighet på 
grund av att det inte finns någon information om hur man gör 
för att registrera ytterligare fordon. Testpersonerna uppfattar 
en otydlighet när det redan står ett registrerat 
registreringsnummer och därmed inte uppfattar att det går att 
ta bort det befintliga registreringsnumret och skriva in ett nytt 
för att då registrera ett ytterligare fordon (se figur 8).   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byte av fordon vid start av parkering 
I det femte steget i användartestet/observationen ska 
testpersonerna byta fordon vid start av parkering. Under detta 
steg upplever större delen av testpersonerna att det är svårt 
att hitta funktionen “byte av fordon”. De uppfattar inte från 
början att de två små pilarna till höger om textrutan (se figur 
9) är en knapp som de kan använda för att välja ett annat 
registreringsnummer. Efter mycket letande och prövande av 
testpersonerna hittar de till slut knappen och kom med 
synpunkten att de inte uppfattar att det är en knapp. 
 

  

Figur 8: Vy startsida den 
röda ringen visar vart 
man skriver in 
registreringsnummer.  

  

Figur 9: Vy startsida, 
den röda ringen visar 
vart man byter fordon.  
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Sök upp kvitto  
Det sista steget i användartestet/observationen går ut på att testpersonen ska söka upp kvitto 
i applikationen. Under detta steg tyckte samtliga testpersoner att det var lätt att navigera sig 
i applikationen och hitta knappen “sök upp kvitto”. Observationen visar även på att det inte 
var några problem med interaktionen i detta steg (se figurer 10 & 11). 
 

 
 
  

Figur 10 & 11: Vyer startsida och alternativ, de röda 
ringarna visar vart man trycker för att leta upp kvitto. 
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Frågor efter användartest i form av en enkät  
Efter användartestet/observationen fick de utvalda testpersonerna svara på en enkät som är 
den andra delen av SUS-undersökning. Denna enkät består av tio frågor om applikationen (se 
figur 12) nedan. Varannan fråga är ett positivt påstående, i detta fall de ojämna frågorna. 
Där vill man få ut en så hög poäng som möjligt, vilket då visar på god användarvänlighet. De 
jämna frågorna består av ett negativt uttalande, där man vill få ut en så låg poäng som möjligt. 
Poängen för varje fråga räknas ut med hjälp av en formel (se bilaga 1). Efter uträkningen av 
poängen för varje fråga räknats ut, ska slutresultatet för alla frågor räknas ut med hjälp av 
ännu en formel (se bilaga 1). Slutresultatet kan bli mellan 0-100 poäng där högre poäng 
indikerar bättre användbarhet. Vi har valt att använda oss av SUS-undersökning för att få ut 
ett resultat på användarvänligheten och användarupplevelsen av applikationen. Här nedan (se 
figur 12) visas uträkningen på medelvärdet för varje fråga och sedan medelvärdet för 
resultatet av dessa tio frågor. 

 
 

 
Figur 12: Sammanställt resultat av enkät uträknat i medelvärde för varje fråga. 
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Sammanfattning av resultatet av SUS-undersökningen  
(användartestet/observationen och enkäten)  
Resultatet på frågorna blev i genomsnitt 71.5p, vilket visar på att det finns 
utvecklingsmöjligheter för applikationen, eftersom maxpoängen är 100. Resultatet visar att 
de flesta som provar applikationen inte vill använda den igen. Vilket beror på en del 
otydligheter och förvirring i hur applikationen fungerar. Det leder till att testpersonerna tycker 
att systemet är svårt att använda. En otydlighet vi såg under användartestet/observationen är 
att testpersonerna inte kommer igång med applikationen på grund av att det är för mycket 
information på startsidan och därmed inte uppfattar “log in” knappen som är placerad uppe i 
vänster hörn på skärmen. Användartestet/observationen visade att de flesta testpersonerna 
hade svårt för att navigera sig till “registrera ny användare”.  

När testpersonerna har kommit igång med applikationen uppstår en förvirring vid köp av 
biljett. De vet inte om de har fått biljetten eller inte, det är dålig feedback på om köpet 
genomförts eller inte. Användartestet/observationen visade att det går för fort mellan stegen 
“check in” och “biljett”. Vi har även fått kommentarer under användartestet/observationen 
att gränssnittet för biljetten är otydlig för testpersonerna och skapar förvirring.  

Resultatet från enkäten i SUS-undersöknings visar att det flesta testpersoner känner att de 
behöver hjälp från en teknisk kunnig person för att komma igång och använda systemet. Vilket 
visar på dålig interaktion mellan applikationen och användaren. I enkäten uppgav 
testpersonerna att de inte tycker att systemets delar är välintegrerade. Testpersonerna 
uppgav även i enkäten att de inte tycker att systemet är lätt att använda.  Vilket vi kunde se 
under användartestet/observationen, detta indikerar brister i interaktionen mellan 
testpersonerna och systemet. Testpersonerna uppgav i enkäten att de inte tycker att systemet 
är onödigt komplext. Vilket kan bero på att vissa delar av systemet är välintegrerade, 
exempelvis “leta upp kvitto”.  

Många av testpersonerna har haft problem med att förstå hur man registrerar ett nytt fordon 
och hur man går tillväga för att byta fordon. Vilket indikerar utvecklingspotential för dessa 
funktioner. Även knapparna bör förtydligas för att skapa god interaktion och en tydligare 
förståelse hos användaren. För att användningen ska kunna ske intuitivt, utan att 
testpersonen behöver tänka till. Testpersonerna känner att systemet inte är för komplext för 
användning. Vi kunde under användartestet/observationen se att vissa delar av applikationen 
var välintegrerade. Dessa delar var “avsluta parkering” då testpersonen valt funktionen 
“checka ut” och “leta upp kvitto”. Detta kan bero på att de inte tyckte att det var för mycket 
inkonsekvens i applikationen. Under användartestet/observationen såg vi att testpersonerna 
lätt kunde navigera under dessa två steg av undersökningen.  

Större delen av testpersonerna känner att systemet är besvärlig att använda och att de inte 
känner sig trygg med att använda systemet, vilket vi måste undersöka vad det beror på. De 
känner att de kommer att behöva lära sig många nya saker innan de kan bli produktiva med 
detta system. Denna undersökning visar även att de inte tror att de flesta kan lära sig 
applikationen snabbt. 
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4.2 Fältstudie 
Under denna fältstudie har vi valt att studera användarupplevelsen av 
parkeringsapplikationen. Vi har använt oss av en intervju med öppna frågor för att undersöka; 
hur informanterna upplever applikationen, vilka funktioner informanterna använder, vad 
informanterna tycker om de olika stegen/processen i applikationen, hur de upplever 
gränssnittet, vad de tycker om att lämna ut sina kortnummer i applikationer, varför de väljer 
parkeringsautomaten istället för parkeringsapplikationen samt övriga synpunkter och 
kommentarer från informanterna. På grund av att frågorna vi ställde under intervjun var 
öppna har vi valt att presentera en sammanfattning av svaren på frågorna här nedan. Vi har 
valt att sammanställa svaren utifrån kategorierna:   

 Personer som använder applikationen 
 Personer som använder parkeringsautomaten 
 Övriga kommentarer 

För att se intervjufrågorna vi ställde i fältstudien (se bilaga 2). 

Personer som använder applikationen 
Vi har valt att intervjua både personer som använder Electronic parkings applikation och dom 
som inte använder applikationen. För att få förståelse för varför vissa personer väljer att 
använda applikationen och varför vissa väljer att gå till parkeringsautomaten. Här nedan 
redovisas resultatet för de personer som väljer att använda applikationen.  
Det finns två olika funktioner informanten kan välja mellan i applikationen, antingen kan de 
köpa en biljett eller välja check in/check ut funktionen i applikationen. Vi har valt att fråga 
informanterna under fältstudien vilken funktion de använder, för att se om båda funktioner 
används. Under fältstudien kom det fram att informanterna tycker det är smidigt att förlänga 
parkeringstiden på distans vid vald funktion “biljettköp” och att det är bra att parkeringstiden 
kan ställas in. Informanter som använder funktionen “check in/check ut” uppger att de tycker 
att applikationen är smidig och snabb. Det visade sig att informanter som använder funktionen 
“biljettköp” inte vet om att det finns två olika funktioner att välja på. Detta indikerar en 
otydlighet i applikationens gränssnitt och att det finns utvecklingsmöjligheter för att förtydliga 
att dessa funktioner finns. Några få informanter nämnde under fältstudien att de använder 
båda funktionerna. Beroende på om de vet hur länge de ska vara borta, då väljer de funktion 
“biljettköp” och om de inte vet används funktionen “check in/check ut”. Vilket visar på att 
båda funktionerna används. De informanter som använder funktionen “check in/check ut” 
använder denna funktion för att den är snabbare och för att de inte behöver tänka på att 
förlänga parkeringen. 

Under denna fältstudie har vi frågat informanterna om vad de tycker om de olika stegen i 
applikationen. Vi har valt att ställa denna fråga för att identifiera om det finns överflödiga steg 
i applikationens process. Informanter uppger att de olika stegen flyter på bra och går fort, men 
att det finns brister. Det är för många steg för att utföra ett biljettköp. Det framkommer även 
att de skapas förvirring hos informanten när de behöver trycka på “check in” två gånger för 
att bli incheckad och få sin biljett. Informanter uppger även att biljetten upplevs otydlig. För 
att utföra en parkering behöver informanten knappa in en personlig pinkod vilket de upplever 
positivt eftersom det ger en trygghetskänsla och applikationen känns säker. Under fältstudien 
har det visat sig att informanterna tycker att applikationen är användbar och underlättar 
betalning av parkering då man inte behöver leta upp en parkeringsautomat och stå i kö. 
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Under fältstudien har vi frågat informanterna vad de tycker om gränssnittet i applikationen 
och om de tycker att något är i behov av utveckling. Vi har valt att fråga denna fråga för att 
identifiera användarupplevelsen av gränssnittet och för att finna möjliga brister. Det som kom 
fram under fältstudien var att informanterna tycker att färgvalen är bra och att det är bra med 
en vit bakgrund som inte stör de olika funktionerna. De tycker att det är bra att den mest 
relevanta informationen sparas i applikationen som registrerings nummer och stad. Samt att 
de endast behöver registrera sitt kontokort en gång och sedan sparas informationen. 

En stor del av informanterna upplever att zonkartan är otydlig. Just nu är zonkartan över 
Luleåstads olika parkeringar märkta med röd och blå beroende på om det kostar 8kr/timme 
eller 15kr/timme. Det finns ingen förklaring på vad de olika färgerna betyder under kartan, 
vilket gör att informanten måste känna till staden för att tyda vilket pris de ska välja. Det finns 
en “infoknapp” som är placerad bredvid zonkartan i applikationen men informanterna tänker 
inte på att de kan trycka där för att få fram en förklaring på vad de olika färgerna betyder.  

För att betala för parkeringen måste informanterna registrera sitt bankomatkort i 
applikationen. Vi har därför valt att fråga informanterna vad de tycker om att lämna ut sina 
kortnummer och hantera en betalning i applikationen. Vi har även frågat informanterna om 
de tycker att Electronic parkerings parkeringsapplikation känns säker att använda. Majoriteten 
av informanterna vi intervjuat under fältstudien har inte några problem med att lämna ut sina 
kortnummer, de känner sig trygga med att lämna ut sina kortnummer i applikationer. De 
menar att de upplever applikation som säker på grund av att kommunen har köpt in tjänsten 
och att marknadsföring sker på parkeringarna.  En annan anledning till att applikationen 
upplevs som säker är att den är stängd och bara kan användas av parkören själv, eftersom 
applikationen kräver en personlig pinkod för att starta en parkering och för att komma in på 
mina sidor i applikationen. Några få informanter känner sig inte alls trygg med att lämna ut 
sina kortnummer men använder applikationen iallafall. De som inte känner sig trygga nämner 
att de är rädd för bedrägeri.  

Övriga kommentarer från parkörerna som använder applikationen är att det behövs bättre 
marknadsföring på parkeringarna för att ge informanterna en påminnelse om att 
applikationen finns. De tycker även att det ska finnas en stegvis manual för hur applikationen 
fungerar och hur man ska gå tillväga för att registrera sig. Vi fick även ett förslag under 
intervjun i fältstudien att informanterna vill ha en introduktionsfilm på hemsidan om hur 
applikationen fungerar så att nya användare vet hur de ska gå tillväga för att registrera sig. 
Informanterna tycker att det är bra att applikationen erbjuds i flera olika städer så att de kan 
betala med applikationen över hela Sverige i de städer där applikationen erbjuds. En 
utvecklingsmöjlighet som informanterna nämnde är att de vill få möjlighet att spara pinkoden 
så de slipper ange sin pinkod varje gång de parkerar. Detta för att det ska gå ännu snabbare 
att betala för sin parkerade bil. 

Personer som inte använder applikationen 
Under fältstudien har vi även frågat varför informanterna väljer att använda 
parkeringsautomaten istället för applikationen. Detta för att skapa en förståelse kring hur 
informanterna tänker kring betalningen av dess parkerade bil. Det vi har fått som svar från 
informanterna är att de känner sig bekväma och tycker att det är smidigt och enkelt att betala 
i automaten eftersom att de alltid har gjort det. Anledningen till att de går till 
parkeringsautomaten är även att de inte vet om att applikationen finns.  
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De som vet om att applikationen finns och har provat den tycker att det är omständighet att 
registrera ny användare. Informanterna uppger även att det är svårt att lära sig applikationen 
och väljer därför att gå till parkeringsautomaten istället. Det kom även fram att en del av 
informanterna väljer parkeringsautomaten istället för applikationen för att de inte känner sig 
bekväma med att lämna ut sitt kortnummer. Dessa informanter betalar hellre med kort eller 
kontanter i parkeringsautomaten för att de är säkra på att det fungerar. Informanter som 
använder applikationen går till parkeringsautomaten för att de glömmer bort att 
applikationen finns. De upplever att applikationen är rörig med en lång och krånglig process 
som är en anledning till valet att använda parkeringsautomaten vid vissa tillfällen.  

Vi påträffade även informanter med företagskort som betalar i automaten på grund av att de 
inte vet om att det finns speciella företagskonton i applikationen. De informanter som hört 
talas om applikationen har sett reklamen på parkeringsautomaten eller fått applikationen 
tipsad av vänner och på jobbet. Några informanter vi pratat med tycker det hade varit bra med 
en stegvis beskrivning hur man går tillväga för att registrera ny användare. De har kommit 
fram att marknadsföringen av applikationen bör sitta bredvid automaten istället för (som idag) 
på automaten. Detta för att de personer som vill börja använda applikationen i lugn och ro ska 
kunna ladda ned applikationen och starta upp den utan att behöva känna sig stressad när det 
blir kö. Det framkom under fältstudien att många yngre har förutfattade meningar om att 
äldre väljer bort applikationen på grund av att de inte är vana vid dagens teknik. Medan de 
äldre menar på att det inte handlar om ålder utan att det handlar om att våga använda den 
teknik som erbjuds. Denna fältstudie har visat att det är alla åldersgrupper som använder 
applikationen och parkeringsautomaten.  

Övriga kommentarer som vi fick under fältstudien 
Övriga kommentarer som vi fick under fältstudien var att aktivering av GPS bör sparas 
så informanten inte behöver godkänna att applikationen ska få använda telefonens GPS varje 
gång applikationen öppnas. Ett annat tips som vi fick var att applikationen bör påminna 
användaren när GPSen känner att parkören är tillbaka på start position så användaren inte 
glömmer att checka ut. 

4.3 Processkartläggning 
Vi har valt att använda oss av en processkarta för att tydliggöra applikationens olika 
processteg. Med hjälp av denna processkarta (se figur 13) nedan har vi identifierat de olika 
stegen i processen som sker i applikationen då användaren ska registrera sig och betala för sin 
parkerade bil. Vi har analyserat den och kommit fram till vilka steg som kan elimineras samt 
vilka steg som är i behov av utveckling. Processkartan består av fem olika steg som är 
beroende av varandra för att applikationen ska fungera. Här nedan kommer varje steg att 
beskrivas var för sig. Bilden nedan (figur 13) visar på hur applikationens processer ser ut i 
dagsläget. 
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Figur 13: Processkarta över processerna i Electronic Parkings nuvarande parkerings-
applikation. 

Processkartan består av: 

Fysiska bevis 
Den översta raden i figur 13 består av fysiska bevis. Denna kategori innehåller komponenter 
som bidrar till att tjänsten (applikationen) fungerar. Dessa komponenter är webbsida, kontor, 
support, hårdvara, mjukvara och betalningsval som användaren kan välja mellan.  

Kundagerande (Process diagram) 
I steg två (se figur 13) ovan ingår alla steg som kunden måste utföra för att nå slutmålet som i 
detta fall är hela processen från nerladdning av applikationen till att parkeringsbiljetten är 
betald.  För att nå slutmålet måste användaren börja med att leta upp applikationen på en 
plattform som appstore som finns i det femte steget i processkartan. När användaren har 
laddat ner applikationen behöver användaren öppna applikationen och bekräfta frågan som 
kommer från steg tre att applikationen får ta del av nuvarande plats. När nuvarande plats är 
godkänd ska användaren starta parkering och fylla i ett antal uppgifter som kommer ifrån steg 
tre. För att utföra en parkering behöver användaren skapa en ny användare och fylla i 
ytterligare information som kommer från steg tre. När allt är registrerat är det dags för 
användaren att betala för sin biljett och sedan gå vidare. När biljetten är betald skickar steg 
tre en bekräftelse till steg två att betalningen har gått igenom och därmed är slutmålet nått.  

“På scenen kontakt” personalhandling  
I steg tre i (figur 13) ingår all information som applikationen behöver ge och vad den frågar 
användaren efter för att applikationen ska fungera. Detta inkluderar det applikationen gör, 
som är synligt för användaren. I detta steg ingår bland annat allt från platsinformation, 
kortnummer till registreringsnummer. Det första som sker i applikationen i detta steg är att 
applikationen frågar användaren om platsinformation. Detta för att applikationen ska få 
möjlighet att se platsinformationen hos användaren. Applikationen behöver då stöd av steg 
sex där ett GPS-system finns. När användaren öppnar applikationen frågar steg tre om 
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registreringsnummer, stad, parkerings zon och tid. När användaren har valt “starta parkering” 
i steg två och påbörjat registrering av ny användare frågar steg tre om e-post, telefonnummer, 
pinkod och bekräftelse av pinkod som sparas i system fyra. I “skapa ny användare” frågar även 
steg tre om kort typ, kortnummer, giltig månad och giltigt år på kortet. Denna information 
sparas i steg fem. När användaren i steg två betalt för sin biljett ber steg tre användaren att 
gå vidare och trycka “check in” och slå sin pinkod. Då skickas informationen om vilket kort som 
ska betala för parkeringen till betalningssystem i steg fem. För att användaren i steg två ska se 
sin biljett skickar steg tre biljetten med informationen om vilken bil som är parkerad, 
parkeringszon, funktionen “check ut” och möjliga rabatter. Steg tre registrerar även biljetten 
hos parkeringskontrollanten.  

“Backstage kontakt” personalhandling  
I steg fyra i (figur 13) ingår vad applikationen gör som användaren inte ser. I denna applikation 
innehåller detta steg “spara kunddata” och “biljett registrering hos parkerings kontrollant”. 
När användaren i steg två har startat parkering och skapat ny användare sparas en del av 
informationen i steg fyra som skickar vidare informationen till steg fem, som sparar 
informationen i e-parkeras egen databas. När användaren har köpt biljett registreras biljetten 
från steg tre till steg fyra så parkerings kontrollanten kan se biljetten. För att 
parkeringskontrollanten ska få biljetten behövs ett stödsystem från steg fem.  

Stödprocesser  
I steg fem i (figur 13) finns system som behövs för att stödja alla funktioner i applikationen så 
att applikationen fungerar.  Vid utförandet av denna processkarta kom vi fram till att 
stödprocesserna för denna applikation är GPS-system, plattformar där applikationen finns, 
företagets egen databas, betalningssystem, lagring av betalningsinformation och parkerings 
kontrollanternas system. GPS-systemet tar emot information från steg två. Plattformar är 
exempelvis AppStore, där användaren kan leta upp applikationen och ladda ner den. 
Information om kunddata sparas i företagets egen databas. Informationen till databasen 
kommer från system tre. Betalningssystemet tar kontakt med banken via system tre och ser 
till att det finns pengar på kontot så att köp av biljett kan gå igenom. Lagringen av 
betalningsinformation sparas i en annan databas än företagets egna, på grund av 
säkerhetsskäl. Information till denna databas kommer från system tre. 
Parkeringskontrollanternas system får information av system fyra att köpet har gått igenom 
och att biljett har skickats.   
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5. Analys & Diskussion   

I detta kapitel kommer vi att ställa den valda teorin mot våra insamlade data samt diskutera 
den. Materialet kommer att analyseras på ett tematiskt sätt, då vi strukturerat den insamlade 
data för att se mönster och likheter i materialet. Materialet kommer att analyseras utifrån 
våra temaområden som innefattar användarvänlighet, användarupplevelse, gränssnitt, 
processer och mobilbetalning (se figur 14) nedan.  

 

Figur 14: Visualisering av de temaområden vi kommer att analysera och diskutera. 

5.1 Användarvänlighet 
För att definiera användarvänligheten i en applikation bör man undersöka interaktionen i 
applikationen, om den kan ske intuitivt och naturligt eller ej. Samt undersöka var användarna 
fastnar när de navigerar i applikationen. Användarvänligheten kommer att påverkas av både 
processerna och gränssnitten. För att analysera användarvänligheten i applikationen har vi 
undersökt vilka mönster som finns i den insamlade data som rör användarvänligheten. Vilket 
inkluderar data från användartest/observationen, enkäten och processkartläggningen.  

För att skapa god användarvänlighet i en applikation har Human-Computer Interaction (HCI) 
en stor betydelse då HCI studerar relationer mellan människor och tekniken. Tanken med HCI 
är att göra system användbara. Eftersom att Electronic Parkings applikation är ett system som 
används i vardagen och tillhör ett så kallat lågtröskelsystem, bör det vara lätt att förstå och 
använda utan tidigare erfarenheter (Fischer, 2001). I enkäten som de utvalda testpersonerna 
fick svara på i SUS-undersökningen, fick vi fram medelresultatet 3.2p på frågan om systemet 
är enkelt att använda, vilket betyder att testpersonerna inte tycker att systemet är lätt att 
använda.  

Enligt Mohamed (2013) handlar HCI om att skapa en användarcentrerad design som omfattar 
alla aspekter som har betydelse för interaktionen mellan datorn och människan. Det handlar 
om att applikationens interaktionsdesign har som roll att säkerställa att slutanvändaren kan 
navigera och hitta den information som söks. Detta ska ske på ett enkelt och effektivt sätt 
enligt HCI. Under användartestet/observationen kunde vi se att det fanns vissa brister i 
applikationen vad gäller detta, testpersonerna hade exempelvis problem med att hitta hur 
man går tillväga för att registrera nytt fordon. Detta kan vara en förklaring till den låga 
poängen som var 2.5p i enkäten om att testpersonerna tycker att systemet olika delar inte är 
välintegrerade. Under enkäten kom de fram att testpersonerna inte tycker att systemet är 
onödigt komplext och att det inte är för mycket inkonsekvens i systemet.  Vilket kan bero på 
att vissa delar av applikationen inte alls var svårnavigerade för testpersonerna, ett exempel är 
hitta kvitto.  

Processerna i en applikation har stor betydelse för användarvänligheten. De olika stegen i 
applikationen ska vägleda användaren till att utföra uppgiften på ett naturligt och effektivt 
sätt. Vi har därför valt att göra en processkarta för att visualisera användarens upplevelse av 
tjänsten, genom att identifiera de olika stegen användaren behöver ta för att utföra tjänsten 
(Chesbrough, 2011). Under utvecklingen av processkartan och under 
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användartestet/observationen som är en del i SUS-undersökningen har vi sett brister i 
användarvänligheten när det gäller applikationens process. Testpersonerna hade under 
användartestet/observationen svårigheter att navigera i vissa steg i utförandet av 
användartestet/observationen. Dessa steg var: aktivering av/komma igång med tjänsten, 
starta parkering, registrera ytterligare fordon, byte av fordon vid start av parkering. Vilket 
tyder på att applikationen inte har en naturlig process under dessa steg och därmed inte en 
god användarvänlighet. Under användartestet/observationen kunde vi se att vissa delar av 
Electronic parkings parkeringsapplikation hade god användarvänlighet och en bra process. Det 
var stegen: leta upp kvitto och avsluta parkering. Under dessa steg kunde testpersonerna 
navigera sig utan problem.  

5.2 Användarupplevelse 
Användarupplevelser kan definieras som de användarna upplevt då de använt applikationen, 
det är användarnas erfarenheter av applikationen. För att beskriva de uppfattade 
användarupplevelserna kommer vi att använda data från enkäten som är en del av SUS-
undersökningen och fältstudien. 

Osäkerhet inför användandet av teknik 
Norman (2007) beskriver att tekniken blivit alltmer kraftfull och komplex. Detta bidrar till att 
människor får svårt för att förstå och hantera den. Han menar även att skulden ofta läggs på 
designern vid användning av teknik som inte fungerar. Vi kunde under fältstudien se tendens 
till osäkerhet i användandet av teknik och digitala tjänster/produkter. Detta kan grunda sig i 
viljan att använda teknik eller kunskapen/informationen som kan behövas för att använda 
teknik. Med det menar vi att osäkerheten kan bero på att man inte vill lära sig och därför 
känner sig osäker inför användandet av teknik. Men det kan även bero på att man inte har 
tillräckligt med information för att kunna lära sig. Det kan betyda att man behöver stöd av en 
tekniskt kunnig person. Detta styrker vad Norman (2007) säger angående att tekniken är 
kraftfull och komplex. Vad gäller designen, läggs inte skulden på designern som Norman 
(2007) menar, utan vi har sett under fältstudien att användare lägger skulden på sig själva och 
dess brist på kunskap inom teknikområdet.  

Under fältstudien framgick det även av personer som använder applikationen att 
användningen inte handlar om vilken ålder användaren är, utan viljan att lära sig att använda 
teknik. I enkäten som ingår i SUS-undersökningen ställdes frågan till testpersonerna om 
han/hon behöver/känner att hjälp skulle behövas av en teknisk kunnig för att komma igång 
med användningen av applikationen. På den frågan fick vi fram ett medelresultat på 3,2p. 
Vilket betyder att större delen känner ett behov av denna hjälp. I och med detta har vi insett 
att rädslan för den tekniska biten kan vara avgörande vid användandet av applikationer.  

Chen (2008) menar att när det handlar om applikationer som hanterar betalningar blir det 
centralt att erbjuda användarna support om problem skulle uppstå. Med tanke på vad 
informanterna uppgav i enkäten, att de tror de behöver stöd av en teknisk kunnig person för 
att komma igång och använda tjänsten produktivt, vill vi påstå att supporten är en viktig del 
att lägga fokus på för att eliminera osäkerhet bland användarna.   

Enkäten visar även att testpersonerna inte tror att de kommer kunna lära sig systemet 
snabbt.  De har även visat sig i enkäten att de flesta testpersoner känner att de behöver hjälp 
av en tekniskt kunnig person för att kunna använda systemet. Resultatet av enkäten visade 
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även på att de flesta som testade systemet inte vill använda systemet regelbundet och tycker 
att systemet är besvärligt att använda. Det kan bero på att de inte känner sig trygga med att 
använda systemet. Detta visar på att applikationen behöver förenklas för att skapa bättre 
förståelse hos nya användare. Med detta i åtanke vill vi påstå att Electronic parkings 
applikation inte uppfyller målen som finns med ett lågtröskelsystem.  

Ett lågtröskelsystem bör enligt Fischer (2001) vara lätt att använda utan tidigare erfarenheter. 
Enligt våra insamlade data stämmer det inte överens med vad testpersonerna i enkäten i SUS-
undersökningen tycker. Deras uppfattning var generellt att systemet var krångligt att använda. 
Under fältstudien har vi en uppfattning av att de som använder systemet tycker att det 
fungerar bra. Med denna information kan vi säga att det är förstagångsanvändarna som 
uppfattar systemet som krångligt medan de personer som redan använder systemet och 
kanske fått hjälp att komma igång med det tycker att det fungerar bra.   

Ett gott första intryck 
Vismasp cs, (2015) menar att applikationer bara får en chans som inte varar länge innan 
användaren har gjort ett val att behålla applikationen eller ta bort den. Detta visar hur viktigt 
det är att applikationen gör ett bra första intryck på användaren och “bjuder in” användaren 
och inte “skrämmer bort” dem. Om vi då riktar oss till de “tekniskt okunniga” som de själva 
kallar sig under fältstudien, blir det extra viktigt att interaktionen i applikationen och 
processerna fungerar logiskt och att gränssnittet känns naturligt för att underlätta för dessa 
människor och motivera till användning. Med detta vill vi belysa det Vismasp cs, (2015) menar 
med att applikationer bara får en chans, då hur särskilt viktigt detta blir när de kommer till 
personer som inte är vana med teknik och lätt blir skrämda av den.  

Vi kan även koppla detta till vårt företag för fallstudien som sett problemet med att många 
användare av applikationen endast använder applikationen 0-1 gång. Det blir då viktigt att 
fånga upp dessa användare direkt. Under användartestet/observationen som ingår i SUS-
undersökningen kunde vi även se att samtliga testpersoner hade problem med hur man går 
tillväga för att registrera ny användare. Vilket kan leda till att användarna blir skrämd och 
väljer bort applikationen vilket även kan vara en anledning till de höga kundbortfallet.  

Ta hänsyn till beteende 
Mohammed (2013) beskriver att tekniken bör vara designad för att underlätta för användarna 
att hitta den information de söker på ett enkelt och effektivt sätt. Man bör ta hänsyn till de 
aspekter som har betydelse för interaktionen mellan människan och tekniken. Man ska skapa 
användarupplevelser utifrån slutanvändarnas lust och behov (Mohammed, 2013). Vi kunde 
under fältstudien se att människor använde sig av både applikationen och 
parkeringsautomaten.  Vilket vi kopplar till teorierna om att det är viktigt att designa tekniken 
utifrån hur människor beter sig (Norman, 2007). I och med att människor använder både 
applikationen och automaten betyder det att beteendet inte behövs ändras för mycket då 
personer ändrar betalningsmetod. När människor tidigare betalt med automaten har de haft 
ett beteende, tekniken verkar nu vara designad efter dess beteende eftersom de lätt kan växla 
mellan att använda olika betalningsmetoder utan att förändra vanor och rutiner. 

Parkeringsapplikationen är utvecklad för att underlätta och göra betalningen lättare. Det finns 
en fin linje mellan att inte kräva en för stor beteendeförändring av användarna på samma gång 
som man vill leverera mer värde genom det digitala betalningsalternativet. Det gäller att 
designa och göra applikationen fördelaktig vad gäller de olika betalningsmetoderna, för att 
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människor ska välja att använda sig av applikationen. Enligt Norman (2007) ska man designa 
utifrån hur människor beter sig, därför ska människor kunna köpa en biljett i applikationen på 
ett liknande sätt som de tidigare köpt biljetten i parkeringsautomaten. 

Applikationer i vår vardag 
Genom att följa riktlinjer för hur man designar teknik menar Mohammed (2013) att det skapas 
nya förutsättningar för människor att kunna utföra sysslor i vardagen (Mohammed, 2013). 
Denna teori styrks av våra insamlade data från fältstudien då de personer som använder 
Electronic Parkings parkeringsapplikation menar att det är smidigt att kunna parkera utan att 
behöva infinna sig på parkeringen. Detta har skapat nya förutsättningar för hur man parkerar 
sin bil. Detta betyder att om man designar för människor på rätt sätt genom att följa riktlinjer 
för god design, underlättar det för människor i vardagen samt att det öppnar upp för 
människor att utföra sysslor i vardagen.  

Mohammed (2013) menar även att man bör se på relationen mellan människan och tekniken 
från ett användarperspektiv. Det handlar då om att utgå från sociala dimensioner, hur teknik 
används, sociala och kulturella konsekvenser som kan uppstå (Mohammed, 2013). Under vår 
fältstudie styrktes detta då personer som både använder parkeringsapplikationen och inte, 
menade att de påverkats av anhöriga inför att använda applikationen eller inte. Vi har sett att 
många upplever att de behöver det tekniska stödet för att komma igång med användningen. 
Vissa har fått det tekniska stödet och använder applikationen och vissa inte. När man designar 
bör man ta hänsyn till hur teknik används, med tanke då på att alla inte använder tekniken på 
samma sätt. Vi fick under fältstudien höra att det inte handlar om ålder när det gäller intresse 
för teknik.  

Enligt Mohammed, (2013) har applikationer och våra smartphones fått en stor betydelse i våra 
liv och det är något som vi blir allt mer beroende av och genom att vi samspelar oss med 
tekniken påverkas vi även av den (Mohammed, 2013). Vi upplevde under fältstudien att de 
personer som idag använder applikationen samt fått det tekniska stödet de kan ha behövt för 
att komma igång, känner sig nöjda med tjänsten. Vi fick bland annat höra att det var skönt att 
inte behöva stå i kö för att betala för sin parkerade bil. Samt förlänga parkeringstiden på 
distans.  

Mohamed (2013) menar att designen ska skapa användarupplevelse utifrån slutanvändarens 
lust och behov. Under fältstudien fick vi fram förslag från informanterna om att förtydliga 
zonkartan och de gav som förslag att skapa en introduktions video eller informations slides 
som förklarar hur applikationen fungerar för att skapa en mer användarcentrerad design. 
Vilket är ett utvecklingsbehov eftersom att det kommer att uppfylla slutanvändarens 
önskemål och behov samt skapa en bra användarupplevelse. Detta stärker studier av 
Mohamed (2013) som menar att genom att skapa en användarcentrerad design sätts 
slutanvändarens behov och önskemål i fokus.  

Smartphones och mobila enheter har gjort att vi människor kan integrera med information på 
ett mer humanitärt sätt. De har öppnat upp för att uppfinna nya sätt att kunna integrera med 
information. Verktyg skapas för att underlätta för oss människor (Mohamed, 2013). Under 
fältstudien kom de fram att de personer som använder applikationen är nöjda med 
applikationen. Informanterna tycker att applikationen är smidig att använda när man kan 
förlänga sin parkering på distans. Att vi nu kan integrera med information på ett mer 
humanitärt sätt visar sig då vi nu kan köpa en biljett med mobilen, istället för att behöva gå till 
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parkeringsautomaten. Men att det ändå kan ske på ett liknande sätt som vi tidigare utfört 
biljettköpet på.  När Electronic Parkings parkeringsapplikation används kan användarna 
integrera med informationen på ett nytt sätt. Om man köper en parkeringsbiljett i automaten 
måste man själv hålla reda på vad som står på parkeringsbiljetten som sitter på bilrutan, 
exempelvis hur länge man betalt parkeringen. När du använder parkeringsapplikationen finns 
nu informationen med dig i din telefon.  

Applikationer är enligt Mohamed (2013) skapat för att vara till hjälpmedel för oss människor, 
de ska hjälpa oss att organisera våra liv. När vi under fältstudien ställde frågan: Hur upplever 
du applikationen och varför? Fick vi till svar att den underlättar då man ska parkera, eftersom 
man slipper leta upp en parkeringsautomat. Den är användbar och med applikationen slipper 
man köa för att få betala för sin parkerade bil. Det framkom även under fältstudien att det är 
bra att Electronic Parkings applikation sparar den mest relevanta informationen så som 
registreringsnummer och stad vilket gör att det går fort att betala för sin parkering. En 
informant nämnde även: Om man sitter hos frisören och det drar ut på tiden kan man förlänga 
parkeringen från mobilen utan att behöva springa ut till parkeringen med färg i håret. Detta 
gör att tidigare forskning av (Mohamed, 2013) styrks, verktyg som applikationer skapas för att 
underlätta för oss vilket vi under fältstudien fick bekräftat att Electronic Parkings applikation 
gör.  Verktyg som dessa har visat sig underlätta för oss människor enligt det data vi samlat in.    

5.3 Gränssnitt 
I analysen av gränssnitten kommer vi att använda oss av de relevanta teoretiska riktlinjerna 
för gränssnitt, både grafiska och naturliga (GUI och NUI). Vi kommer att jämföra de teoretiska 
riktlinjerna med hur applikationen ser ut idag.  Samt uppmärksamma det som kommit fram 
rörande gränssnitten under vår datainsamling.   

Användning av färger 
I teorier av Johnson,) som behandlar gränssnitt beskrivs fem riktlinjer för användning av färger 
i applikationer. Den första riktlinjen handlar om att undvika subtila färger samt att kontrasten 
mellan färgerna ska vara höga (Johnson, 2010). När vi under vår fältstudie ställde frågor om 
gränssnittet hade de personer som använder applikationen inga invändningar vad gäller 
färgvalen i gränssnittet. Det vi fick höra var att det var bra. De tyckte även att det var bra med 
en vit bakgrund i applikationen eftersom att den inte tar någon uppmärksamhet. Eftersom att 
applikationen använder sig av en vit bakgrund blir det tydligt vilka knappar som är knappar 
eftersom att de är i färg och kontrasterna mellan färgerna är hög. Vi har även sett under 
användartest/observationen som är en del av SUS-undersökning att applikationen undviker 
subtila färger till de olika funktionerna.   

Den andra riktlinjen säger att användningen av färger i en applikation ska vara färger som är 
särskiljande enligt Johnson, (2010). Det ska gärna vara färger som ger starka signaler, ändra 
positiva eller negativa. Electronic Parkings parkeringsapplikationen använder sig av färgerna 
blå, orange, vit, grå och grön. Det är färger med höga kontraster och starka signaler.  Under 
fältstudien fick vi respons från informanterna att färgvalen i applikationen är bra och tydliga. 
Under användartestet/observationen såg vi att det inte var några problem att tyda färgerna 
som Electronic Parkings applikation använder sig av. Den tredje riktlinjen handlar enligt 
Johnson, (2010) om att undvika färgkombinationer som färgblinda kan ha svårt för att urskilja. 
De färger som Electronic Parkings applikation använder sig av, ska inte vara några problem att 
urskilja för färgblinda.  
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Den fjärde riktlinjen handlar enligt Johnson, (2010) om att man inte ska använda sig av 
överflöd av färger, eftersom applikationen håller sig till fem färger finns inte heller något 
överflöd av färger i applikationen. Den femte och sista riktlinjen handlar enligt Johnson, (2010) 
om att separera starka och motstående färger. Vilket Electronic Parkings applikation gör 
eftersom att applikationen har en vit bakgrund och knapparna ligger en bit ifrån varandra. 
Detta tyder på att applikationen innehåller färgval som följer samtliga riktlinjer för användning 
av färger. Eftersom att samtliga riktlinjer för färgval följs och informanterna från fältstudien 
inte hade några invändningar om gränssnitten uppfattar vi detta som att applikationens 
färgval bidrar till god användarupplevelse och inte är i behov av utveckling.  

Knappar 
Detta är en beskrivning av hur vi människor upplever olika färger på knappar. Färger som 
applikationen idag använder sig av på knapparna är grå, blå, orange och grön. Det är färger 
med höga kontraster och som signalerar starka signaler. En grå och blå knapp uppfattas av oss 
människor som naturlig och drar inte till sig någon uppmärksamhet.  

Vilket tydligt visade sig under användartestet/observationen i SUS-undersökning och under 
fältstudien. De blå knapparna längst ner i (figur 5) har i datainsamlingen visat sig vara 
placerade i skymundan. Samt att den blå färgen gör att de inte drar till sig någon 
uppmärksamhet. Under fältstudien framkom de att informanterna inte visste om att dessa två 
knappar fanns. Vi kunde under fältstudien se problematik kring informationsknappen som 
tillhör zonkartan. Då användarna navigerar sig in på zonkartan och måste backa tillbaka för att 
kunna läsa informationen om zonkartan. Detta gjorde att användarna inte alls 
uppmärksammade “infoknappen”. Då användaren väl är inne på “infoknappen” är 
informationen där inte strukturerad på ett optimalt sätt vilket tyder på dålig visuell struktur 
(se figur 15).  

Vilket förklarar klagomålen vi fick under fältstudien på informationen på zonkartan.  Under 
användartestet/observationen i SUS-undersökning fick testpersonerna i uppgift att byta 
fordon vid start av parkering. Testpersonerna hittar inte den lilla blå knappen med två små 
pilar som är placerad bredvid registrerings numret (se figur 9). Vilket tyder på att denna knapp 
inte drar till sig någon uppmärksamhet och inte känns naturligt och tydligt för testpersonerna. 
Vilket leder till dålig kommunikation som är ett viktigt attribut enligt McKay (2013). Denna 
knapp är placerad enligt teorierna för närhetsprincipen eftersom att den är placerad bredvid 
där man skriver in registrerings nummer. Då näringsprincipen går ut på att placera objekt som 
hör till varandra bredvid varandra (Johnson, 2010).   

Under användartestet/observationen i SUS-undersökning fick testpersonerna i uppgift att leta 
upp kvitto vilket inte var något problem för samtliga testpersoner. Dessa knappar för att leta 
upp kvitto är blå vilket tyder på att testpersonerna ser dessa knappar i vissa situationer och 
vet hur de ska navigera utifrån dom (se figur 10 & 11).  

Applikationen använder sig även av gröna knappar som drar till sig uppmärksamhet och 
uppfattas som avslappnade. Under användartestet/observationen kunde vi se att det inte var 
några problem för testpersonerna att hitta dessa knappar och vet vad dom betydde. På 
funktionen check ut i applikationen finns en orange knapp som signalerar aggressivitet och 
upplevs som rolig och väcker uppmärksamhet (se figur 7). Under 
användartestet/observationen i SUS-undersökning såg vi att det inte var några problem för 
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testpersonerna att hitta check-ut knappen, vilket berodde på att den var orange och väckte 
till sig uppmärksamhet.    

Visuell struktur på skärmen 
Nästa riktlinje för design av mjukvara handlar om 
visuell struktur. Johnson (2010) beskriver att man 
bör strukturera information på ett sätt som gör att 
användaren snabbt hittar den information som 
söks. Det handlar då om både siffror, längre och 
kortare texter. Hur man skriver ut detta påverkar 
tiden och förmågan att avläsa dem (Johnson, 
2010).  I applikationen har vi funnit en del 
information som inte strukturerats på det sätt den 
bör enligt teorierna för visuell struktur av Johnson 
(2010) (se figur 15).  Ett exempel är texten i (figur 
15) som inte är strukturerad så att användaren lätt 
kan hitta den informationen de söker. På grund av 
att texten är alldeles för ihop skriven och inte har 
några mellanrum mellan de olika zonerna och 
informationen som tillhör zonerna.  

Svaren på frågorna från enkäten visar att större 
delen av testpersonerna tyckte att systemet var 
besvärligt att använda. Användartestet/ 
observationen i SUS-undersökningen visade att 
många av användarna blev förvirrade när de 
startade applikationen då de möts av mycket 
information. Vi kunde under användartest-
et/observationen se att förstasidan av 
applikationen skapade förvirring då den bestod av 
en hel del textmassa. Detta gjorde att användaren 
inte uppmärksammade “login” knappen som är 
placerad uppe i det vänstra hörnet av Electronic 
Parkings applikation se (figur 5). Vilket i sin tur 
skapade förvirring då testpersonen skulle utföra detta 
steg i användartestet, som inkluderade att 
starta/komma igång med tjänsten.  

Då informationen inte är strukturerad gör det att gränssnittet inte underlättar för användaren 
att söka efter den relevanta informationen, som den enligt Johnson (2010) bör göra. Det är 
viktigt att informationen är strukturerad då vi människor egentligen inte läser varje ord utan 
mer avsöker efter den relevanta informationen som vi söker efter (Johnson, 2010).  

Under användartestet/observationen som ingick i SUS-undersökning kunde vi även se när 
testpersonerna fick i uppgift att utföra en parkering att de blev förvirrade över vilken parkering 
och vilket pris på parkering de skulle välja. Figur 15 visar informationen om alla parkeringar 
och priser i Luleå stad. Denna text följer inte riktlinjerna för visuell struktur då den inte är 
strukturerad för att underlätta för läsaren (Johnson, 2010) att hitta exempelvis pris för en viss 
parkeringsplats. Informanterna uppgav under fältstudien att de upplever att gränssnittet på 

Figur 15: Exempel på text som är 
ostrukturerad hämtad från 
Electronic Parkings applikation 
under “infoknappen” för 
zonkarta. 
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biljetten är otydlig och ostrukturerad. Applikationen följer därför inte principerna för visuell 
struktur då Johnson (2010) menar att visuell struktur är något som rör både längre och kortare 
texter. Detta visar på att det finns brister i denna del av Electronic Parkings applikation och 
bör struktureras enligt riktlinjerna för visuell struktur för att uppnå en god användarvänlighet.  

Närhetsprincipen 
Nästa riktlinje är närhetsprincipen, den går ut på att placera 
objekt i närheten av varandra på skärmen för att de ska 
uppfattas tillhöra varandra. Det görs för att underlätta 
interaktionen för användaren samt göra den snabb och 
effektiv. Det ska även hjälpa användaren med en överblick 
(Johnson, 2010).  

Under användartestet/observationen kunde vi se att 
interaktionen kunde ske okej. I denna vy av applikationen (figur 
16) uppfylls kraven för närhetsprincipen. Det var under 
användartestet/observationen inte heller något problem för 
testpersonerna att starta en parkering i denna vy. Johnson 
(2010) menar att man använder sig av närhetsprincipen för att 
särskilja eller gruppera objekt utan att behöva omsluta dem 
med boxar eller ha särskiljande linjer. Det man kan se i vyn 
bredvid (figur 16) är att man placerat “infoknappen” och 
“Zonkartan” nära listan för “Parkeringszon”. Detta för att 
användaren ska uppfatta att dessa knappar tillhör valet av 
parkeringszon. Detta är vad Johnson (2010) beskriver som 
närhetsprincipen. Som användare av applikationen får man 
uppfattningen av att dessa tre “objekt” tillhör varandra då de är 
visuellt placerade på detta sätt.  

I Svaren på frågorna i enkäten i SUS-undersökning framkommer 
det att en del av testpersonerna tycker att systemet är onödigt 
komplext. SUS-undersökningen visar även på att de flesta som använder applikationen inte 
vill använda den igen. Vi kunde under användartestet/observationen se att navigeringen 
fungerade okej. De vi som observanter uppfattade under användartestet/observationen var 
att vi kunde se att personen ibland behövde stanna upp för att fundera eller läsa. De flesta 
informanterna i fältstudien har uppgett att navigeringen flyter på bra, några uppgav att 
applikationen innehåller för många och vissa onödiga steg.  

Johnson (2010) menar att genom att placera objekt på ett visst sätt, för att visuellt se vad som 
hör till vad, gör man att interaktionen kan ske snabbt och effektivt (Johnson, 2010). Vi kan se 
att applikationen uppfyller riktlinjerna för närhetsprincipen. Men på samma gång har studien 
visat att både testpersoner från användartest/observationen i SUS-undersökning och 
informanter från fältstudien visat på missnöje vad gäller interaktionen. Detta är något vi sett 
i testpersonernas beteende under användartestet/observationen. Vi kan inte se att missnöjet 
i interaktionen har med applikationens tillämpning av närhetsprincipen att göra.  

Vår uppfattning är att brister i interaktionen kan bero på placering av objekt, men vi kan inte 
se att det beror på huruvida de är placerade enligt närhetsprincipen eller inte. Under 
fältstudien kunde vi exempelvis se att placeringen av vissa funktioner som t.ex. “återgå till 

Figur 16: Skärmdump av 
det steg i applikationen 
där användaren lämnar 
information kring 
biljettköp. zonkarta. 

  



 

43 
 

vanligt biljett köp” ligger för lång ifrån funktionen “checka in” (se figur 5). Vilket gör att 
informanten under fältstudien inte vet om att det finns två olika funktioner. Vi skulle säga att 
navigeringen är en bidragande faktor till att fler inte använder systemet. Även om 
informanterna själva inte insåg att interaktionen skedde naturligt alla gånger kunde vi se det 
och kan då säga att det är något som påverkar användandet.  

Riktlinjer för att designa gränssnitt med god kommunikation 
Det finns även principer för hur man bör designa för att skapa 
en god kommunikation mellan användaren och system. McKay 
(2013) menar att ett gränssnitt kommunicerar bra när det 
innehåller kombinationen av följande attribut:  

Det första attributet handlar om att gränssnittet ska förse 
användaren med information som är relevant samt undvika 
överflödig information (McKay, 2013). Under användartestet/ 
observationen i SUS-undersökning kunde vi se att 
testpersonerna blev fundersamma då de öppnade 
applikationen och den direkt frågade användaren om platsinfo, 
där användaren väljer tillåt inte eller OK. Om användaren väljer 
OK kommer ändå platsinformationen vid start av parkeringen 
behövas skrivas in manuellt av användaren då applikationen 
inte hittar testpersonens plats endast staden han/hon befinner 
sig i. Detta bryter mot det första attributet om att förse 
användaren med relevant information McKay (2013).  

Informanterna uppgav under fältstudien att de upplever att 
biljetten är otydlig och ostrukturerad då det visas ytterligare 
information än enbart biljetten. I figur 17 kan vi se en 
skärmdump för hur det ser ut när användaren får sin biljett. I 
denna vy kan vi se att applikationen bryter mot riktlinjerna för 
god kommunikation då gränssnittet förvirrar användaren med 
att visa registreringsnumret på två ställen. Under observationen 
uppgav testpersonerna att det som gjorde dem förvirrade var att “val av stad och 
parkeringszon” ligger kvar i denna vy, trots att användaren redan angett detta och köpt en 
biljett.  Detta visar på att gränssnittet inte alla gånger förser användaren med information som 
är relevant vilket McKay (2013) menar är viktigt för att erhålla en god kommunikation (McKay, 
2013).  

Det andra attributet som McKay (2013) beskriver handlar om att man bör hjälpa användaren 
att utföra uppgiften för att skapa god kommunikation (McKay, 2013). Under fältstudien har 
det visat sig att många tycker att applikationen fungerar bra och gärna använder den. Enkäten 
i SUS-undersökningen visade på att större delen av testpersonerna upplevde att de skulle vara 
i behov av någon teknisk kunnig för att komma igång och använda applikationen. Vi kunde 
även under fältstudien se att många av de som inte använder applikationen inte gör det på 
grund av att de själva inte tycker att de är tillräckligt tekniska för att använda den. Med detta 
i åtanke blir det viktigt att applikationen hjälper användaren att utföra uppgiften (betala för 
den parkerade bilen). Samt att Electronic Parkings applikation erbjuder användaren stöd i 
form av support eller kundtjänst. Detta då för att öka tryggheten bland användarna samt 

Figur 17: En 
skärmdump på biljetten 
som användaren får då 
en incheckning ägt rum. 
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underlätta för användarna att utföra uppgiften. Detta grundar vi även i att Chen (2008) menar 
att det är viktigt med lättillgänglig support i applikationer som hanterar betalningar.  

Att gränssnittet är tydligt och naturligt är enligt McKay (2013) ett attribut som bidrar till god 
kommunikation (McKay, 2013). Tydligheten och naturligheten i applikationen kan ses som 
bristande då vi som observanter under användartestet/observationen i SUS-undersökning 
kunde se att interaktionen inte skedde på ett naturligt sätt. Vi kunde se att testpersonerna 
funderade, läste, hade svårt att hitta knappar och hade svårt att hitta tillbakaknappar och 
liknande. Vår uppfattning av systemet utifrån testpersonernas beteende är att systemet för 
dom inte känns särskilt naturligt och tydligt. Under användartestet/observationen kunde vi se 
en otydlighet när användaren fick i uppgift att registrera ytterligare fordon på grund av att det 
inte finns någon information om hur man gör för att skriva in ytterligare fordon. 
Testpersonerna upplever en otydlighet när det redan står ett registrerat fordon och inte 
förstår att de kan ta bort det befintliga registrerings numret och skriva in ett nytt. Detta visar 
på brist i att gränssnittet är tydligt och nattligt vilket leder till dålig kommunikation som är ett 
viktigt attribut enligt McKay (2013).   

Frågan i enkäten om systemet är lätt att använda fick en poäng på (3,2p) vilket visar på att 
applikationen är relativt lätt att använda. På frågan i enkäten om testpersonerna tycker att 
systemet är onödigt komplext blev medelvärdet på poängen efter uträkningen enligt SUS-
undersökningens formel se bilaga 1 (2,8p), vilket visar på att det inte är speciellt komplext att 
använda. Enkäten i SUS-undersökning frågar även om testpersonen tror att dom skulle vilja 
använda systemet regelbundet. På denna fråga blev resultatet (2,8p) som är uträknat enligt 
SUS-undersökning uträknings formel (se bilaga 1). Detta visar på att det inte är många som vid 
första användningen känner att de skulle vilja använda systemet regelbundet. 

På frågan om systemet är besvärligt att använda ges en relativ hög poäng (3,4p) som är 
uträknat genom SUS-undersökningens uträkningsformel (se bilaga 1). Den sista frågan i 
enkäten frågar om testpersonen kommer behöva lära sig nya saker för att kunna använda 
systemet. Resultatet blev där (3,1p) som är uträknat enligt SUS-undersökningens formel (se 
bilaga 1). Detta visar på att systemet inte uppfattas som särskilt tydligt och naturligt eftersom 
testpersonerna svarat att de kommer behöva lära sig många nya saker innan de kommer att 
bli produktiva med detta system.  

Att ha i åtanke är att de personer som utförde användartestet som av oss forskare 
observerades är förstagångsanvändare som inte använt systemet tidigare och inte haft någon 
chans att lära sig systemet. När vi pratade med informanterna under fältstudien fick vi 
uppfattningen av att en del personer fått systemet förklarat för sig och fått hjälp av en teknisk 
kunnig för att komma igång.  Detta har visat sig påverka vad de lämnar för information om 
dess reaktion på systemet till oss.  

Ett annat attribut för ett gränssnitt med god kommunikation är “Tala samma språk som 
användaren” (McKay, 2013). Vi vill påstå att applikationen talar samma språk som 
användaren. Den ska nå ut till en bred målgrupp och det är viktigt att den fungerar för många 
olika människor. Applikationen använder ord som “biljettköp” just för att det är det som 
människor gör i biljettautomaten. Det gör att människor förstår och känner igen sig. Vi har 
inte funnit några brister i Electronic parkings applikation gällande detta attribut. Under 
datainsamlingen har vi inte fått några synpunkter på detta attribut.  
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Att underlätta för användaren att förstå är enligt McKay (2013) något som skapar god 
kommunikation. I den delen av processen där användaren ska skapa ny användare har vi 
upptäckt att applikationen inte underlättar för användaren att förstå. Processen från att 
användaren laddar ned applikationen, skapar en ny användare och betalar för sin parkering är 
för lång och komplex. Vi kunde under observationen/användartestet uppmärksamma detta 
då processen varken var naturlig eller smidig. Vi grundar även detta i vad vi kom fram till under 
processkartläggningen. Den hjälpte oss att skapa en överblick över vad som sker i 
tjänsten/applikationen (Chesbrough, 2011). Denna överblick hjälpte oss att se överflödiga 
processteg som vi kunde eliminera för att skapa en mer naturlig process. Vi har i vår 
datainsamling sett att dessa steg i processerna inte sker naturligt och vill med det säga att 
applikationen inte hjälper användaren att förstå.  

Användaren ska enligt McKay (2013) inte behöva tidigare erfarenheter eller viss kunskap för 
att förstå gränssnittet i applikationen. I enkäten i SUS-undersökningen kom de fram att en del 
av de som testade applikationen kände att de behövde hjälp från en teknisk kunnig person för 
att klara av att använda applikationen produktivt. Detta visar på att användarna behöver 
tidigare erfarenhet för att använda applikationen. Vilket då inte uppfyller det McKay 
(2013)  menar behövs för god kommunikation. De personer som utfört SUS-undersökningen 
är personer som aldrig använt applikationen tidigare och när de uppger att applikationen 
känns svår att använda blir det tydligt att applikationen kräver vissa tidigare kunskaper för 
användning.  

Ett annat attribut för god kommunikation är enligt McKay (2013) att förse användaren med 
en bra balans av detaljer. Under observationen kom de fram att biljetten var otydlig. 
Testpersonerna visste inte om de var klara och hade betalat när biljetten kom upp eller om de 
var fler steg de behövde utföra. Detta visar på att gränssnittet för vyn “biljett” inte följer 
attributen för bra balans av detaljer, eftersom att testpersonerna inte visste vad de ska göra i 
detta steg.  

McKay, (2013) menar att gränssnittet ska förse användaren med en bra balans av detaljer för 
att användaren ska veta vad som ska göras. Under användartest/observationen i SUS-
undersökning visade det sig att viss kommunikation var god i Electronic parkings applikation. 
Bland annat visade det sig när användaren fick i uppgift under användartestet/observationen 
att leta upp kvitto. Under detta steg hade samtliga användare lätt att navigera och hitta 
kvittot. Vilket visar på god kommunikation för attributen för bra balans och detaljer. 

Felmeddelanden och varningar 
Då inte våra datainsamlingsmetoder behandlat felmeddelanden och varningar har vi inte fått 
in några data för hur felmeddelanden och varningar uppfattas av användarna. Vi har enbart 
information om detta utifrån våra egna erfarenheter av applikationen och hur vi uppfattat 
detta.  

Det vi tänkte ta upp under denna rubrik är hur användarna gör för att kontakta supporten om 
problem uppstår i applikationen. Detta för att vi själva upptäckt problem med supporten i 
applikationen. Det är viktigt att signalera trygghet i en applikation som behandlar mobila 
betalningar. Man bör då erbjuda support i applikationen om problem uppstår (Chen, 2008). 
Electronic Parkings applikation erbjuder support, dock inte så tydligt som vi nu efter 
datainsamlingen och enligt vår teori anser att den bör vara.    
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För att hitta till supporten i applikationen i dagsläget måste 
användarna navigera sig in på “fler alternativ” för att komma 
till supporten. Applikationen har då en support via mail, vilket 
i applikationen inte framgår. För att kontakta supporten blir du 
som användare ombedd att ange mailadress, telefon nr och 
ditt problem. Men du blir inte informerad om du kommer bli 
kontaktad via telefon, sms eller mail. Det framgår ingenstans i 
applikationen att svaret kommer via mail vilket vi ser som 
bristande. I och med att det framkommit i enkäten att många 
känner att de behöver tekniskt stöd för att använda 
applikationen tror vi även att supporten idag inte är tillräckligt 
tillgänglig för användarna.  

Att se tid som en faktor 
Det är viktigt att applikationen förser användaren med rätt 
information vid rätt tidpunkt när användaren befinner sig i ett 
visst kontext. Detta för att dels påminna användaren och för 
att användaren inte ska glömma (MacKay, 2013). De 
applikationen frågar användaren efter med en så kallad “pop 
up” är platsinformationen. Eftersom applikationen inte 
använder platsinformationen för vilken parkering användaren är 
på har det under fältstudien visat sig att det skapas en irritation 
hos användaren. När denna ruta kommer upp varje gång 
applikationen öppnas, eftersom att det avbryter i 
användandet.  

Enligt MacKay, (2013) ska inte gränssnittet avbryta användaren 
i användarflödet, vilket applikationen gör i detta fall. Under 
fältstudien kom det förslag på att applikationen bör skicka ett 
påminnelse meddelande eller alarm när användaren är tillbaka 
på start position för att inte glömma checka ut. Under 
användartestet/observationen i SUS-undersökning kom det 
förslag på att det bör finnas några informationsslides som 
kommer upp första gången applikationen öppnas. Dessa slides 
beskriver hur användaren går tillväga för att registrera ny 
användare och starta en parkering.  

Den omvända pyramidens presentationsstil 
Den omvända pyramiden talar för att presentera det viktigaste 
högt upp på sidan som följs av det mindre viktiga (McKay, 
2013). Vi kan se att delar i applikationen brister vad gäller 
denna princip. Ett exempel är denna vy som har “Mitt konto” 
längst upp. Men även en ikon för mitt konto ännu längre upp 
till höger på sidan. “Supporten” ligger på tredje plats och 
“Logga in” på sjätte plats (se figur 18). Vilket vi inte anser vara 
enligt principerna för den omvända pyramidens 
presentationsstil.  

Figur 18: En skärmdump 
av vyn “fler alternativ”. 

  

Figur 19: Skärmdump av 
vyn där information ges 
av användaren vid köp av 
biljett/check in.  
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Chen, (2008) beskriver att det är viktigt att applikationer som hanterar mobila betalningar 
erbjuder kundservice om problem skulle uppstå.  I och med att både våra testpersoner och 
informanter poängterat det här med okunskap, tycker vi att supporten blir något centralt att 
lyfta upp. Att göra supporten synlig i applikationen för att skapa trygghet och visa att den finns 
där om problem skulle uppstå. Vi har med detta i åtanke kommit fram till att supporten bör 
lyftas upp och synliggöras mer för att skapa en trygghetskänsla.  

MacKay, (2013) menar att information ska struktureras utifrån vad användaren är i behov av 
för att snabbt hitta den mest relevanta information som söks. Under användartestet/ 
observationen i SUS-undersökning har vi sett att det var otydligt att hitta den mest relevanta 
informationen först, därför anser vi att en omstrukturering behövs i denna vy. 

I denna vy (se figur 19) vill vi påstå att de två knapparna längst ned hamnar i skymundan då vi 
under fältstudien insåg att vissa personer inte förstått att man kunde ändra från funktionen 
“check in” till “vanligt biljettköp”. Det mest logiska vore att välja typ av biljett innan man börjat 
lämna information kring biljettköpet.   

5.4 Processer 
För att analysera processerna i applikationen har vi gjort en processkartläggning. Den data vi 
samlat in från både förstagångsanvändare och befintliga användare i SUS-undersökningen och 
fältstudien ligger till grund för den analys och diskussion vi utfört. I denna del av analysen 
kommer vi att analysera och diskutera själva processkartan som vi tagit fram över Electronic 
Parkings parkeringsapplikation. 

Enligt Chesbrough (2011) görs en processkarta för att se de olika stegen användaren behöver 
ta för att utföra tjänsten. Genom att skapa en processkarta visualiseras kundernas upplevelser 
av tjänsten, vilket skapar en överblick av tjänsten.  Tjänster är immateriella och det kan vara 
svårt att se vad som sker i en tjänst. En processkarta ska då underlätta att förstå detta 
(Chesbrough, 2011). Följande beskriver vi, analyserar och diskuterar vår processkartläggning 
(se figur 13).  

Syftet med processkartläggning var att kartlägga användarupplevelsen i applikationen för att 
identifiera störande moment och onödiga steg i processen. Det första steget i processkartan 
handlar om att användaren ska letar reda på applikationen, laddar ner den och öppna den. 
Vilket enligt testpersonerna under användartest/observationen i SUS-undersökning inte 
upplevdes som någon svårighet. Vi ser därmed inte något behov av utveckling för detta steg 
(se fugur 20).  

När användaren öppnar applikationen frågar applikationen om platsinformation, vilket vi har 
sett under processkartläggningen är ett onödigt steg. Eftersom att applikationen endast ställer 
in vilket stad användaren befinner sig i och inte använder sig av användarens platsinformation 
för att ställa in vilken parkeringszon användaren befinner sig på. Det framkom under både 
fältstudien och användartestet/observationen att detta steg är ett störande moment för 
användaren. På grund av detta anser vi att detta stag kan tas bort på grund av att det tar lika 
lång tid att ställa in stad som det gör att godkänns frågan. Därför har vi valt att ta bort detta 
steg i utvecklingsförslaget av processkartan (se figur 20) nedan.   

Steg två för användaren är ”starta parkering” där användaren behöver fylla i vilken 
parkeringszon de står på. Samt tiden för hur länge de vill parkera, då de valt funktionen 
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“biljettköp”. Det har visat sig under användartestet/observationen i SUS-undersökning att det 
uppstår en förvirring hos samtliga testpersoner när köp av biljett sker, innan registreringen av 
ny användare. Vi anser att detta steg i processen kommer för fort eftersom att det inte känns 
logiskt för användaren att köpa en biljett innan registreringen av ny användare har skett. 
Därför har vi valt att lägga steget registrering av ny användare före parkering i 
utvecklingsförslaget (se figur 20).  

Steg tre är ”skapa ny användare”, Vi anser att det är onödigt att applikationen frågar 
användaren om information i flera olika steg i processen. Det är mer naturligt att lägga ihop 
stegen ”ange pinkod”, “ange kort typ” och “kort information” för att förkorta processen och 
minska antal klick (se figur 20). 

När användaren sedan ska köpa en biljett behöver användaren trycka på bekräfta “check in” 
två gånger för att få möjlighet att slå in sin pinkod och checka in, vilket är ett steg för mycket. 
Dessa steg kan slås samman. Under fältstudien kom det fram att informanterna upplever en 
förvirring i att behöva trycka “checka in” två gånger. Det gavs förslag under fältstudien på att 
applikationen bör ha ett tillval att spara pinkoden för en snabbare process.  Under 
användartestet/observationen i SUS-undersökningen upplever testpersonerna att det går för 
snabbt mellan stegen “check in” och “biljett bekräftelse”. Det uppstår en otydlighet om 
testpersonerna har fått biljetten eller inte och kan lämna applikationen.  Därför har vi valt att 
slå ihop dessa två steg i utvecklingsförslaget av processkartan (se figur 20). 

Det sista steget ”se biljett och check ut” är nödvändigt.  Under användartest/observationen i 
SUS-undersökning var det inga problem för användarna att se hur man gick tillväga för att 
checka ut. Under användartestet/observationen har det kommit fram att testpersonerna 
upplever själva biljetten som otydlig. Eftersom att “val av stad” och “plats” finns kvar längst 
ner på sidan, vilket skapar förvirring om testpersonerna har fått biljett eller inte.  Här nedan 
är ett förbättringsförslag av processkartan som är skapad utifrån resultatet av processkartan 
för den befintliga applikationen (se figur 20) och utifrån resultatet vi fått fram från 
användartest/observation i SUS-undersökningen och fältstudie. 

 

Figur 20: Utvecklat förbättringsförslag av processkartan.  
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5.5 Mobilbetalning 
Vi vill i denna del av analysen undersöka inställningen till mobilbetalning samt attityden kring 
hantering av känslig information i mobila enheter. Detta görs genom att ställa teorin om 
mobilbetalning mot de insamlade data samt de mönster och likheter vi funnit i data.  

Affairs (2016) beskriver att problemet med mobilbetalning är att konsumenterna känner en 
osäkerhet kring att hantera betalningar i mobilen. Under fältstudien har det visat sig att 
informanter väljer parkeringsautomaten istället för applikationen på grund av att de känner 
trygghet då de vet hur automaten fungerar. Detta stärker studierna av Affairs (2016) som 
menar att det finns konsumenter som känner osäkerhet kring mobilbetalning.  

Chen, (2008) menar att det vid behandling av mobilbetalning krävs att betalningssystemet är 
lättanvänt och följer säkra metoder och riktlinjer för att mobilbetalning ska bli accepterat av 
användarna. Det finns vissa risker med mobilbetalning som konsumenten är rädd för. Dessa 
risker är enligt Chen (2008) ekonomiska, personliga, integritetsrisker så som dataintrång och 
identitetsstölder. De informanter som inte använder applikationen känner sig inte bekväma 
med att lämna ut sina kortnummer i applikationer på grund av att de är rädd för bedrägeri. 
Vilket vi under fältstudien insett är en av orsakerna till varför informanterna väljer 
parkeringsautomaten istället för applikationen.   

Gränssnittet i en applikation är en viktig aspekt och måste vara väl utformat för att betalningen 
ska gå lätt att utföra (Chen, 2008). Under fältstudien visade det sig att informanterna som 
använder applikationen känner sig säker med att lämna ut kortnummer i Electronic Parkings 
parkeringsapplikationen.  På grund av att de upplever att gränssnittet signalerar lojalitet och 
att applikationen kräver en personlig pinkod för att utföra ett köp. Då mobilbetalning är 
säkrare än vad många tror med en risk på 0.2% att råka ut för bedrägeri (Affairs, 2016) blir det 
viktigt att förmedla detta till användarna på ett bra sätt.   

Affairs (2016) menar även att för säker mobilbetalning krävs det att applikationen erbjuder 
kundservice, vilket applikationen i dagsläget gör. Under fältstudien kom det fram att 
informanterna som använder applikationen känner sig trygg med att använda applikationen 
på grund av att den marknadsförs på parkeringar och för att kommunen köpt in tjänsten. Enligt 
Chen (2008) är återkoppling till användaren på att köpet har gått igenom nödvändig för att 
eliminera förvirring hos användaren. Under användartestet/observationen i SUS-
undersökning har det framkommit att återkopplingen (biljetten) som testpersonerna får som 
bekräftelse från applikationen upplevs som otydlig (se figur 7).  

Chen (2008) menar att för att skapa lojalitet till användaren ska gränssnittet vara lätt att förstå 
samt innehålla lättnavigerade antal steg. Processen ska enligt Chen (2008) vara så kort som 
möjligt för minskad komplexitet (Chen, 2008). Under fältstudien och 
användartest/observationen kom det fram att Electronic Parkings applikation har för lång 
process som skapar förvirring hos användaren. Med hjälp av processkartan (se figur 13) har vi 
analyserat processen som sker i applikationen, för att kunna ta bort vissa steg i processen. Vi 
har under processkartläggningen fått fram vilken information som applikationen frågar 
användaren efter. Processkartläggningen har gjort att vi fått uppfattningen att det egentligen 
inte handlar om att ha så få processteg som möjligt som Chen (2008) menar. Vi har kommit 
fram till att det är viktigare att processtegen utförs i en naturlig ordning.  
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Under processkartläggningen har det även visat sig att företaget själva inte lagrar känslig 
kundinformation såsom kortnummer och annan känslig information. Enligt Chen, (2008) bör 
informationssäkerheten vara väl utvecklad för att undvika risker som kan uppstå och för att 
ge en säker transaktionsmiljö för konsumenterna. Chen (2008) beskriver även att det är viktigt 
att företaget inte samlar in mer personuppgifter om konsumenten än vad som behövs (Chen, 
2008). Processkartan visar att applikationen endast samlar in det mest relevanta data som 
behövs för att applikationen ska fungera. Personuppgifterna måste även vara lagrade på ett 
säkert sätt så att inte obehöriga kan komma åt kunddata och använda den till otillåten 
sekundär användning (Chen, 2008).  

En brist vi sett under användartester/observationen är att applikationen inte informerar 
användaren om hur informationen om användarna kommer att förvaltas och sparas. Vilket 
enligt Chen (2008) är viktigt att informera kunden om, vilken personlig information som 
samlas in och sparas och hur den kommer att användas och skyddas. 

5.6 Motiv till val av biljettköpsmetod 
Syftet med fältstudien var att undersöka vilka synpunkter användarna hade på applikationen. 
Uppfattningen vi har fått under fältstudien är att de personer som använder applikationen är 
väldigt nöjd med den. De informanter som använder applikationen tycker att den är smidig 
och snabb. Informanterna tycker att det är smidigt att kunna betala för parkeringen och 
förlänga parkeringen på distans. De slipper leta upp en parkeringsautomat och stå i kö för att 
betala för sin parkering.  

Syftet med fältstudien var även att undersöka varför personer väljer att betala i 
parkeringsautomaten istället för att betala med applikationen. Uppfattningen vi har fått under 
fältstudien är att de personer som väljer att använda parkeringsautomaten gör det på grund 
av ren vana. De menar att de alltid har gjort det och ser sig själva som teknisk okunniga, de är 
även rädd för bedrägeri när man måste lämna ut kortnummer i applikationen. Det har även 
visat sig under fältstudien att personer inte vet om att applikationen finns, eller att personer 
använder både applikationen och parkeringsautomaten för att de ibland glömmer bort 
applikationen. Vilket kan visa på brist i marknadsföringen av applikationen. Under fältstudien 
kom det även fram att användare har provat applikationen och valt bort den på grund av att 
den upplevs som svår att lära sig. Vilket visar på att applikationen måste bli mer 
användarvänlig för nya användare.   
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6. Slutsatser  

I detta kapitel kommer vi att klargöra studiens slutsatser utifrån syfte, temaområden och den 
teoretiska referensramen.  Dessa slutsatser bidrar med en tydlig överblick för vad som blir 
centralt att tänka på i utvecklingen av användarvänliga nyttoapplikationer.  Slutsatserna 
kommer att presenteras utifrån temaområdena användarvänlighet, användarupplevelse, 
gränssnitt, processer och mobilbetalning. Vi kommer även ge förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Användarvänlighet  
Syftet med att studera användarvänligheten i applikationen var att klargöra vad som bidrar till 
god användarvänlighet i applikationer. Användarvänligheten i applikationen påverkas av 
många olika faktorer. Följande punkter är vad som blir viktigt vad gäller användarvänligheten 
i applikationer: 

 Användningen ska kunna ske utan tidigare erfarenheter och stöd. 
 Säkerställa att användaren kan navigera sig och hitta den informationen som söks.  
 Intuitiv användning skapas tillsammans av processer och gränssnitt. Användaren ska 

inte behöva tänka “hur” applikationen ska användas.   
 Applikationen bör följa riktlinjer för grafiska- och naturliga gränssnitt. 
 Kontrollera att processen för att nå målet är väl utformad och upplevs naturlig av 

användaren. Detta genom att göra en processkartläggning.  
 Fokusera på att göra det enkelt för förstagångsanvändare att komma igång samt 

underlätta för fortsatt användning. 
 Designa utifrån slutanvändarens behov, önskemål, förväntningar och användarsätt. 

6.2 Användarupplevelse  
Vismasp cs (2015) menar att applikationer bara får en chans som inte varar länge innan 
användaren har gjort ett val att behålla applikationen eller ta bort den. Detta visar på hur 
viktigt det är att applikationen gör ett bra första intryck på användaren och “bjuder in” 
användaren och inte “skrämmer bort” dem. Följande punkter är vad som blir viktigt vad gäller 
användarupplevelsen i applikationer: 

 Att tänka på att upplevelsen skiljer sig mellan förstagångsanvändare och befintliga 
användare. 

 Intressera användaren direkt. 
 Låt användaren mötas av en inbjudande design. 
 Sträva efter en naturlig användning där interaktionen kan ske intuitivt. 
 Tänka på att applikationen bara får en chans av användarna. 
 Fokus på att fånga förstagångsanvändare. 

6.3 Gränssnitt  
För att skapa bra gränssnitt bör man: 

 Följa riktlinjer för grafiska- och naturliga gränssnitt.  
 Erbjuda användaren ett gränssnitt som underlättar och hjälper användaren att nå 

målet med användningen. 
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6.4 Processer  
Enligt teorierna för hur en tjänst ska vara uppbyggd bör användarens uppfattning vara minst 
lika viktigt som designen och leveransen av tjänsten (Chesbrough, 2011). Kundupplevelsen 
beror på kombinationen av hur processen i tjänsten är uppbyggd och vad kunden förväntar 
sig enligt Chesbrough, (2011). Processen i en applikation bör kännas så naturlig som möjlig för 
användaren. Följande är vad som blir viktigt vad gäller processer i applikationer: 

 Bygga tjänstens processer utifrån användarnas förväntningar. 
 Skapa en logisk ordning i de olika processtegen 

 Ha i åtanke att processerna påverkar både användarvänligheten och 
användarupplevelsen. 

 Visualisering av processteg tydliggör för vad som sker i en immateriell tjänst.  

6.5 Mobilbetalning  
I utvecklingen av nyttoapplikationer som hanterar betalningar blir det viktigt att följa riktlinjer 
för mobila betalningar. Följande är vad som blir viktigt att tänka på när det gäller 
mobilbetalning: 

 Man bör erbjuda användarna ett gränssnitt som signalerar lojalitet för att användarna 
ska känna sig säkra.  

 Även erbjuda användarna support för att skapa trygghet. 
 Ta i beaktande att användare kan vara oroliga för bedrägeri.  
 informera användaren om vilken information som sparas, vart informationen sparas 

och vad informationen ska användas till. 

6.6 Förslag till framtida forskning 
Det råder ingen tvekan om att applikationer idag är en stor trend inom tekniken som har 
förändrat våra liv. På grund av det kommer utvecklingen av applikationer att fortsätta och 
förändra livet för både utvecklare och företag (Mohamed, 2013). Vilket tyder på att vidare 
studier på området behövs då den här studien endast har för avsikt att beskriva de aspekter 
som blir centrala att beakta i utvecklingen av användarvänliga nyttoapplikationer. För vidare 
forskning hade det varit intressant att undersöka vilka aspekter som har betydelse då man vill 
nå ut med en applikation till ett så brett kundsegment som möjligt. Eftersom att en applikation 
oftast bara får en chans enligt Vismasp cs (2015) hade det även varit intressant för vidare 
forskning att undersöka hur man skapar lojala användare till en applikation och vilka aspekter 
man bör tänka på för att göra en applikation konkurrenskraftig på marknaden. Samt hur man 
på bästa möjliga sätt gör för att fånga förstagångsanvändare och få dem att fortsätta använda 
applikationen.  
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Bilaga 1- undersökning enligt System usability scale  

System usability scale är en metod utvecklad av Digital Electronics Equipment, DEC för att på 
ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kunna utvärdera och jämföra användbarhetsaspekter 
mellan olika system. Metoden går ut på att ett antal försökspersoner får lösa samma 
väldefinierade uppgifter i systemet och svarar sedan på frågorna nedan. 

SUS-undersökningen består av 10 påståenden som värderas på en 5-gradig skala efter hur 
mycket användaren håller med eller inte håller med påståendet. Resultatet kan bli 0 och 100, 
där högre poäng indikerar bättre användbarhet. 

Systemet får sedan poäng baserat på följande regler:  

 Varannan fråga är ett positivt uttalande, det är de ojämna frågorna, 1,3,5,7 och 9. 
Användaren fyller i ett värde mellan 1 och 5. Från det värdet dras 1 poäng. Fyller 
användaren i 4 så drar man 4-1 och får 3 som resultat. 

 Varannan fråga är ett negativt uttalande, det är de jämna frågorna, 2,4,6,8 och 10. 
Användaren fyller i ett värde mellan 1 och 5. Värdet dras sedan från 5. Fyller 
användaren i 4 så drar man 4-5 och får 1 som resultat. 

 Varje fråga får poäng mellan 0-4 efter ovan uträkning. Poängen adderas och 
multipliceras med 2,5. Det slutliga resultatet hamnar mellan 0 och 100. 

 

Enkät  
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Användartest/observation  

Användarfall Kommentar 

Aktivering av/komma igång med tjänsten  

Starta parkering för aktuell plats  

Avsluta parkering  

Registrera ytterligare fordon  

Byta fordon vid start av parkering  

Söka upp kvitto  
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Bilaga 2 - Frågeguiden till fältstudien:  

 

Inledande frågor: 

1. Ålder: 
2. Kön: 
3. Vad skulle du ange din datorvana i en skala 1-5? 
4. Använder du dig utav appen e-parkera? 
5. JA? NEJ?   

 

JA jag använder mig utav e-Parkera: 

 

1. Hur upplever du appen? Varför? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

2. Vilken funktion använder du? köpa biljett eller check in- och ut? 
- vad tycks om de olika funktionerna? överflödig? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

3. Vad tycker du om de olika stegen i appen? finns det överflödiga steg i navigationen? 
För många antal klick för att utföra en aktivitet etc? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

4. Vad tycker du om designen? Färger, knappar struktur etc 
- Något som enligt dig är i behov av utveckling? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
5. Vad tycker du om att lämna ut kortnummer och hantera betalningar i en 
applikation? Upplever du denna applikation som säker? Varför? Varför inte? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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6. Har du några övriga kommentarer om appen och dess användarvänlighet? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

NEJ jag använder mig inte av e-Parkera: 

 

1. Varför väljer du att använda p-automaten? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

2. Har du hört talas om ePARKS parkeringsapp? 
JA?  NEJ? 

JA jag har hört talas om appen 

1. Har du provat ePARKS parkeringsapp? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

2. Vad är din första tanke om appen? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

3. Vad tycker du om att lämna ut kortnummer och hantera betalningar i en applikation? 
Upplever du denna applikation som säker? Varför? Varför inte? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 

4. Vad är det som gör att du inte fortsatte använder den? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 


