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Under sommaren 2014 kommer Norrköping locka många 
turister till staden genom ett flertal stora evenemang, 
till exempel Bråvallafestivalen och Harry Potter: The 
Exhibition. Som besökare från en annan stad kan det 
vara svårt att hitta lämpliga parkeringsplatser i sådana 
situationer. I nuläget har Norrköpings kommun en karta 
över parkeringsplatser på deras hemsida. Denna är endast 
anpassad till webbläsare och ger en översiktlig bild över 
var parkeringar finns utplacerade i de mest centrala 
delarna av staden. Att söka upp kartan på en mobil enhet, 
lokalisera sig på kartan, välja lämplig parkering och sedan 
hitta till denna kan vara svårt och tidskrävande för den 
som har bråttom eller inte hittar i staden.
 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett 
användarvänligt gränssnitt för en mobil applikation 
som ska underlätta parkeringsprocessen för förare 
som bor i eller besöker Norrköping. Till studien 
har sekventiella blandade metoder använts och 
designprocessen har baserats på både en målinriktad 
och användarcentrerad designmetod. En enkät, 
intervjuer och andvändbarhetstester har använts som 
datainsamlingmetoder för att på bästa sätt utveckla ett 
gränssnitt som möter användarens behov. 

Studien har resulterat i ett gränssnitt för en 
parkeringsapplikation som kan användas i planeringssyfte 
och som navigationshjälp. Design- och interaktionsval 
är grundade på användarnas mål och preferenser. 
Slutsatsen är att i en stressfylld situation är det viktigt 
att informationen är lättöverskådlig, tydlig och kräver 
minimal ansträngning av användaren samtidigt som antal 
steg för att nå informationen bör minimeras. Överflödiga 
funktioner bör sorteras bort. 

Olika användare har även olika inställningar till 
användandet av mobila applikationer för reseplanering 
och parkering. I första hand vänder sig majoriteten av 
mobilanvändare till Google för informationssökningar 
således bör den enklaste lösningen vara att Norrköpings 
kommun upprättar en mobilanpassad hemsida med 
information om parkeringar i staden. Dock finns det 
komplexa funktioner i applikationen som inte går att 
efterskapa på en mobil hemsida och även för att nå 
en bredare målgrupp blir skapandet av en applikation 
nödvändigt. 

SAMMANFATTNING



 
With a series of  prestigeous events such as the Bråvalla 
Music Festival and the European premiere of  Harry 
Potter: The Exhibition, Norrköping will, during the 
summer of  2014, attract many tourists. As a visitor, it 
may be difficult to locate appropriate parking spots in 
situations like these. Norrköpings Municipality currently 
has a map on their website with an overview of  parking 
spots in the central areas of  the city. This map, however, 
is only suited for viewing on big screens. To search for the 
map on a mobile device, find an appropriate parking and 
then correctly navigate to its location may serve difficult 
for a user who is new to the town or pressed for time.

The purpose of  this study is to create a user-friendly 
interface design for a mobile application that aims to 
facilitate the parking process for drivers who live in, or 
are visiting, Norrköping. The study uses a sequential 
mixed method approach and the design process is based 
on a goal-directed and user-centered design. Surveys, 
interviews and usability testing have been employed to 
collect research in order to create an interface that meets 
the needs of  the user. 

The study resulted in the creation of  an interface for 
a parking application that can be used for planning 
purposes as well as navigation. Choices for design and 
interactivity are based on the users’ goals and preferences. 
The study concludes that a stressful situation requires 
information to be clear, easily understood and call 
for minimum effort from the user’s side. Redundant 
information should be removed and the steps it takes to 
obtain information should be reduced.

Different users have different attitudes towards the use 
of  mobile applications for planning and parking. The 
majority of  interviewees would in a similar situation 
rely on a Google search for information. From this 
we can conclude that the easiest solution would be for 
Norrköping’s Municipality to create a mobile website 
with information about parking in the city. However, in 
order to reach a broader target group and to incorporate 
certain complex functions and features, the creation of  an 
application becomes necessary.
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1.1 Bakgrund
Under sommaren 2014 kommer Norrköping locka många turister till staden genom ett flertal stora evenemang, till 
exempel Harry Potter: The Exhibitions Europapremiär och Bråvallafestivalen, som år 2013 var Sveriges mest besökta 
festival med över 51 000 festivaldeltagare (Göteborgsposten, 2013). Enligt rapportens författare kan det vara svårt att 
hitta en lämplig parkeringsplats som uppfyller besökarens behov, speciellt om man inte är bekant med staden. Det 
finns idag ett brett utbud av parkeringar i Norrköping med variationer i pris och tillgänglighet. Det finns däremot 
inget system som på ett smidigt och snabbt sätt ger information om parkeringsplatsens typ, läge och pris. I nuläget 
har Norrköpings kommun en karta (se bilaga 1)  på sin hemsida som visar var parkeringsplatserna finns. Att söka upp 
kartan, välja lämplig parkering och sedan hitta till denna kan vara svårt och tidskrävande för den som har bråttom 
eller inte hittar i staden. Kartan är även endast anpassad till webbläsare och ger en översiktlig bild över centrala delar 
av staden och var parkeringar finns utplacerade. För en person som använder mobilen som informationskälla är det 
komplicerat att hitta och läsa av kartan. Från en sökning på Google till att få fram kartan krävs det många steg för 
användaren, vilket kan vara tidskrävande och mödosamt när användaren behöver information snabbt. Eftersom 
kartan inte är anpassad till mobila enheter kan det finnas svårigheter i att lokalisera sig på kartan för att därefter hitta 
parkeringsplatser i närheten. Kartans undermåliga upplösning på mobiler gör även att gatunamn och markeringar 
blir otydliga. Det finns inte heller någon information på kartan om parkeringens typ och pris, vilket gör det svårt för 
användaren att veta om parkeringen uppfyller dennes behov. 

1.2 Syfte
Syftet med detta designfall är att skapa ett användarvänligt gränssnitt för en mobil applikation för bilförare i 
Norrköping som simplifierar reseplanering och parkering i staden genom att reducera den tid det tar för att hitta 
en parkering som uppfyller användarens behov. Studien använder en sekventiell blandad metod för datainsamling. 
I första fasen kommer de kvantitativa undersökningsfrågorna behandla relationen mellan mobilanvändning och 
parkeringsvanor hos bilförare och ligga till grund för urvalet av deltagare till den kvalitativa forskningen. I den 
kvalitativa delen kommer användarens relation mellan reseplanerande, parkeringsvanor och mobila applikationer 
undersökas vidare genom intervjuer och användarbarhetstester.

1.3 Frågeställning
Vilka utmaningar finns det vid utformningen av en parkeringsapplikation för Norrköping?
- Hur ser behovet för en sådan applikation ut? 
- Vilka utmaningar finns det när man skapar en applikation avsedd för temporär användning?
- Hur ser användarens relation mellan reseplanerande och mobila applikationer ut? 
- Hur kan man utforma användargränssnittet för en parkeringsapplikation så att det tar hänsyn till användarens behov?

1.4 Avgränsningar
Studien kommer inte att behandla säkerhetsfrågor angående mobilanvändning i bilen eftersom det enligt svensk lag 
är förbjudet att använda mobiltelefoner i samband med bilkörning om det “inverkar menligt på framförandet av 
fordonet” (Transportstyrelsen, 2013). På grund av detta kommer applikationen inte att anpassas för bruk i fordonet 
även om det enligt författarna är en viktig aspekt som bör tas hänsyn till. 

1. INTRODUKTION
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2.1 Design för mobila plattformar
Karen Holtzblatt skriver i studien Customer-centered design for mobile applications (2005) att den största utmaningen med 
att utveckla design för mobila applikationer är begränsningen av utrymme på skärmen. Hon poängterar att det som 
visas på skärmen måste ha betydelse för användaren. Därför krävs en robust användarcentrerad designprocess för att 
användarna ska kunna använda applikationen utan någon träning eller möjligheter till introduktion. Denna process 
hjälper även designern, enligt Holtzblatt (2005), att hitta en riktning i arbetet, designa strukturer och expandera sina 
egna idéer.
 
Även Jonna Häkkilä och Jani Mäntyjärvi poängterar i Developing design guidelines for context-aware mobile applications 
(2006) att en viktig aspekt att ta hänsyn till när man utformar ett gränssnitt för små skärmar är att användaren inte 
ska behöva ta emot onödig information. Man bör se över hur värdefulla olika funktioner och information är för 
användaren och om det över huvud taget är nödvändigt att visa denna. Det är viktigt att fundera över om funktionen 
hjälper användaren eller om den endast skapar förvirring och irritation. Häkkilä och Mäntyjärvi (2006) säger även 
att man bör tillämpa individuell utformning av applikationen så att användaren kan skräddarsy funktionerna utefter 
sina egna behov. Detta kan göras genom att implementera filter i enlighet med användarens egna preferenser. Om 
man gör detta bör man ha i åtanke att dessa preferenser och mål kan ändras över tid. Något som även kan förbättra 
användarupplevelsen är att systemet sparar tidigare använd information åt användaren.
 
Vilka handlingar som ska prioriteras och i vilka sammanhang användaren interagerar med produkten är också viktiga 
att ta hänsyn till. Man bör även om möjlighet finns ta med i beräkningen huruvida användaren kan bli störd eller 
avbruten när denne använder produkten och prioritera funktioner utefter detta. Dessutom är det en god idé att ta 
hänsyn till olika kontexter som applikationen kan komma att användas i. Rörlighet är en extra viktig faktor att ha i 
åtanke då denna kan påverka tillgängligheten, till exempel genom att internetuppkopplingen kan vara begränsad. 
Häkkilä och Mäntyjärvi (2006) menar att utöver detta bör all information presenteras på ett meningsfullt och begripligt 
sätt och att informationshierarkin ska vara tydlig.
 
Även Peter Tarasewich (2003) understryker vikten av att ta hänsyn till olika kontexter där produkten kan komma 
att användas. Detta eftersom mobil applikationsanvändning kan variera kontinuerligt på grund av olika behov hos 
användaren och andra kringliggande omständigheter. Han menar att mängden uppmärksamhet användaren kan ge 
applikationen kommer ändras över tid och att användarens prioriteringar kan ändras oförutsett. Enligt Tarasewich 
(2003) finns det tre olika breda kontextkategorier: aktiviteter, deltagare och miljö. Allt som kan påverka användarens 
interaktion med en produkt bör tas i åtanke då Tarasewich (2003) menar att svårigheter med att använda en 
applikation är lika med bortkastad tid och frustration hos användaren. Kortfattat menar han att man ska tänka på 
objektens orientering, fysiska attribut, ljud och ljus i omgivningen, tillgänglighet, personliga attribut hos användaren 
(till exempel ålder, kön, preferenser), fysisk hälsa, förväntningar, uppgifter och mål och olika händelser som kan ske i 
omgivningen där produkten används.  Tarasewich (2003) poängterar även att designern måste förstå människor och 
hur de interagerar med sin omgivning för att den slutgiltiga produkten ska få ökad funktionalitet och användbarhet.

2.2 Utmaningar för mobil design
Tidwell (2011) presenterar flera utmaningar när det kommer till design för mobila plattformer. Små skärmar betyder 
att det inte finns så mycket plats för informationen som ska presenteras. Tidwell betonar att, i sådana fall, ska bara den 
mest väsentliga informationen eller valen visas, och resterande information kan läggas djupare in i produkten. Den 
varierande skärmupplösningen kan också utgöra ett problem då bredden måste vara anpassad till skärmstorleken. 
I vissa fall måste separata versioner skapas för olika skärmar. När det gäller touchscreen, vilket idag är vanligast för 
mobila enheter, finns ännu några problem som t.ex. storleken av länkar och knappar i applikationen. Enligt Tidwell 
ska man designa för ”fat fingers”, alltså personer med stora fingrar, och knapparna bör vara minst 1 cm. Det måste 
även finnas tillräckligt med mellanrum mellan knapparna så att man inte kommer åt två stycken åt gången. Då 
touchscreen-tangenter är svårare att skriva på bör man i minsta möjliga mån använda sig av fält där användaren måste 
skriva in information själv, och istället använda ”autocompletion” i de flesta fallen för att underlätta processen. Utöver 
detta måste även hänsyn tas till miljön där applikationen kommer att användas, t.ex. hur ljust eller hur högljutt det 
är och om det finns mycket rörelse runt omkring användaren etcetera. I vissa fall kommer applikationen att användas 
samtidigt som användaren utför andra uppgifter, vilket betyder att uppgifter i applikationen bör vara lätta, snabba och 
självförklarande. 

2. TEORI
Härunder presenteras den valda teorin som legat till grund för studiens utförande. I den första 

delen presenteras teori om design för mobila plattformer och gränssnitt, och sedan metoder och 
designprocesser som legat till grund för datainsamling och studiens utförande. Därefter presenteras 

designteorier och begrepp som förekommer i senare delar av rapporten.
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2.3 Design av användargränssnitt
Den viktigaste faktorn som bestämmer om användare litar på webbsidor, enligt Stanford Web Credibility Project 
(nämnt av Tidwell, 2011) är utseendet. Användare brukar inte lita på webbsidor som ser amatörmässiga ut, och 
de företag som lägger mer tid på att göra professionellt designade sidor får ett försprång även om det finns flera 
andra skäl till att inte lita på webbsidan. Just därför är produktens gränssnitt mycket viktig för att nå framgång. 
Användarupplevelsen bör vara en prioriterad fråga och det är oftast små detaljer som påverkar detta. Ett bra 
användargränssnitt är därför, enligt Tidwell, ett som genom den visuella designen tar hänsyn till samspelet mellan 
innehåll, mening och interaktivt beteende.

Tidwell (2011) presenterar flera olika element som kan användas för att skapa den visuella identiteten av ett 
användargränssnitt:
 
2.3.1 Färg
Färg är ett av de viktigaste elementen. Gränssnitt som vill utstråla förtroende och konservatism brukar oftast använda 
sig av kalla färger som t.ex. blått, grönt, lila, grått och vitt och hålla de varma färgerna som komplementfärger 
för att balansera detta. Hög färgkontrast och mättnad kan skapa spänning och visa styrka, jämfört med den mer 
avslappnande känslan man får från låg färgkontrast.

2.3.2 Typografi
Typografi bestämmer personligheten av texten. Precis som med färgval är det primära målet att det ska vara läsbart. 
På skärmar fungerar sans serif-typsnitt bättre då mindre storlekar används. Man bör undvika kursiverade eller 
dekorativa typsnitt då de är oläsbara i små storlekar och även geometriska fonter (t.ex. Futura) eftersom de är svåra 
att läsa då runda bokstäver som e, c, d, o blir svåra att urskilja. Längre texter bör aldrig skrivas i all-caps (versaler). 
Verdana används mest på webben och har blivit ett standardmått för webbaserade användargränssnitt.

2.3.3 Rymd
Rymd påverkar personligheten av ett gränssnitt. “Luftiga” layouter med mycket tomt utrymme ger känslan av lugn, 
frihet och värdighet, men detta påverkas även av andra designelement på sidan. Innehållsrika och trånga layouter 
skapar spänning och angelägenhet vilket dock kan bli besvärligt för ögonen.

2.3.4 Vinklar
En sida som är uppbygd av raka linjer och 90-graders vinklar brukar generellt uppfattas som mer lugn än en sida med 
diagonala linjer. En sida med många olika vinklar skapar mer dynamik och rörelse.

2.3.5 Textur och rytm
Textur och rytm väcker visuellt intresse, och de mest lyckade texturerna är subtila med små detaljer och milda 
färggradationer. Texturer bör inte användas bakom text.

2.3.6 Bilder
Bilder bör reflektera stämningen och visuella identiteten av applikationen. Antalet dekorativa bilder bör vara begränsat 
då de kan distrahera användaren.

2.3.7 Kulturella referenser
Kulturella referenser kan användas för att väcka känslor genom att referera till en redan etablerad identitet, t.ex. 
genom att följa identiteten för ett varumärke, en film eller konststil.  Interaktiva metaforer (t.ex. receptapplikationer 
som ser ut som receptböcker) fungerar på samma sätt men förutsätter att användaren har en viss kunskap om det som 
metaforen baseras på. Om användaren aldrig har sett en riktig receptbok kommer denne inte få samma upplevelse 
som en användare som har det.

2.3.8 Repetition
Repetition av visuella element skapar en konsekvent design men detta kan även användas för att påverka rytmen och 
dynamiken på en sida. 

2.4 Användarundersökning
Genom kvantitatativ datainsamling kan man samla beskrivande information som lättare går att analysera samt 
identifiera relationer mellan olika kännetecken för användare (Goodwin, 2009), men den bästa metoden för 
användarundersökningen, enligt många böcker inom området interface design, är kvalitativa metoder (Goodwin, 
2009; Saffer, 2010; Tidwell, 2011). I fall där det finns brist på tid för att göra en utförlig kvalitativ undersökning 
understryker Goodwin (2009) viktigheten med att ändå ha en mindre kvalitativ undersökning, där man utför intervjuer 
med användarroller som avgör om produkten lyckas eller inte.
 
För kvantitiativ undersökning presenterar Goodwin (2009) flera olika steg för att skapa en bra enkät:
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1.     Identifiera målgrupp och mål
2.     Skapa frågor och instruktioner

a.     Fråga en sak i taget
b.     Var specifik
c.      Utforma svaren så att de utesluter varandra
d.     Gör kompletta listor
e.     Låt respondenter fylla i ”annat”, ”ej applicerbart” eller ”jag vet inte”
f.      Undvik negativa frågor
g.     Limitera skalor till 5 steg
h.     Använd både positiv och negativ formulering för att undvika vinkling
i.       Variera ordningen på val i listor

3.     Fastställ urvalsstorlek
4.     Bestäm hur du rekryterar respondenter
5.     Bestäm hur lång tid respondenterna har på sig att svara på enkäten

 
Rekrytering av respondenter ska, enligt Goodwin (2009), baseras på faktorer som kan anses förutspå skillnader i 
beteende. Olika användare har olika behov, mål och tankesätt och därför bör olika roller indentifieras, det vill säga 
typer av användare som kommer utföra olika uppgifter i samma produkt. Sedan bör respondenter rekryteras utefter de 
olika rollerna.

Denna metod kan man komplettera med teorin i Observing the User Experience: A Practitioners Guide to User Research 
(Kuniavsky, 2003), som går djupare in på hur traditionella företag kan utforma en undersökningsplan och hur man 
rekryterar respondenter. Kuniavsky hävdar att undersökningsplanen har tre huvuddelar: mål, schema och budget. 
När respondenter ska rekryteras bör man enligt Kuniavsky (2003) först bygga en databas över personer som uppfyller 
kriterierna för undersökningen. Han anser att det bästa tillvägagångssättet är att börja rekrytera personer i ens 
omgivning, men som inte har någon koppling till produkten som testas, och därefter utvidga databasen genom att 
rekrytera genom:
-       Anslagstavlor
-       Prata med grannar
-       Användare (om produkt redan finns)
-       Nyanställda (om det är en produkt inom ett företag)
-       Respondenter från tidigare studier
-       Reklam på internet eller i tidningar 

 

2.5 Användarcentrerad design
Enligt Saffer (2010) finns det fyra tillvägagångssätt för att utveckla interaktionsdesign. Dessa fyra är:
-       Användarcentrerad design
-       Aktivitetscentrerad design
-       Systemdesign
-       Genial design
Alla fyra används frekvent för att skapa framgångsrika produkter och ett typiskt tillvägagångssätt är att använda sig 
av ett av de fyra arbetssätten.  Användarcentrerad design utgår från att designen bör utformas utifrån användarens 
preferenser, mål och behov. Användarens mål är viktigast för användarcentrerad design. Det är utifrån dessa designern 
bestämmer uppgifter och tillvägagångssätt som är nödvändiga för att användaren ska uppnå målen. Därtill bör 
designern alltid ha användarens preferenser och behov i åtanke. För att åstadkomma detta bör användaren vara 
delaktig från början till slut i designprocessen, genom research och användartester. En användarcentrerad design som 
tillvägagångssätt får designern att förflytta sig från sina egna preferenser och fokusera på användarens, vilka kan skilja 
sig mycket åt. Vid detta tillvägagångssätt är det mycket viktigt att nå rätt användare. (Saffer, 2010)

 
2.6 Målinriktad designprocess
Projektet kommer använda sig av den målinriktade designprocessen, som presenteras av Kim Goodwin i Designing for 
the Digital Age: How to Create Human-Centered Products and Services (2009), för att föra arbetet framåt. Detta eftersom denna 
process enligt Goodwin (2009) hjälper designern att generera idéer samtidigt som denne vet att den är på rätt väg. 
Den målinriktade designprocessen bygger på att det bästa sättet att utveckla en god design är att jobba efter att uppnå 
mål. Fokus ligger på användarmålen men även kunderna och produktutvecklarnas mål. Metoden omfattar designen 
av den fysiska produkten, den visuella formen och hur produkten uppträder. Målinriktad design är inte ett regelverk 
utan fungerar som ett ramverk där vissa steg i modellen kan modifieras, tas bort eller läggas till. Metoden innehåller 
fyra komponenter: principer, mönster, process och tillämpning. Kompontenten principer behandlar olika teorier och 
riktlinjer för interaktionsdesign. Mönster är olika typer av beprövade designlösningar och brukar vara tillämpbara 
på vissa typer av problem. Processmetoden innehåller sju steg, men kan minskas eller utökas med steg beroende på 
projektets omfattning, budget och tidsramar. De sju stegen presenteras här under: 
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2.6.1 Projektplanering
Under detta första steg tas en skiss av projektets struktur fram och hur detta kommer att fortlöpa. Eftersom det är 
svårt att veta hur mycket tid och arbete en viss process kommer att behöva kan man inte göra en detaljerad planering. 
Däremot är det bra att ha en översiktlig planering av hur arbetsprocessen kommer att se ut och ungefärlig tidsperiod 
för projektet.
 
2.6.2 Research
Enligt Goodwin (2009) behöver man förstå ett problem för att kunna lösa det. Projektets researchdel är således viktig 
för att kunna få in objektiv data, intervjua intressenter och användare och föra designprocessen framåt. Intervjuer 
och observationer är nästan alltid det bästa sättet att utföra designreserach på, men det finns flera andra tekniker, 
till exempel enkäter, som lämpar sig bättre om arbetsprocessens tidsperiod är kortvarig. Goodwin (2009) poängterar 
samtidigt att ju fler källor som finns, desto större är sannolikheten att informationen är pålitlig.
 
2.6.3 Modellering
För att de data som samlats in ska ha någon betydelse kan man skapa modeller för att bättre förstå sig på 
informationen som samlats in. Genom att analysera trender i undersökningarna utvecklar man under detta steg i 
processen modeller som kan förklara det som observerats. Modeller kan innefatta representationer av arbetsflöden, 
användningsmiljön eller viktiga aspekter av problemet som utreds. Den viktigaste modellen är att utveckla personor, 
vilket innebär arketyper av användarna av produkten. En persona representerar mål och beteenden hos en viss 
målgrupp och genom att använda sig av ett flertal olika personor kan man tillgodose behoven hos den bredare 
målgruppen som var och en av personorna representerar.  
 
2.6.4 Kravdefinitioner
Detta är det sista steget där data analyseras. Under detta steg i processen bestämmer man vilka krav det finns på den 
slutgiltiga produktens funktionalitet, design och ytterligare behov, utifrån bland annat personor och scenarion. Dessa 
krav ger intressenter en chans att göra ändringar tidigt i processen.
 
Typiska produktkrav som bör identifieras är:
-       All information som ska finnas med och utväxlas mellan användaren och systemet.
-       Funktionella krav, vad användaren ska kunna göra med informationen.
-       Produkt- och servicekvalitet som listar attribut som ska koppla ihop produkten med varumärkesidentitet, personors 

krav och omgivning. Detta kan till exempel handla om hur snabbt systemet ska behandla en fil men också om hur 
varumärket ska kommuniceras i produkten.

-       Begränsningar som kan innebära tidsramar för när produkten ska lanseras eller förordningar som designern måste 
ta hänsyn till.

 
I slutet av den här fasen bör både intressenter och designers vara eniga om vilket fokus designen ska ha och vilka 
parametrar den ska uppfylla.
 
2.6.5 Ramdefinitioner
I denna fas påbörjas arbetet med att ta fram en grundläggande ram för produktens design och funktionalitet. Dessa 
tar man fram baserade på de personor och scenarier man tagit fram i föregående steg, men hänsyn bör även tas till 
designprinciper och mönster. I början av fasen bör man utforska ett brett spektra av lösningar vilket kan ta dagar 
till veckor beroende på storleken av projektet. Det finns tre olika ramar som bör tas fram. Dels interaktionsramen 
som visar hur olika funktioner är grupperade och hur personor utför olika uppgifter. Den visuella ramen visar hur 
varumärket ska kommuniceras genom designen. Den industriella designramen visar på ett ungefär hur formen och 
komponenterna ska byggas tekniskt och beskriver vilka hårdvarukomponenter som är viktiga för interaktionen.  I alla 
tre ramar ska designen vara väl utarbetad men inte på detaljnivå. Detta eftersom intressenter behöver en produkt 
att titta på så tidigt som möjligt och för att en designer behöver utreda vilka de största underliggande strukturerna är 
innan denne kan påbörja designarbetet.
 
2.6.6 Detaljerad design
Efter att ha klarlagt omfattningen av produkten kan en mer detaljerad projektplan utformas för att förbättra designen. 
Här spelar designprinciper, designutveckling och ingenjörskap en allt större roll. Scenarior fortsätter föra designen 
framåt men är mer detaljerade och komplexa. Under detta steg tar designern fram en detaljerad specifikation av hur 
produkten ska se ut och fungera ner i minsta detalj för att detta sedan ska kunna utföras av en ingenjör eller likande. 
Ingenjörerna får på så sätt en möjlighet att ställa frågor som hjälper dem att bygga designen och peka ut delar av den 
som eventuellt blir svåra att utföra. Under detta steg kan man även göra användartester då produktens utseende och 
krav är väl definierade.
 
2.6.6.1 Low-fidelity prototyp
Low-fidelity prototyper är pappersskisser av det planerade gränssnittet. Dessa är är snabba och kostnadseffektiva att ta 
fram men kan innebära begränsningar i användbarhetstester då dessa inte ger en tydlig bild av hierarki och funktioner. 
Enligt Goodwin (2009) är det fördelaktigt att använda sig av en pappersprototyp med detaljerade skisser av gränssnittet 
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eftersom dessa ger en användaren en känsla av hur det kan komma att se ut och ger möjlighet att få god visuell 
återkoppling.

2.6.7 Implementationssupport
Under detta steg skapas själva produkten. Designern bör vara tillgänglig då det kan uppstå frågetecken hos 
ingenjörerna och de kan tvingas ta designbeslut själva om ingen designer finns att tillgå. Detta kan innebära att 
produkten blir lidande då ingenjörer kan avvika från specifikationen till förmån för ett enklare genomförande.

2.6.8 Avgränsningar
Steget implementationssuport kommer inte att utföras, då arbetet syftar till att ta fram ett gränssnitt till en imaginär 
applikation och intressenter saknas. 
 

2.7 Personor
En persona är en typ av konceptmodell. Den används för att ge designern känslan av att denne designar för specifika 
personer istället för oidentifierbara användare. En persona representerar en grupp användare som delar samma 
mål, motivationer och beteende. Således baseras skillnaden mellan olika personor på olika handlingar och beteende, 
förväntningar och mål hos olika grupper av användare.
 
För att skapa en persona hittar designern liknande beteendemönster och mål hos personer som deltagit i 
användarundersökningarna. Om det är nödvändigt kan man först utreda vilken roll de olika intervjuobjekten har, 
till exempel jobbtitel eller typ av användare. Därefter bör man enligt Goodwin (2009) identifiera beteendemönster. 
Dessa kan till exempel vara mentala modeller, mål, erfarenhet- och uppgiftsfrekvens i användarundersökningarna. Till 
denna information kan demografiska variabler eller annan data från intervjun vägas in, till exempel vilken omgivning 
testen utfördes i, om det kan ha påverkat beteendet. Efter detta bör man kartlägga intervjuerna för att kunna upptäcka 
mönster. Detta kan göras på flera olika sätt men vanligt är att använda ett flertal skalor med två olika variabler och 
placera de olika intervjuobjekten på denna. På detta sätt kan mönster upptäckas, till exempel om man upptäcker 
två eller fler intervjuobjekt som vid flera tillfällen ligger nära varandra på skalorna med de olika variablerna som 
undersöks. Det är dessa mönster som utgör en persona. Personan bör därefter få ett användarmål som ligger till grund 
för varje beslut personan tar vid användandet av produkten.  (Goodwin, 2009)
 
Personan ska därefter tilldelas ett namn, en bild och demografisk information för att ytterligare ge känslan av att 
personan är en verklig person. Dessa kan tilldelas ett citat eller en beskrivande text. Dokumentet ska sedan på ett 
tydligt sätt klargöra mål och beteende och vad som skiljer en persona från en annan. (Saffer, 2010).
 
Då det kan vara svårt att differentiera ett stort antal personor från varandra är det lämpligt att hålla antalet personor 
under tio stycken och utröna vilken persona som är primär och vilka som är sekundära. Dessa personor används 
därefter i olika scenarier där designern föreställer sig att de olika personorna utefter sina preferenser och mål använder 
olika funktioner. Personorna kan även användas för att bestämma vad som ska prioriteras i produkten (Saffer, 2010).
 
2.4.1 Scenarier
Scenarier är en historia om något som kan komma att inträffa och som berättar hur det är att använda en produkt 
eller serivce. Man föreställer sig en rad olika scenarier och förutser på så sätt olika problem som kan uppstå genom 
att placera en persona i en kontext där denne utför en interaktion med produkten. Ett målinriktat scenario är en 
textbeskrivning av en personas interaktion med systemet när denne ska utföra en uppgift. Texten beskriver hur 
personan utför en uppgift och hur systemet reagerar på detta. Det beskriver också personans motivation till att utföra 
en viss handling och vilket mål systemet uppfyller för personan. (Goodwin, 2009) En teknik är att låta olika personor 
genomgå samma scenario för att på så sätt kunna utvärdera vilka olika behov det finns för slutprodukten. (Saffer, 2010)

2.8 Smartphone
En smartphone, eller smarttelefon, är en avancerad mobiltelefon som kan användas som både telefon och handdator. 
Smartphones har avancerade datorfunktioner, så som internetuppkoppling, mediasspelare, GPS-navigator och 
digitalkamera. Smartphones har olika operativsystem beroende på vilket företag som har tillverkat telefonen men är 
generellt försedda med pekskärm som användaren navigerar på genom att ”peka” och ”dra” på den tryckkänsliga 
skärmen. Smartphones är även försedda med antingen ett fysiskt eller virtuellt tangentbord.  (Nationalencyklopedin, 
2014)

2.9 Applikation
En applikation är ett tillämpningsprogram som kan laddas ned till elektroniska plattformar så som datorer, 
surfplattor och smartphones. Till skillnad från systemprogram som utför arbete i datorns inre, är en applikation ett 
program som kan användas i praktiskt arbete och skräddarsys för användaren.  Applikationer kan till exempel vara 
kommunikationsprogram, ordbehandlingsprogram eller andra program som hjälper användaren att utföra handlingar 
på den elektroniska enheten. Applikationer laddas hem från internet. (Nationalencyklopedin, 2014)
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2.10 Walk-up-and-use-system
Ett walk-up-and-use-system är, enligt Soegaard (2006), ett system som inte kräver introduktion eller förkunskaper 
av användaren. Systemet måste vara självförklarande och kunna användas effektivt av förstagångsanvändare och 
engångsanvändare. Exempel på walk-up-and-use-system är bankomater och allmänna informationssystem.

2.11 Temporära applikationer
“Disposable apps”, eller temporära applikationer som det kallas i den här rapporten, är temporära bitar av en 
programvara som är tänkta för kortsiktigt bruk (Saine, 2013). Sådana applikationer tillåter användarna att ladda 
ner och interagera med varumärket. Även om detta är till största del positivt så kan det förekomma svårigheter. 
Till exempel måste applikationen bli godkänd och vara tillgänglig på app-marknader och det krävs att användarna 
kan hitta den. Om applikationen inte marknadsförs på rätt sätt finns det en risk att applikationen inte sprids och 
blir därmed slöseri med resurser från företagets sida. Även från konsumentens sida kan meningen med sådana 
applikationer ifrågasättas eftersom det inte finns mervärde i att behålla den efter att ha förbrukat informationen som 
erbjuds. Slutsatsen är att det är företaget som ska överväga om skapandet av en mobil applikation är värt tiden och 
kostnaderna som läggs ut.

2.12 Fitts lag
Enligt psykologen Paul Fitts, nämnt av Saffer (2010), fastställs tiden det tar att röra sig från en startposition till en 
slutposition av två saker: distansen till målet och målets storlek. Ju större målet är desto snabbare går det att nå, 
på samma sätt som att ju närmare målet är desto snabbare går det att nå. Om man implementerar hans teorier i 
interaktionsdesign innebär det att klickbara objekt måste ha en lämplig storlek. Saffer menar även att menyer och 
knappar bör placeras i skärmens hörn och kanter eftersom dessa hjälper användaren att träffa målet. 
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3.1 Datainsamlingsmetod
Till studien har sekventiella blandade metoder valts som strategi vilket innebär att både en kvantitativ och en 
kvalitativ studie kommer utföras. Detta eftersom studiens tidsramar inte möjliggjorde en utförlig kvalitativ studie 
och således kompletterades denna med en mindre kvantitativ undersökning. I början av studien har den kvantitativa 
undersökningen utförts för att ge en övergripande bild av relationen mellan mobilanvändning och parkeringsvanor. 
Därefter utförs en kvalitativ undersökning i form av intervjuer och användarbarhetstester för att få en djupare 
förståelse för hur applikationsanvändares behov kan tillgodoses med en applikation för parkering.

3.2 Valideringsmetod
För att validera den kvalitativa undersökningen kan ett flertal metoder användas, enligt Creswell (2009). Dels kan 
en trianguleringsmetod användas genom att flera informationskällor och perspektiv från deltagare konvergeras. 
Validiteten ökar således om studiens resultat baseras på flera olika observationer, teorier, metoder och empiriskt 
material. Informationen kan även kontrolleras genom att återkomma till deltagarna i undersökningen och kontrollera 
att resultatet från undersökningen stämmer överens med vad de uppgett. Detta kan även leda till en extra intervju där 
man visar upp ett resultat från studien som deltagaren sedan får kommentera. En annan valideringsmetod är att hitta 
en utomstående läsare som kan recensera projektet. Denna person ska varken vara bekant med forskaren eller det som 
studerats och på så sätt kunna ge objektiv kritik på projektet och studien. (Creswell, 2009)

3.3 Webbaserade enkäter
För att få en översiktlig bild av olika personers parkeringsvanor och användande av mobila applikationer utformades 
en enkät med Googles enkätverktyg. Enligt Goodwins (2009) steg för enkätutformning valdes först mål för enkäten 
och en målgrupp. Målgruppen bestod av den generella befolkningen i Sverige, men var till största del inriktad på 
Norrköping. Syftet med enkäten var att ge grundläggande information om demografi och beteende hos den generella 
befolkningen vad det gäller parkeringsvanor och mobilapplikationsanvändning samt relationen mellan dessa två. 
Enkäten skulle även underlätta och förenkla rekrytering av rätt intervjurespondenter, detta genom att rekrytera 
intervjurespondenter från så olika segment som möjligt för att få en bild av olika användarroller. 

Frågorna i enkäten (se bilaga 2) var utformade för att få en bild av hur bilförare använder applikationer 
som hjälpmedel vid parkering och vilka faktorer som är viktiga vid parkering på allmänna parkeringsplatser. 
Respondenterna fick även svara på huruvida de vill delta i en intervju angående ämnet. Enkätfrågorna var till största 
del utformade med bestämda svarsalternativ men även fritextsvar förekom. För att få delta i enkätundersökningen var 
körkort och användande av en smartphone ett krav.
 
Enkäterna skickades via mail till kontaktpersoner på Ericsson (Linköping) samt Komvux och Gårdebyskolan 
(Norrköping). Dessa mail vidarebefodrades därefter till övrig personal på ovan nämnda arbetsplatser. Enkäten 
skickades även via Facebook till studenter och respondenter främst i åldrarna 18-24 och 25-34.
 
3.3.1 Urval
Då det redan fanns befintlig kontakt på de tre arbetsplatserna som enkäterna skickades till ansågs det vara ett 
snabbt sätt att få svar från respondenter i varierande åldersgrupper. De enkäter som distruberades via Facebook 
skickades främst till personer i åldrarna 18-24 och 25-34 då dessa ålderskategorier inte ansågs vara representerade på 
arbetsplatserna enkäten skickades till.  
 
3.3.2 Distribution av undersökning
Då enkäten distruberades via kontaktpersoner på de olika arbetsplatserna finns det ingen information om hur många 
den skickades till och hur många som svarade. På Facebook skickades enkäten till 80 stycken utvalda studenter och 
andra personer med körkort och smartphone. Eftersom inbjudan och länken till enkäten visas även om den inbjudne 
inte väljer alternativet ”delta” går det inte att veta hur många av de tillfrågade som deltog i enkätundersökningen. 
Därav är det inte möjligt att göra en fullständig bortfallsanalys och undersöka hur detta kan ha påverkat 
undersökningen. 

3. METOD
I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet för hur användardata har samlats in och hur urval 

och bortfall kan ha påverkat resultatet av undersökningarna. Först presenteras den kvantitativa 
insamlingsmetoden och därefter de två kvalitativa undersökningarna.
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3.4 Intervjumetod
För att få en djupare förståelse för hur applikationer används och vilka funktioner som efterfrågas i en applikation 
utfördes en kvalitativ undersökning i form av 11 stycken intervjuer. Databasen över data från enkäternrespondenterna 
användes som databasen Kuniavsky (2003) hävdar ska upprättas över alla potentiella respondenter för intervjun. Däri 
hittades intervjurespondenter som uppfyllde kraven och som ansågs utgöra flera olika användarroller.  

Intervjuerna innehöll öppna frågor (se bilaga 4) där respondenten i många fall fick berätta om hur en applikation 
använts, vilka funktioner respondenten uppskattade och vilka brister som fanns i den valda applikationen. 
Respondenten fick även föreställa sig scenarion och berätta hur denne skulle agerat i den givna situationen.
 
Intervjuerna hölls mellan den 14 april och den 21 april. Respondenten fick själv välja plats för intervjun. Vid 
intervjuerna höll en av rapportförfattarna i frågorna och den andre antecknade svaren. Intervjuerna spelades även in 
för att i efterhand kunna kontrolleras. Intervjuerna hölls med respondenter av varierande åldrar och kön för att få en 
så stor överblick över användarna som möjligt. Vid intervjuerna har en av författarna observerat medan den andra 
hållt i intervjun. Resultatet från båda parter har sedan jämförts för att höja undersökningens validitet.

3.4.1 Urval
Intervjudeltagarna valdes dels utefter de som svarat i den utskickade enkäten att de ville delta. Då ett flertal av de som 
angett att de kunde ställa upp på en intervju befann sig i andra städer bedömdes det vara för tidskrävande att hålla 
intervjuer med dessa och istället valdes personer i författarnas närhet då dessa ansågs enklare att komma i kontakt 
med. Dessa respondenter valdes främst efter sin ålder då det var önskvärt att få en bild av hur personer inom olika 
ålderskategorere använder applikationer. Antalet intervjuer baserades dels på hur många som var villiga att delta i 
undersökningen och dels på vad som ansågs rimligt att utföra inom studiens angivna tidsramar.
 
3.5 Prototyptest
I ramdefinitionsfasen gjordes en pappersprototyp av applikationen för att fastställa de grundläggande funktions- 
och designvalen. Användbarhetstesterna utfördes sedan i syfte att kontrollera dessa val och försäkra att den är 
utformad, som Saffer (2009) nämner, utifrån användarens preferenser, mål och behov. Då en pappersprototyp, enligt 
Goodwin (2009), går snabbt att framställa och är konstandseffektiv valdes detta till förmån för andra alternativ. Vid 
prototyptestet presenterades fyra scenarier för användaren och i varje scenario fanns det flera uppgifter som denne 
skulle lösa med hjälp av funktioner i prototypen. Under varje uppgift uppmuntrades användaren att tänka högt medan 
de försökte lösa uppgiften för att ge författarna större inblick i hur testpersonen resonerade kring de olika knapparna 
och funktionerna. Uppgifterna bestod av både enkla frågor och mer komplexa frågor som krävde mer eftertanke eller 
sökande i applikationen. (se bilaga 9)

Användbarhetstesterna hölls mellan den 6 maj och 9 maj. Respondenten fick även här själv välja plats för testet. Vid 
testet höll en av rapportförfattarna i frågorna och i pappersprototypens olika skärmar medan den andre antecknade 
huruvida respondenten löste uppgiften eller hade några kommentarer om applikationen. Testerna filmades även 
för att i efterhand kunna kontrolleras så att det som antecknats stämde. Vid varje klick la rapportförfattaren fram 
en ny pappersutskrift av skärmen som representerade det användaren skulle se på mobilskärmen. Denna metod 
ger, enligt Goodwins (2009) teorier om användning av low fidelity prototyper, användaren en approximering av 
användarupplevelsen. 

3.6.1 Urval
De som medverkade i användbarhetstesterna var samma personer som tidigare ingått i den kvalitativa 
intervjuundersökningen. På grund av sjukdom på både författarnas och respondenternas sida limiterades antalet 
prototyptester till sju stycken. Antalet respondenter ansågs ändå ge mättnad och därmed utfördes inte ytterligare tester. 
Mättnad innebär att författarna ansåg att utförandet av ännu ett test inte skulle tillföra tillräckligt med ny information 
för att vara värd att utföra. 

3.7 Analysmetod
För att få användning av datan som samlades in under de olika användarundersökningarna gjordes analyser av datan. 
Enkätdatan analyserades inte i lika stor utsträckning som de två kvalitativa metoderna eftersom det primärt var de 
kvalitativa som låg till grund för resterande beslut i processen. Enkäterna användes främst i början av studiens gång för 
att samla in övergripande information om applikationsanvändning och parkeringsvanor och fungera som en databas 
över potentiella intervjudeltagare. Googles formulärtjänst som enkäten togs fram i organiserade automatiskt all den 
inkomna informationen i ett excel-ark och visade även resultaten i diagramform vilket betydde att författarna inte 
behövde göra detta själva. 

För att analysera intervjusvaren identifierades olika beteende- och demografiska variabler hos respondenterna, i 
enlighet med Godwins (2009) teorier om skapandet av personor. Därefter upprättades skalor med kontrasterande
variabler där intervjusvaren placerades in (se bilaga 7). Svaren placerades in på skalan i relation till de andra 
intervjusvaren. Då vissa respondenter tenderade att svara liknande på ett flertal frågor uppstod så kallade kluster med
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svar där framförallt två olika mönster kunde urskiljas. Utifrån dessa mönster definierades sedan tre olika sorters mål 
för de två typerna av användare: grundläggande mänskliga behov, livsmål och slutmål. Sedan klargjordes skillnaderna 
mellan de olika användarna. Utifrån denna analys har sedan två olika personor tagits fram.

Liksom intervjuerna antecknades även kommentarer från respondenterna under användbarhetstestet och i 
kombination med att analysera uppgifternas olika success rate så kunde författarna komma fram till vilka uppgifter 
som varit mer problematiska för testrespondenterna. Utöver detta analyserades även den inspelade filmen från de 
olika testerna för att säkerställa att dessa överensstämde med författarnas anteckningar från intervjuerna. Utifrån 
denna analys kunde författarna sedan bestämma vilka funktioner och element i prototypen som skulle modifieras i 
detaljdesignfasen.
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4.1 Webbaserade enkäter
Enkäten var öppen mellan den 3 april och den 16 april. Under denna period inkom svar från 66 respondenter.

4.1.1 Demografi 
Av respondenterna var 47 stycken kvinnor och 18 stycken män. Respondenternas åldersfördelning var följande: 17 
stycken i åldern 18-24, 18 i åldern 25-34, 8 stycken i åldern 35-44, 10 i åldern 45-54 och 12 stycken i åldern 55-64. 
13 respondenter svarade att de kunde delta i en intervju angående ämnet. Majoriteten av enkätrespondenternas 
huvudsakliga sysselsättning var arbete eller studier. 49 stycken valde ”arbetar” medan 12 stycken valde ”studerar”, och 
resterande 3 var arbetsökande, föräldralediga och pensionärer.

4.1.2 Applikationsanvändning
Av 66 respondenter uppgav 41 att de använde applikationer i informationssyfte.

4.1.3 Parkeringsvanor
Nästan hälften av respondenterna (29 av 66) parkerar på allmänna parkeringar (definierat som allt som inte är privat 
eller hyrd parkering) flera gånger i veckan. Endast 8 stycken svarade att de nästan aldrig parkerar på allmänna 
parkeringar. 
 
Nästa del gav respondenterna möjlighet att ge fem faktorer betyg från 1 till 5, där 1 är ”inte alls viktigt” och 5 är 
”mycket viktigt”. Enligt respondenterna är pris och läge de viktigaste faktorerna i valet av en parkering. Dessa två 
faktorer fick en femma av 22 respektive 37 respondenter. 

4. RESULTAT
I denna del kommer inledningsvis resultatet av användarundersökningarna presenteras. Därefter 

visas en datasammanställning och en prototyp av applikationens gränssnitt, baserad på den 
insamlade datan. Efter detta redogörs resultaten av prototyptesterna och slutligen presenteras den 

detaljerade designen av applikationens gränssnitt. 

Figur 3: Betygfördelning för pris

Figur 1:  Åldersfördelning

Figur 4: Betygfördelning för läge

Figur 2: Fördelning av respondenters sysselsättning
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Anpassning för speciella behov var den som ansågs som minst viktig enligt de flesta, där 53 stycken gav en etta. För 
tidsramar och betalningssätt var det mer jämnt och dessa två faktorer ansågs viktiga för de flesta men där majoriteten 
valde en trea eller fyra. 

41 respondenter hittar i nuläget parkering bara med hjälp av skyltar. De som svarade övrigt (7 stycken) har antingen 
aldrig parkerat i en ny stad, använder en kombination av metoder för att hitta och välja parkering eller frågar 
någon de känner i staden. Majoriteten (46 stycken) betalar parkering med kontokort.  I övrigt ingick kombination av 
betalningssätt, i de flesta fallen kombination av kontokort och kontanter. Totalt sätt svarade endast 3 personer att de 
använder mobilen (inklusive 2 personer som valde övrigt eftersom de använder mobilen i kombination med någon 
annan betalningsform). 

4.1.4 Bortfall
Respondenten som svarade ”övrigt” under parkering i andra städer uppfyllde inte kraven för undersökningen (denne 
hade inget körkort) och hade felaktigt deltagit i undersökningen.

Figur 5: Betygfördelning för tidsramar

Figur 7: Informationskälla för att hitta parkeringar

Figur 6: Betygfördelning för betalningssätt

Figur 8: Betalningssätt
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4.2 Intervjuer
Intervjuerna hölls mellan den 14 april och den 21 april. De öppna frågorna ledde till att varje intervju såg annorlunda 
ut eftersom respondentens svar bestämde följdfrågorna och i vilken ordning som frågorna ställdes. En sammanfattning 
av varje respondents svar på varje fråga skrevs in i ett excel-ark (bilaga 5) för att lättare kunna jämföra svaren och hitta 
skillnader och likheter.

4.2.1 Demografi
De 11 intervjurespondenternas ålders spännvidd var 18 till 62 år. Boende varierade, där sex stycken bodde i centrala 
lägenheter, en i centralt hus, två i villaområde och två på landsbyggden utanför storstaden. Vad gäller sysselsättning var 
två stycken studerande, en föräldraledig, en sjukskriven och sju arbetande. 

4.2.2 Bilanvändning
Bilanvändningsfrekvensen för de 11 respondentera vara överlag hög. Åtta stycken använder bilen dagligen 
till flera olika syften. Två uppgav att de kör “några gånger i veckan” och en yttrade “en gång i veckan”. Alla 
intervjurespondenter svarade att de åker bil till andra städer. Frekvensen varierade från några gånger om året till 
veckovis. Vissa respondenter åkte ofta till andra städer men körde sällan bilen själv. Majoriteten av respondenternas 
svar angående bilåkning till andra städer kan sammanfattas till mellan en gång i månaden till en gång i veckan.

4.2.3 Planering och parkeringsvanor
Tio av 11 respondenter uppgav att de inte planerade inför senaste resan med bil utanför staden. För några är det 
på grund av att det var en spontan resa medan restrerande har inställningen att det alltid kommer finnas parkering 
någonstans i närheten av destinationen. 

Respondent 3 (37 år, arbetande, bor i villaområde): 

Jag brukar inte planera. Det löser sig. Det brukar alltid finnas 
någonstans att parkera…Jag kollar bara vart man kan stå och pris och sånt

 i förväg om jag har en deadline.

I en stressig situation skulle åtta respondenter vända sig till mobilen och söka på Google för att söka information 
när de sitter i bilen. Av dessa är det fem stycken som även nämner en parkeringsapplikation på mobilen som 
informationskälla, om de skulle ha tillgång till en sådan. Tre respondenter uppger att de har svårt att föreställa sig 
själva i en situation där de använder mobilen för att hitta parkeringar och istället skulle fråga någon, forska i förväg 
eller endast följa skyltar.

4.2.4 Applikationsanvändning
Applikationsanvändning skiljde sig mellan respondenter, där några mestadels använde nöjesrelaterade applikationer 
och vissa använde mestadels informationsbaserade. Nedladdningsfrekvensen och inställningen till att ladda ner och 
testa nya applikationer var också en detalj som kom fram. Fem respondenter vill kunna använda en applikation många 
gånger och skulle avstå från att ladda ner en tillfällig sådan som endast behövs användas ett fåtal gånger. Överlag var 
det de yngre respondenterna som var mer öppna för att testa nya applikationer och applikationer för engångsbruk. 

Respondenterna uppgav följande som bra egenskaper för applikationerna som de i dagsläget använder: 
• snabb och smidig information
• användarvänlig, lättförstålig och enkel att använda
• påminnelsefunktion
• oberoende av internetuppkoppling
•  information samlad på en plats.

Följande egenskaper var mindre bra hos applikationerna: 
• ej begränsad till min stad (kommunaltrafik)
• ej standardiserade mått, många klick för att nå information
• krav på förkunskaper
• krånglig eller felaktig information. 

Hur mycket respondenterna tänker på säkerheten vid betalning med mobila applikationer varierade, men majoriteten 
uppgav att de skulle kunna tänka sig att betala parkering via en applikation. Endast en respondent är helt emot idén. 
Fyra respondenter nämner att de tänker på säkerheten till viss del och vill ha bekräftelse genom till exempel fakturor 
för att veta om det är ett säkert system.
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4.3 Personor och scenarier
Vid analysen av intervjusvaren kunde främst två olika användarmönster urskiljas och utifrån dessa togs två personor 
fram, Camilla och Sebastian. Personorna är baserade på en generalisering av de respondenter vars intervjusvar 
och viss demografisk fakta i flera fall liknar eller överensstämmer med varandra. Camilla har valts till den primära 
personan och användaren av liknande applikationer och Sebastian representerar den sekundära målgruppen. För 
fullständiga presentationer av personorna, se bilaga 6. En sammanfattning av personorna presenteras här nedan: 

Camilla

Demografi
Ålder: 35
Familj: make och två barn
Boende: radhus utanför tätort
Sysselsättning: Föräldraledig

Personlighet
Vill ha kontroll
Lägger extra tid på planering
Tänker mycket på säkerhet
Vill ha lättillgänglig information
Blir irriterad av ostrukturerad information

Teknikbeteende
God teknikvana
Googlar ofta efter information
Laddar ofta ner applikationer
Föredrar avskalade applikationer

Parkerings- och körvanor
Kör bil ett par gånger i veckan
Föredrar att parkera på familjeparkeringar

Mål
• Vill minimera stress i vardagen.
• Vill hitta en balans mellan karriär och familj. 
• Vill ha tydlig, lättillgänglig och detaljerad information
i alla avseenden.

Sebastian

Demografi
Ålder: 24
Familj: flickvän
Boende: central hyreslägenhet
Sysselsättning: Deltidsarbete

Personlighet
Spontan
Lägger sällan tid på planering
Tänker inte så mycket på säkerhet
Vill snabbt ha information
Irriteras av långsam informationshämtning
Anstränger sig inte gärna i onödan.

Teknikbeteende
Mycket god teknikvana
Vill inte behöva ha förkunskaper för att få information. 
Laddar ofta ner applikationer

Parkerings- och körvanor
Reser ofta med bil till andra städer

Mål
• Njuta av livet och ha kul.
• Att anstränga sig så lite som möjligt.
 • Vill ha snabb och enkel information.



15

4.3.1 Scenarion
Scenarierna togs fram utifrån vad som framkommit i tidigare undersökningar om vad som ansågs vara relevanta 
funktioner i en applikation. Då Camilla och Sebastian skiljer sig i sitt mobilanvändande och hur de söker efter 
information genomgick de olika scenarier. Scenarierna är presenterade i sin helhet här nedan: 

Camilla
Camillas gamla skolkompis Maria har nyligen flyttat till centrala Norrköping. Hon har nu bjudit ner Camilla och 
hennes familj en helg för att umgås och visa upp sitt nya boende. Camilla känner på sig att det kommer bli stressigt att 
hitta en parkeringsplats för tre dagar när de väl är i staden och kompisen Maria har inte någon koll på parkeringar då 
hon inte äger en bil. Camilla bestämmer sig för att kolla upp allt innan avfärd så att hon slipper hamna i den stressiga 
situationen som hon känner på sig kommer uppstå. 

Hitta appen
Camilla kollar först upp parkeringar i staden på datorn men inser snabbt att hon kommer behöva den här 
informationen när hon väl sitter i bilen. Hon googlar efter parkeringar i Norrköping på datorn och får upp 
kommunens hemsida. Där finns endast en övergripande karta som hon tycker är svår att läsa av. På google finns 
information om en applikation till mobilen som kan visa var parkeringsplatser finns. Camilla väljer att ta upp mobilen, 
söka på applikationens namn och ladda ner applikationen från App Store. 

Söka på appen
Camilla öppnar appen på mobilen. Eftersom Camilla vet ungefär vad hon eftersöker i nuläget väljer hon direkt att gå 
in på en avancerad sökfunktion. Hon fyller i Marias adress, att hon ska stå på parkeringen i tre dagar och en högsta 
distans från parkeringen till Marias hus eftersom hon inte vill gå för långt med packning och barnvagn. Därefter 
trycker hon på sök. Hon får upp en karta med tillgängliga parkeringar i området. Camilla tycker att det blir för rörigt 
med alla parkeringssymboler så hon väljer att få upp resultaten i en lista. Där kan hon smidigare läsa igenom alla olika 
alternativ. När hon väl bestämt sig för en parkering väljer hon att visa den på en karta. 

Få fram pris och avstånd
Camilla klickar på parkeringssymbolen för en av parkeringarna och får reda på pris, tider och betalningssätt. Hon 
får även reda på antal platser, om det finns parkeringar för speciella behov och exakta avståndet till Marias hus. På 
kartan kan hon även se att en Statoilmack ligger i närheten vilket hon använder som ett riktmärke. Hon väljer att spara 
sökningen som en favorit och stänger ner appen.

Vägbeskrivning
På fredagen sitter hela familjen inpackad i bilen. Camilla sitter på passagerarsidan och maken kör. När det är en 
mil kvar till Norrköping tar Camilla upp mobilen och startar appen. Hon går in på sina sparade favoriter och väljer 
parkeringen hon har tittat upp i förväg. Hon väljer att bli guidad från sin nuvarande position till parkeringen. Hon får 
en detaljerad vägbeskrivning kopplad till mobilens GPS ända fram till destinationen. 

Ändra sökning
Parkeringen är dock full och Camilla tar upp appen igen. Hon väljer sin sökning igen men det finns inga andra 
parkeringar så nära som hon önskat så hon går in på sökningen och ändrar högsta avståndet till Marias hus. Nu får 
hon upp en parkering med fler parkeringsplatser men som ligger lite längre bort från destinationen. 

Sebastian
Hitta appen
Det är helg och Sebastian är ledig. Eftersom kompisarna som bor i samma stad som honom jobbar hela helgen 
bestämmer han sig för att hoppa in i bilen och åka på en spontan resa till en gammal vän från universitetstiden som 
numera bor i Norrköping. Han är redan framme i staden när han inser att han inte ens har tänkt på var han ska 
parkera hela helgen. Sebastian svänger in till sidan och googlar på parkeringar i Norrköping och får direkt syn på att 
det finns en applikation med den info han eftersöker. Han väljer att ladda hem applikationen från AppStore. 

Starta & använda appen
Eftersom Sebastian antar att han är nära sin kompis lägenhet startar han appen och väljer att göra en enkel sökning 
på parkeringar i närheten. Han får upp en karta med olika parkeringsplatser som ligger runt omkring platsen han 
befinner sig på. Han trycker på parkeringsplatsen och får upp ett pris på tjugo kronor i timmen. Dock har Sebastian 
dåligt med pengar den här månaden och vill lägga sina sista kronor på en kul utekväll med sin vän istället för på 
parkering. Han ändrar i inställningarna så att betalparkeringar filtreras bort. Nu är utbudet av parkeringar mindre och 
han får välja en parkering nästan två kilometer bort. Detta spelar dock inte så stor roll för Sebastian så han klickar på 
alternativet vägbeskrivning och beger sig mot parkeringen.
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4.4 Design av applikationen/prototyp

4.4.1 Kravdefinitioner
Utifrån personornas mål och de scenarier de har genomgått har olika listor tagits fram. Den första listan behandlar 
applikationens olika funktioner. Denna lista är baserad på de funktioner som är nödvändiga för att personorna ska 
kunna genomföra de olika scenarierna. Utifrån denna har en lista med all information som ska kunna utbytas mellan 
användaren och systemet genererats. Även en lista med krav på information och funktioner som måste uppfyllas av 
applikationen och enheten som använder applikationen har tagits fram.

Personornas mål och scenarierna har även legat till grund för en lista med attribut som speglar den förväntade 
användarupplevelsen av applikationen. Listan är sorterad utefter hur olika egenskaper hos produkten 
prioriteras av användaren. Fokus har legat på tre områden: design, informationsstruktur och användarkänslor. 
Informationsstrukturen bedömdes vara den viktigaste faktorn och således har denna legat till grund för majoriteten av 
designbesluten.

4.4.2 Prototyp
Hemskärmen
När användaren öppnar applikationen möts denne av en karta med markeringar för olika parkeringsplatser i området 
runt dennes position. På kartan finns alternativet att visa parkeringarna på en karta eller som en lista. I övre kanten av 
skärmen finns en statisk meny med alternativen  ”inställningar”, ”favoriter”, ”min position” och ”sök”.
 
Markeringarna för parkeringsplatser är klickbara. Om användaren klickar på en parkeringssymbol får denne upp en 
meny i skärmens underkant. På denna meny finns information om parkeringens typ (t.ex. om det är ett parkeringshus 
eller gatuparkering) och på vilken adress parkeringen återfinns. Användaren kan klicka på ”mer info” eller ”navigera 
hit”.
 
Om användaren klickar på ”mer info” utvidgas menyn på skärmen och visar hur många platser som finns, vad 
parkeringen kostar per timme, hur långt parkeringen ligger från användarens position, vilka betalningssätt som är 
möjliga och vilka speciella behov parkeringen är anpassad för. Det går även att lägga till parkeringen i favoriter.
 
Om användaren väljer att klicka på ”navigera hit” så omdirigeras denne till Google maps kartverktyg i mobilen där 
parkeringsplatsens adress är ifylld. Användaren behöver i detta läge fylla i sin egen position för att kunna navigera till 
parkeringen.
 
I funktionen ”lista” som återfinns på hemskärmen kan användaren se alla parkeringar i en lista. I listan står 

Funktioner
 
• Avancerad sökfunktion
• Söka och få upp 
parkeringar
• Parametrar och 
kryssrutor för inställningar
• Växla mellan karta och 
lista
• Klickbara 
parkeringssymboler med 
ytterligare information
• Spara sökning
• Öppna sparad sökning
• Ändra del av sökning
• Bli guidad till 
parkeringen
• Söka parkeringar i 
närheten av sin position
• Ställa in sökradie
• Se parkeringspris
• Ändra maxpris
• Filtrera sökning
• Se distanser 

Databehov
 
• Navigationssystem i 
mobilen
• Parkeringsinformation: 
adress, pris, antal 
platser, betalningsmedel, 
tidsangivelser, servicetider, 
platser för olika typer av 
fordon eller behov

Informationsutbyte
 
• Söka parkeringsnamn
• Söka platser i närheten
• Söka område
• Söka efter tidsangivelser
• Söka efter pris
• Söka efter anpassade 
parkeringar
• Söka efter tillgänglighet

Användarupplevelse
 
• Strukturerad
• Informativ
• Tydlig
• Anpassningsbar
• Snabb
• Lätthanterlig

Figur 9. Lista över kravdefinitioner
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parkeringens namn och hur långt från användarens position parkeringsplatsen återfinns. Användaren kan välja att 
lägga till parkeringen i favoriter, visa mer info eller att navigera till parkeringen. Om användaren väljer att visa mer 
info får denne även här information om parkeringens antal platser, pris per timme, vilka betalningsmetoder som är 
möjliga och speciella behov parkeringen är anpassad för.
 
Inställningar
Under menyn inställningar finns olika alternativ som användaren kan fylla i för att kunna filtrera sin sökning. Under 
”Parkering i närheten av” kan användaren fylla i en adress och hitta parkeringar i området runt denna. I fältet under 
adressfältet kan användaren fylla i max distans från adressen och därmed begränsa sökningen till parkeringsplatser 
endast inom angiven radie från adressen.
 
Under alternativet ”Tid” kan användaren välja vilka tider denne ska stå på parkeringen. Användaren väljer datum 
och tid med hjälp av en rullista. Parkeringar som inte uppfyller tidskraven, t.ex. på grund av tidsbegränsningar eller 
servicedagar, filtreras bort.
 
I prisparametern kan användaren själv ställa in hur mycket denne är villig att betala för parkeringen. Under 
prisparametern kan användaren välja att filtrera bort parkeringar som inte anpassade för en viss typ av fordon eller 
speciella behov, så som handikappanpassade parkeringar.
 
Då användaren har ställt in alla eller några av alternativen klickar denne på ok och får återigen upp hemskärmen, 
denna gång filtrerad efter användarens önskemål.
 
Favoriter
I favoriter finns alla parkeringar som användaren har valt att lägga till som favoriter. Parkeringarna visas i en lista. 
Användaren får direkt information om parkeringens adress och hur många meter från dennes position parkeringen 
ligger.  Användaren kan välja att få mer info om parkeringen, navigera direkt till parkeringen (användaren blir även här 
omdirigerad till Google Maps) eller att visa parkeringen på kartan (hemskärmen).
 
Under alternativet ”mer info” finns information om hur många platser det finns på parkeringen och vilken timtaxa 
parkeringen har. Användaren kan även välja att ta bort parkeringen från listan med favoriter.
 
Min position
Om användaren klickar på ”min position” kommer en markering med dennes position visas på hemskärmens karta.  
 
Sök
I sökfunktionen kan användaren söka efter antingen adresser eller parkeringshus och få upp resultaten på kartan. 

karta lista

inställningar favoriter min position sök

karta lista

9 Parkeringar nära Stockholmsvägen 2

Loddbygatan 123 m

Åbygatan 128 m

Stockholmsvägen 158 m

Hotell Above 265 m

Parkering E XXX m

Parkering F XXX m

Parkering G XXX m

Parkering H XXX m

Parkering I XXX m

...

...

...

...

...

...

...

...

...

karta lista

inställningar favoriter min position sök inställningar favoriter min position sök

Parkering i närheten av

meter maxdistans från adress

Tid

tillVälj... Välj...

Pris

0 kr 80 kr

Parkeringstyp

Skriv in adress...

OK

Figur 10: Hemskärmen Figur 11: Lista Figur 12: Inställningar
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4.5 Prototyptest

Prototyptestet planerades att utföras med alla intervjurespondenter som svarade att de var tillgängliga för testet, vilket 
var 10 av 11. På grund av sjukdom från både författarnas och respondenternas sida begränsades dessa till sju av 11 
intervjurespondenter. För en utförlig lista på uppgifterna i prototyptestet, se bilaga 9.  

En sammanfattning av huruvida respondenterna klarade av uppgifterna på varje scenario visas här nedan:

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2
respondent 8 x   x    x  x 
respondent 5 x x  x       
respondent 4 x   x       
respondent 3    x    x   
respondent 9  x  x    x   
respondent 1      x     
respondent 10 x   x  x  x  x x
success rate % 43% 71% 100% 14% 100% 71% 100% 43% 100% 71% 86%
Tabell 1: Kryss markerar uppgifter som inte klarades av. Respondenternas uppställning utgörs av ordningen i vilken prototyptesterna utfördes. Respondentens nummer anger 
intervjunumret i den första delen av kvalitativa studien. 

De uppgifter som hade lägst success rate var:
w
1.1 Du kör bil i en okänd stad och har svängt in till sidan. Nu vill du hitta en parkering snabbt. Hitta 
en parkering som är närmast din position.

Problemet med denna uppgift var främst formuleringen. Respondenterna förstod inte att de med hjälp av en funktion 
på applikationen skulle hitta sin position.

inställningar favoriter min position sök

Rådstugugatan 15 202 m ...
Favoriter

karta

karta lista

inställningar favoriter min position sök

karta lista

inställningar favoriter min position sök

Smedjegatan 12 navigera hitmer info
...Gatuparkering

Lägg till favoriterPlatser Pris/timme

Smedjegatan 12

betalningstyp anpassad för

navigera hitmer info

12

...

202 m

20 kr

Gatuparkering

från din position

Figur 13: Favoriter Figur 14: Sökfunktion Figur 15: Mer information vid val av parkering
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Hur vet jag var jag är? 
- Respondent 4

Efter att ha fått en förklaring på detta eller en omformulering av frågan var det enklare att lösa uppgiften men 
majoriteten av respondenterna uttryckte att de hellre ville se sin position direkt, utan att behöva klicka på någon 
funktion. 

1.4 Några utanför bilen börjar bråka och du måste lägga ner mobilen snabbt så att du kan se vad 
som pågår. Innan du gör det, lägg till parkeringen i dina favoriter.

En av sju respondenter klarade uppgiften med favoritmarkeringen. Problemet i detta fall var att det inte var tydligt 
markerat vad skillnaden mellan “favoriter” och “lägg till favoriter” var. Alla respondenter förutom en tryckte först 
på den statiska menyns ikon för favoriter. Efter en förklaring att det är en lista över parkeringar som redan har blivit 
favoritmarkerade kunde de flesta ändå inte hitta rätt på egen hand. Att behöva klicka ett flertal gånger för att komma 
till alternativet “lägg till favoriter” under mer information på varje enskild parkering tyckte många var otydligt och 
tidskrävande, speciellt eftersom de inte direkt förstod att parkeringsikonerna var klickbara.

Jag hade nog aldrig kommit på att trycka på mer info 
- Respondent 10

I en stressig situation när hjärnan inte funkar kommer folk 
att strunta i att använda appen om de inte får informationen de behöver snabbt

 - Respondent 8. 

Det är för många klick, jag vill se all information direkt
 - Respondent 3

3.1 Du och din rullstolsburna vän ska åka och fika på stan. Fiket ligger på Karlavägen 5 och du vill 
hitta en parkering inom 100 meter då det ösregnar ute.

Förvirring kring denna uppgift uppstod eftersom respondenterna inte förstod skillnaden mellan “sök” och 
“inställningar”. De flesta uttryckte att det kändes mer naturligt för dem att söka eftersom det var till en specifik address.

Jag vill trycka på sök men rimligtvis trycker jag på inställningar… 
Eftersom jag ska till en adress känns det mer naturligt att jag ska trycka på sök

 - Respondent 3

Det är otydligt när man använder sök och när man använder inställningar. 
Man kanske bara borde ändra det till sök och avancerad sök istället

 - Respondent 1

Inställningar, som låter användaren filtrera resultaten, kopplade majoriteten istället till generella inställningar som finns 
på t.ex mobilen, som ljud, ljus och mer statiska inställningar som inte behöver justeras ofta. 

Jag förstår inte vad som finns under inställningar, det skulle hjälpa om det fanns 
en förklaring för vad man kan justera där… det är inte tydligt att man kan filtrera sökningen där

 - Respondent 9

Jag associerar inställningsikonen med generella inställningar som finns på mobilen… inställningar är inte min första 
tanke [när det kommer till att filtrera sökningen]. Där borde man ställa in typ stad, push-notiser, ljud och sådant

 - Respondent 5
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4.6 Detaljerad design

Utifrån kommentarer från prototyptestet gjordes en modifiering av användergränssnittet för att bättre uppfylla 
användarnas kriterier. Fokusering i denna fas låg på de funktioner som fanns i uppgifterna med lägst success rate 
eftersom de ansågs vara mest problematiska.

Utförda ändringar:
• Den statiska menyn gjordes till färgkodade flikar istället för knappar.
• Aktuell position visas direkt på kartan när användaren öppnar applikationen och således togs ”min  
  position” bort från menyn.
• Sökfunktionen är numera den enda fliken man använder när man söker. Under sökfliken kan   
  användaren välja avancerad sök där filtreringsfunktionerna som tidigare fanns under “Inställningar”  
  nu finns. 
• Fliken inställningar behandlar endast statiska inställningar som gäller hela applikationen.
• Knappar gjordes mer ”klickvänliga” och symbolerna för parkeringar tydliggjordes med skuggning för  
  att användaren direkt ska förstå att dessa är klickbara. 
• All information visas direkt när en parkeringsikon är markerad och således minskas antalet klick.
• Funktionen för att favoritmarkera en parkeringen har gjorts tydligare för att användaren enklare ska  
  kunna finna den i appen, samtidigt som symbolen för redan favortimarkerade parkeringar har   
  tydliggjorts.  
• En informationsknapp som ger användaren information om applikationen lades till.
• Knappar för buss och personbil avlägsnades då personbil är förvalt och bussparkeringar ansågs inte  
  vara prioriterade.

Inställningar ÄndraVisa karta Dina favoriter ÄndraVisa karta

Smedjegatan 12
Tillagd 16 maj 12:04

karta lista

i

Avancerat

Adress eller parkeringsnamn...

i

Dina favoriter ÄndraVisa karta

Smedjegatan 12
Tillagd 16 maj 12:04

Inställningar ÄndraVisa karta

Inställningar ÄndraVisa karta Dina favoriter ÄndraVisa karta

Smedjegatan 12
Tillagd 16 maj 12:04

karta lista

i

Avancerat

Adress eller parkeringsnamn...

i

Adress eller parkeringsnamn...

Maxdistans från adress i meter

Tid och datum

Pris (kronor per timme)

Anpassat för speciella behov

till

0 kr 80 kr

SÖK

20

karta lista

i

Dina favoriter ÄndraVisa karta

Smedjegatan 12
Tillagd 16 maj 12:04

Inställningar ÄndraVisa karta
karta lista

i

Parkeringsinfo
Smedjegatan 12

6 platser
20 kr/timme

Servicetider tisdagar 7-10

i

Inställningar ÄndraVisa karta Dina favoriter ÄndraVisa karta

Smedjegatan 12
Tillagd 16 maj 12:04

Figur 16: Hemskärmen

Figur 19: Inställningar Figur 20: Mer information Figur 21: Favoriter

Figur 17: Sökfunktionen Figur 18: Avancerade sökfunktionen
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4.6.1 Flödesschema
Här under visas ett flödesschema över applikationens funktioner efter de utförda ändringarna i den detaljerade 
designen. Kartan visar hur olika funktioner är grupperade och hur de är interagerar i applikationen. 

Karta

Inställningar Favoriter Sök

Avancerad sök

Adress

Visa endast
Support Lista/kartvy

Textstorlek
Parkering

Navigera hit
Favoritmarkera
Ta bort favoritmarkering

Pris
Parkeringstyp
Max distans
Tid

Sök

Figur 22. Flödesschema över applikationens funktioner
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Enligt Tidwell (2011) finns det flera olika element som skapar den visuella identiteten av ett användargränsnitt. 
Gränssnitt som vill utstråla förtroende och konservatism brukar oftast använda sig av kalla färger som t.ex. blått och 
vitt och dessa färger har används i parkeringsapplikationen. Detta i kombination med det sans serif  typsnittet Helvetica 
som har högre läsbarhet i mindre storlekar ger ett mer lättöverskådlig och kompetent intryck. Trots att Verdana har 
blivit ett standardmått för webbaserade användargränssnitt har valet att ha Helvetica som typsnitt enligt författarna 
inte minskat läsbarheten eller påverkat applikationens identitet på ett mindre fördelaktigt sätt. Även de raka linjerna 
som använts för uppbyggnaden av sidan är menat att betona den lugna känslan som applikationen vill utstråla i 
kontrast mot den hektiska miljön som den kan komma att användas i. I enlighet med Fitt’s law (Saffer, 2010) har 
menyer och knappar i största möjliga mån placerats i hörn och kanter för ökad klickbarhet.

Mobila plattformar presenterar flera utmaningar på grund av olika begränsningar. Som Tidwell (2011), Holtzblatt 
(2005), Häkkilä och Mäntyjärvi (2006) och intervjurespondenterna poängterar är det viktigt att endast den mest 
väsentliga informationen eller valen visas. Därmed ger applikationen endast den informationen som användaren 
eftersöker även om det inte är den fullständiga informationen om parkeringen. De funktioner som ansågs onödiga av 
användarna togs bort i enlighet med Häkkilä och Mäntyjärvis (2006) teorier om funktioner och informationens värde 
för användaren. 

Även touchscreentangenter medtar svårigheter för vissa användare, speciellt om applikationen kräver att användaren 
fyller i många fält med information. På grund av detta har parkeringsapplikationen designats så att kravet på att fylla 
i information har minimerats genom att istället använda knappar och rullistor för informationsinmatning i de flesta 
fallen. Funktionerna i applikationen är enkla och självförklarande för att förenkla användningen i situationer där 
användaren utför andra uppgifter samtidigt eller befinner sig i en stressfylld miljö, vilket är i enlighet med Tarasewichs 
(2003) teorier om användarkontexter.

Eftersom detta är ett designfall som baseras på slutanvändaren har deras behov och preferenser styrt ändringarna 
som gjordes i fasen detaljerad design. Användbarhetstesterna låg till grund för att avgöra vad som skulle ändras i 
prototypen vilket Holtzblatt (2005) poängterar är det viktigt då en robust användarcentrerad designprocess säkerställer 
att denna typ av applikation inte kräver någon introduktion. Eftersom författarna har eftersträvat att skapa en typ av 
walk-up-and-use system motiveras valet av att ha en användarcentrerad process med detta. Till exempel ändrades 
inställningar till endast statiska inställningar för applikationen istället för en typ av filtrering av sökresultat på grund av 
kommentarer och frustrationer som användbarhetstesterna visade. 

Applikationen har även utformats som Häkkilä och Myntajärvi (2006) beskriver med filtreringar för att 
användarna själva ska kunna skräddarsy informationen utefter sina egna preferenser. Ett flertal av deltagarna i 
användbarhetsundersökningarna uppgav att filtreringarna gav applikationen mervärde och att detta var ett argument 
till att ladda ner applikationen istället för att söka information på andra sätt. Favoritmarkeringsfunktionen är också 
i enlighet med teorin som Häkkilä och Mäntyjärvi (2006) presenterar om att informationssparande åt användaren 
skapar mervärde.

5. ANALYS AV RESULTAT
I denna del analyseras resultaten av insamlad data och användbarhetsundersökningar i förhållande 

till den valda teorin. 
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6.1 Validitet, generaliserbarhet och reliabilitet
Enligt Saffer (2010) är det mycket viktigt att nå rätt användare i en användarcentrerad design. Genom att först utföra 
en kvantitativ enkätstudie har författarna försökt att filtrera och välja rätt användare baserat på enkätsvar, men på 
grund av subjektiva val kan objektiviteten av “rätt användare” ha påverkat studien. Enkäten har endast skickats ut till 
tre kontakter på arbetsplatser i Linköping och Norrköping samt skickats till ett antal personer via Facebook. Således 
är det svårt att göra en bortfallsanalys då författarna inte har någon information om hur många personer enkäten 
egentligten skickades vidare till genom kontakter och Facebook.

Vid intervjuerna har en författare observerat och antecknat medan den andra hållt i intervjun. Resultatet från båda 
parter har jämförts för att få en högre validitet. Dock är det svårt att bedöma om respondenternas svar har tolkats 
på ett felaktigt sätt, vilket leder till att nästkommande val påverkas eftersom dessa baserades på intervjusvaren. I till 
exempel utformningen av personor är det svårt att undvika en viss grad av subjektivitet från författarnas sida då 
intervjurespondenternas svar placerades på skalor som författarna själva tog fram. Personorna är alltså endast en 
reflektion av hur författarna upplever att respondenterna svarade. 

Det faktum att samma respondenter var med i alla steg i studien kan också ha påverkat objektiviteten av deras svar 
i de olika faserna, då de redan hade en viss inblick i arbetet och hur applikationen var tänkt att utformas. Intervjuer 
och användbarhetstester har utförst i en miljö som respondenten själv valt och känner sig trygg i och detta kan således 
höja reliabiliteten.  Dock är det viktigt att uppmärksamma att användbarhetstesterna inte utfördes i den miljö där 
den verkliga produkten kan komma att användas. Således kan detta sänka studiens reliabilitet eftersom inga tester har 
utförts på någon som befinner i den stressfyllda situationen som kan uppstå vid letande av parkering. 

6.2 Diskussion
För att utforma ett användargränssnitt som tar hänsyn till användarens behov har det visat sig vara mycket viktigt 
att involvera användarna i hela designprocessen, från koncept till slutgiltig produkt. Detta då många funktioner 
och delar i designen från början baserades på författarnas preferenser av vad som efterfrågas i en applikation. Vid 
användbarhetstesterna visade det sig dock att användarna tyckte vissa funktioner var komplicerade eller överflödiga 
och att designen behövdes förtydligas. Det finns svårigheter i att avgöra vilka användare som eftersöks när denna typ 
av applikation designas eftersom den inte har en konkret målgrupp. Således skulle det varit enklare om författarna 
redan efter den kvantitativa forskningsfasen hade begränsat målgruppen till den åldersgrupp som främst angav att de 
använder liknande typer av applikationer.

Genom att göra personor och scenarier som baseras på användarrollens kännetecken kan man på ett enklare sätt 
kontrollera att alla designbeslut görs enligt användarens behov. Dock tar denna information inte alltid hänsyn till alla 
typer av användare då personorna endast är en generalisering av en större grupp användare. Alltså bör en uppföljning 
göras med tester på den slutgiltiga produkten för att säkerställa att denna lever upp till användarens förväntningar.

Applikationer för tillfälligt bruk som t.ex. denna typ av navigationsapplikation efterfrågas för att de erbjuder hjälp 
och information oberoende på var man är. Eftersom det i detta fall utformades en applikation endast för Norrköpings 
parkeringar finns en risk att behovet för denna applikation minskar efter några gångers användning. Författarna 
tror därför i detta fall att en portal över alla parkeringar i landet bättre motiverar användaren att ladda ner just 
denna applikation eftersom den blir återanvändningsbar och kan användas i fler situationer än en app för endast 
Norrköping. En annan möjlighet är även att integrera informationen om parkeringar i en redan etablerad applikation 
som Google Maps, istället för att frambringa en helt ny applikation, genom ett lager eller en plug-in som visar 
parkeringsinformationen. 

Det är även viktigt att diskutera huruvida avsaknaden av teori om applikationsanvändande påverkade detta arbete. I 
denna studie har endast författarnas egna erfarenheter och data från de kvantitativa och kvalitativa användarstudierna 
påverkat slutproduktens utseende. På grund av detta kan studien ses som ett designfall baserat på att respondenterna 
utgör en liten del av befolkningen, och är kanske inte representativa för hela befolkningen. Om författarna i ett tidigt 
skede av processen hade hittat litteratur om applikationsanvändande och standardmått för just specifika typer av 
applikationer, som i det här fallet är temporära, skulle även datainsamlingsmetoderna kunnat se annorlunda ut. Istället 
för att basera prototypen på användarundersökningar skulle författarna istället kunnat göra en prototyp baserat på 

6. AVSLUT
I detta avsnitt diskuteras rapportens validitet, generaliserbarhet och reliabilitet samt metodkritik. 

Sedan presenteras rapportens slutsatser och förslag till forsatt forskning.
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rekommendationer från litteratur och sedan utvärdera huruvida litteraturen stämmer överens med det verkliga fallet 
genom att utföra användbarhetstesterna.

6.2.1 Kritik av valda metoder
Intervjuerna har uteslutande hållits med personer med körkort och smartphone. För att säkerställa att den 
dokumenterade datan från intervjuerna stämmer överens med det respondenten har uppgett har en av författarna 
observerat medan den andra hållt i intervjun. Resultatet från båda parter har sedan jämförts för att få en högre 
validitet. Intervjuarens närvaro kan dock ha påverkat resultaten i intervjun. Intervjuaren kan även ha uppfattat fel 
information eller tolkat svaren felaktigt vilket kan sänka reabiliteten. Intervjuobjekten valde själva plats för intervjun, 
vilket i många fall gör att intervjuobjektet känner sig mer bekväm i situationen och kan således höja validiteten.

Då det inte går att kontrollera att enkätundersökningens respondenters uppgifter gällande de krav som ställdes för 
att få delta i undersökningen och deras demografi stämmer kan det leda till att svar från andra personer än ur den 
angivna målgruppen har svarat på enkäten. Användbarhetstesterna har uteslutande hållits med respondenter som 
också deltog i intervjuer och enkäter. På grund av att de varit med i processen från början kan deras inställning 
till prototypen ha påverkats. Även det knappa antalet respondenter vid användbarhetstesterna kan ha påverkat 
generaliserbarheten men på grund av sjukdom och bortfall hos respondenterna var det inte möjligt att utföra fler tester 
inom de angivna tidsramarna för studien. 
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6.3 Slutsatser

6.3.1 Hur ser behovet för en sådan applikation ut? 
Då ett flertal av enkät- och intervjurespondenterna uppgav att de i första hand söker information på Google bör 
således den enklaste lösningen för användarna vara att Norrköpings kommun upprättar en mobilanpassad hemsida 
med information om parkeringar i staden. Dock finns det komplexa funktioner i applikationen som inte går att 
efterskapa på en mobil hemsida och som enligt användarna skulle underlätta parkeringsprocessen. För att nå ut till fler 
användare och låta dem interagera med varumärket blir det därmed även nödvändigt att skapa en applikation med 
samma information. Detta för att inkludera användare som föredrar applikationer över mobila hemsidor. 

6.3.2 Vilka utmaningar finns det när man skapar en applikation avsedd för temporär användning?
Att få användare att ladda ner en applikation för tillfälliga behov är i sig själv en utmaning. Från intervjuresultatet kan 
man dra slutsatsen att användare vill kunna ha fortsatt användning av en applikation som de har valt att ladda ner. 
Temporära applikationer, som denna parkeringsapplikation kan klassas som, finns det mindre behov för. Eftersom 
många användare istället väljer att söka på Google efter information i en situation där de är stressade och behöver 
information snabbt gäller det att i första hand informera att det finns en applikation och hur den bättre skulle 
underlätta vardagssituationer som t.ex. parkering. Således är marknadsföringen av applikationen en punkt som måste 
läggas mycket vikt vid när denna typ av applikation utformas.

6.3.3 Hur ser användarens relation mellan reseplanerande och mobila applikationer ut? 
Enligt resultatet från intervjuerna finns det två motsatta användarroller - den spontana som har inställningen att allt 
löser sig, det vill säga lite eller ingen planering, och den mer försiktiga som har stort behov att planera i förväg. Trots 
att alla respondenter nämnde exempel på informationsbaserade applikationer som de använder är det inget bevis på 
att de skulle använda sig av en applikation för reseplanerande. Vissa intervjurespondenter visade ett stort intresse för en 
parkeringsapplikation medan andra kommenterade att de förmodligen endast skulle använda sig av skyltar. Således är 
det svårt att generalisera en användares relation mellan reseplanerande och mobila applikationer eftersom det skiljer 
sig mycket mellan olika användare. 

6.3.4 Hur kan man utforma användargränssnittet för en parkeringsapplikation så att det tar hänsyn 
till användarens behov?
Genom resultatet av undersökningarna har slutsatsen dragits att det viktigaste att ha i åtanke när inteaktionsdesign 
utformas för den här typen av applikation är att övertyga användaren om att en applikation är mer tidseffektiv 
gentemot andra alternativ. Oftast används den här typen av applikation i en stressfylld situation vilket betyder att 
informationen måste vara lättöverskådlig, tydlig och kräva minimal ansträngning av användaren. Symbolerna bör 
tydligt visa vilken funktion de representerar och antalet klick bör minimeras i så stor utsträckning som möjligt. 
Överflödiga funktioner bör sorteras bort då för mycket och för otydlig information kan göra att användaren väljer 
bort applikationen till förmån för enklare alternativ. Samtidigt kan komplicerade, men genomtänka, funktioner som 
förenklar parkeringsprocessen ytterligare för användaren ge produkten mervärde och bidra till att applikationen 
används i större utsträckning. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning

1. Mobilbetalning för parkering är något som författarna började med att adressera men som i sig själv visade sig vara 
en stor fråga. Många respondenter i denna forskning angav att säkerhet är en viktig aspekt för de när det kommer 
till att betala parkering via mobilen. Det skulle därför vara intressant att göra en forskning på hur man genom 
användargränssnittet eller andra element skulle kunna förmedla till användaren att det är ett pålitligt system. 

2. Eftersom denna rapport inte tar upp bilsäkerhetsfrågan kan detta också vara intressant att forska vidare om. Hur 
kan man på bästa sätt skapa ett användargränssnitt som kan användas i bilen utan att orsaka en fara för bilföraren och 
andra i trafiken?



26

7. Referenser
Creswell, J.W. (2009) Reseach Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches. 3rd Ed. Thousand Oaks: Sage 
Publications, Inc.

Goodwin, K. (2009) Designing for the Digital Age: How to Create Human-Centered Products and Services. Indianapolis: Wiley 
Publishing, Inc.

Holtzblatt, K. 2005. Customer-centered design for mobile applications. Personal Ubiquitous Comput. 9, 4 (July 2005), 227-237. 
http://dx.doi.org/10.1007/s00779-004-0324-5 <Hämtad: 2014-06-10>

Häkkilä, J. & Mäntyjärvi, J. 2006. Developing design guidelines for context-aware mobile applications. Proceedings of  the 3rd 
international conference on Mobile technology, applications & systems (Mobility ‘06). ACM, New York, NY, USA. 
http://doi.acm.org/10.1145/1292331.1292358 <Hämtad: 2014-06-10>

Kuniavsky, M. (2003) Observing the User Experience: A Practitioners Guide to User Research. San Francisco: Morgan Kaufmann 
Publishers.

Larsson, Henrik/TT Spektra, 2013. Slutsålt för Bråvallafestivalen. Göteborgsposten. https://www.gp.se/
kulturnoje/1.1792387-slutsalt-for-bravallafestivalen. 29 juni 2013. <Hämtad: 2014-03-17>

Nationalencyklopedin (2014). Applikation. http://www.ne.se/lang/applikation/1258417. <Hämtad 2014-05-21>

Nationalencyklopedin (2014). Smartmobil. http://www.ne.se/lang/smartmobil. <Hämtad 2014-05-21>

Saffer, D. (2010) Designing for Interaction: Creating Innovative Applications and Devices. 2nd Ed. Berkeley: New Riders.

Saine, J. (2013). Should you make a disposable app? Techwell. https://www.techwell.com/2013/05/should-you-make-
disposable-app <Hämtad: 2014-05-26>

Soegaard, Mads. 2006. Walk-up-and-use system. Interaction Design Foundation.
http://www.interaction-design.org/encyclopedia/walk_up_and_use_system.html <Hämtad: 2014-05-26>

Tarasewich, P. 2003. Designing mobile commerce applications. Commun. ACM 46, 12 (December 2003), 57-60.  
http://doi.acm.org/10.1145/953460.953489 <hämtad: 2014-06-10>

Tidwell, J. (2011) Designing Interfaces. 2nd Ed. Sebastopol, O’Reilly Media, Inc. 

Transportstyrelsen, 2013. Skärpta krav vid användning av mobil i bil. Transporstyrelsen. http://www.transportstyrelsen.se/
sv/Nyhetsarkiv/Skarpta-krav-vid-anvandning-av-mobil-i-bil/  <Hämtad: 2014-03-17>

 

 

https://www.gp.se/kulturnoje/1.1792387-slutsalt-for-bravallafestivalen
https://www.gp.se/kulturnoje/1.1792387-slutsalt-for-bravallafestivalen
http://www.ne.se/lang/applikation/1258417
http://www.ne.se/lang/smartmobil
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/Skarpta-krav-vid-anvandning-av-mobil-i-bil/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/Skarpta-krav-vid-anvandning-av-mobil-i-bil/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/Skarpta-krav-vid-anvandning-av-mobil-i-bil/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/Skarpta-krav-vid-anvandning-av-mobil-i-bil/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/Skarpta-krav-vid-anvandning-av-mobil-i-bil/


27

8. Bilagor
Bilaga 1 - Karta över parkeringar från Norrköpings kommuns hemsida
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Enkätfrågor	  
	  
	  
1.	  Kön	  

• Kvinna	  
• Man	  

	  
2.	  Ålder	  

• 18-‐24	  
• 25-‐34	  
• 35-‐44	  
• 45-‐54	  
• 55-‐64	  
• 65+	  

	  
3.	  Sysselsättning	  

• Studerande	  
• Arbetssökande	  
• Arbear	  
• Pensionär	  
• Annat:	  (öppet)	  

	  
4.	  Använder	  du	  applikationer	  i	  informationssyfte	  (t.ex.	  turistinformation)	  

• Ja	  
• Nej	  

	  
5.	  Varför/varför	  inte?	  Ge	  exempel	  på	  appar	  du	  använder	  (öppen	  fråga)	  
	  
6.	  Hur	  ofta	  parkerar	  du	  på	  allmänna	  parkeringar?	  

• Flera	  gånger	  i	  veckan	  
• En	  gång	  i	  veckan	  
• Några	  gånger	  i	  månaden	  
• Nästan	  aldrig	  
• Annat:	  (öppet)	  

	  
7.	  Hur	  viktiga	  är	  följande	  faktorer	  för	  dig	  när	  du	  väljer	  parkering?	  (Skala	  från	  1	  till	  5,	  där	  
5	  är	  mycket	  viktigt)	  

• Pris	  
• Läge	  
• Speciella	  behov	  (t.ex	  handikapparkering)	  
• Tidramar	  
• Betalningssätt	  

	  	  
8.	  Hur	  hittar	  och	  väljer	  du	  parkering	  när	  du	  besöker	  en	  ny	  stad?	  

• Via	  skyltar	  
• Letar	  upp	  parkeringsinformation	  på	  hemsidor	  innan	  avfärd	  
• Via	  karta	  (fysisk	  eller	  digital)	  
• Frågar	  någon	  förbipasserande	  
• Via	  mobil	  applikation/sökning	  på	  mobilen	  
• Har	  aldrig	  parkerat	  i	  någon	  annan	  stad	  
• Annat:	  (öppet)	  

	  

9.	  Vilka	  betalningssätt	  använder	  du	  när	  du	  betalar	  för	  parkering?	  
• Med	  kontanter	  
• Med	  kontokort	  
• Med	  mobilen	  
• Annat:	  (öppet)	  

	  
10.	  Vill	  du	  delta	  i	  en	  intervju	  angående	  ämnet?	  Lämna	  i	  så	  fall	  dina	  kontaktuppgifter	  här	  
under	  så	  återkommer	  vi	  till	  dig.	  (öppen	  fråga)	  

Bilaga 2 - Enkätfrågor
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Bilaga 3 - Enkätresultat
Tidstäm

pel
H

ar du körkort?
A

nvänder du 
sm

artphone?
K

ön:
Å

lder:

A
nvänder du 

applikationer i 
inform

ationssyfte? 
(t.ex. 
turistinform

ation)

A
nvänder du 

applikationer i 
inform

ationssyfte? 
(t.ex. 
turistinform

ation)

H
ur ofta parkerar 

du på allm
änna 

parkeringar?

H
ur viktiga är 

följande faktorer för 
dig när du väljer 
parkering? [Pris]

H
ur viktiga är 

följande faktorer för 
dig när du väljer 
parkering? [Läge]

H
ur viktiga är 

följande faktorer för 
dig när du väljer 
parkering? 
[Speciella behov 
(t.ex. 
handikapparkering)
]

H
ur viktiga är 

följande faktorer för 
dig när du väljer 
parkering? 
[Tidsram

ar]

H
ur viktiga är 

följande faktorer för 
dig när du väljer 
parkering? 
[B

etalningssätt]

H
ur hittar och väljer 

du parkering när du 
besöker en ny 
stad?

Vilket 
betalningssätt 
använder du när du 
betalar för 
parkering?

Vid en applikation

K
an du tänka dig 

att delta i en 
intervju angående 
äm

net?

Vill du delta i en 
intervju agående 
äm

net? Läm
na 

isåfall dina 
kontaktuppgifter 
här under så 
återkom

m
er vi till 

dig.
Sysselsättning

4/3/2014 4:58:17
Ja

Ja
K

vinna
18-24 år

N
ej

B
ehöver inte

N
ågra gånger i 

m
ånaden

5
5

1
3

3
H

ar aldrig parkerat i 
någon annan stad

M
ed kontokort

Läge
Ja

S
ofiaaa

4/3/2014 10:33:09
K

vinna
45-54 år

N
ej

har inte kännt 
behovet

N
ågra gånger i 

m
ånaden

5
4

3
Via skyltar

M
ed kontokort

Ja
afsaneh.eliasi@

gm
ail

.com
A

rbetar

4/3/2014 10:05:07
M

an
18-24 år

N
ej

Jag föredrar att 
använda en dator när 
jag ska söka. Jag 
tycker att det är 
ytterst otym

pligt att 
söka inform

ation på 
en sm

artphone.
N

ästan aldrig
5

2
1

3
3

K
ör runt tills jag hittar 

en parkering.

B
eroende på vad ag 

har tillgängligt 
(K

ontanter>K
ort)

N
ej

A
rbetar

4/3/2014 10:33:38
K

vinna
55-64 år

Ja

D
et är ett bra sätt att 

få inform
ation. T.ex 

väder, resor, 
tidningsnyheter

Flera gånger i 
veckan

5
5

1
4

4
Via skyltar

M
ed kontokort

Ja
0703-164104

A
rbetar

4/3/2014 22:46:52
M

an
55-64 år

N
ej

H
ar inte testat det 

än.
Flera gånger i 
veckan

5
4

3
3

2

Letar upp 
parkeringsinform

atio
n på hem

sidor innan 
avfärd

M
ed kontokort

Ja
darioshf@

gm
ail.com

A
rbetar

4/4/2014 1:56:22
K

vinna
25-34 år

Ja
m

enyer, betala 
parkerings avgift etc.

N
ågra gånger i 

m
ånaden

4
5

1
5

5
Via skyltar

m
obil &

 kontokort &
 

pengar
A

rbetar

4/4/2014 1:17:04
K

vinna
18-24 år

Ja
S

öka på platser eller 
personer

Flera gånger i 
veckan

2
5

1
5

5
Via skyltar

M
ed kontokort

A
rbetar

4/4/2014 2:03:12
K

vinna
55-64 år

Ja
TripA

dvisor
Flera gånger i 
veckan

4
4

1
3

3
Via karta (fysisk eller 
digital)

M
ed kontanter

liliana.driankova@
g

m
ail.com

A
rbetar

4/4/2014 2:07:18
M

an
25-34 år

N
ej

G
ooglar istället. 

K
änns sm

idigare.
Flera gånger i 
veckan

5
3

1
1

5
Via skyltar

M
ed kontanter

A
rbetar

4/4/2014 2:07:32
M

an
45-54 år

Ja
ja, navigatorn för att 
hitta adresser

E
n gång i veckan

5
4

1
4

2
Via skyltar

M
ed kontokort

A
rbetar

4/4/2014 2:16:39
K

vinna
35-44 år

Ja
FourS

quare
Flera gånger i 
veckan

2
5

1
4

4
Via skyltar

M
ed kontokort

A
rbetar

4/4/2014 2:48:13
K

vinna
18-24 år

N
ej

H
ar inte varit i behov 

av det.
Flera gånger i 
veckan

4
4

1
4

5
Via skyltar

M
ed kontokort

A
rbetar

4/4/2014 4:00:13
K

vinna
45-54 år

Ja

Lätt att använda när 
m

an ska hitta 
inform

ation. H
ar alltid 

sm
artphone m

ed 
m

ig. S
M

H
I, tv.nu, 

kartor, sf
E

n gång i veckan
3

5
1

4
5

Via skyltar
M

ed kontokort
A

rbetar

4/4/2014 3:22:14
K

vinna
45-54 år

Ja

google m
aps, price 

com
parisons w

hen 
shopping

Flera gånger i 
veckan

5
5

1
5

5

Letar upp 
parkeringsinform

atio
n på hem

sidor innan 
avfärd

M
ed kontokort

A
rbetar

4/4/2014 4:18:44
M

an
35-44 år

Ja
Yelp, hitta bra 
restauranger

N
ågra gånger i 

m
ånaden

4
5

2
3

5
Via skyltar

M
ed kontokort

A
rbetar

4/4/2014 4:43:08
M

an
55-64 år

N
ej

H
ar inte sett något 

behov av det.
E

n gång i veckan
2

5
1

4
2

Via skyltar
M

ed kontokort
A

rbetar

4/4/2014 4:22:09
K

vinna
25-34 år

Ja
turistinform

ation
Flera gånger i 
veckan

5
5

1
3

4
Frågar någon 
förbipasserande

M
ed kontokort

A
rbetar

4/4/2014 4:31:33
M

an
35-44 år

Ja

skidspar.nu är en 
skidapp som

 jag 
använder för att kolla 
status på skidspår i 
m

in närhet, det är en 
m

ycket bra app, där 
användarna ger info 
om

 dagsstatus på 
skidspår.

N
ågra gånger i 

m
ånaden

5
3

1
3

4

Letar upp 
parkeringsinform

atio
n på hem

sidor innan 
avfärd

M
ed kontokort

A
rbetar

4/4/2014 14:16:45
K

vinna
55-64 år

Ja

Turlistor av olika slag
B

ankärenden
K

artor
N

ågra gånger i 
m

ånaden
2

5
1

4
3

Via skyltar
M

ed kontokort
A

rbetar

4/4/2014 14:17:32
M

an
18-24 år

N
ej

N
ej, jag tror inte det. 

Jag använder 
kalender och så, 
m

en inga särskilda 
"nytto-appar" i övrigt. 
D

et m
esta finns ju 

oftast på internet, så 
då går jag hellre in 
där via m

obilen än 
laddar ner en app, då 
jag inte behöver 
inform

ationen nog 
ofta för att jag ska 
tycka att det är värt 
att belasta m

in m
obil 

m
ed onödiga appar 

för den saken.
A

ldrig hänt. Inget 
körkort.

3
3

3
3

3
A

ldrig parkerat.
Inget. S

orry :(
S

tuderande

4/4/2014 14:20:43
K

vinna
18-24 år

N
ej

A
nvänder helst w

ebb-
baserade tjänster för 
att inte kluttra ner 
m

in skärm
. Ä

r 
förvisso osäker på 
vad som

 m
enas m

ed 
applikation i 
inform

ationssyfte.
N

ästan aldrig
5

4
1

3
2

Via skyltar

B
åde kontant och 

m
ed kort. D

ock aldrig 
m

ed m
obilen

S
tuderande

4/4/2014 14:27:40
K

vinna
18-24 år

Ja

D
en inbyggda 

kartfonktionen för att 
hitta dit jag ska.

Flera gånger i 
veckan

3
5

1
5

5
Via skyltar

B
åde kontokort och 

kontant, beroende på 
vad de kostar och 
ifall jag har kontanter.

A
rbetar

4/4/2014 15:27:45
M

an
35-44 år

N
ej

H
ar ingen erfarenhet 

av parkerings appar. 
K

an tänka att de är 
m

est andvändbart i 
en främ

m
ande stad 

eller m
ed real-tids 

gatu parkering (t.ex. 
att hitta det m

est 
prisvärda 
parkeringen just då).

E
n gång i veckan

5
5

3
5

5
Via skyltar

M
ed kontokort

A
rbetar

4/4/2014 16:32:49
K

vinna
18-24 år

Ja

Turistinform
ation när 

jag reser. 
V

äderleksinform
ation 

för kom
m

ande dagar. N
ågra gånger i 

m
ånaden

5
4

1
4

3
Via skyltar

M
ed kontanter

A
rbetar

4/4/2014 16:01:54
K

vinna
18-24 år

Ja

För att det 
underlättar m

in 
vardag att 
exem

pelvis söka på 
recept, (tasteline) 
eller hitta dit jag ska 
(hitta.se). B

rukar 
även läsa 
A

ftonbladet och kolla 
vad för film

er som
 

visas på bio, (S
F).

N
ästan aldrig

2
4

1
1

2
Via skyltar

M
ed kontanter

S
tuderande

4/4/2014 18:02:17
K

vinna
18-24 år

N
ej

-
Flera gånger i 
veckan

3
4

1
1

3
Via skyltar

M
ed kontanter

A
rbetssökande

4/4/2014 16:57:40
K

vinna
35-44 år

Ja

D
ärför att det är 

enkelt. Tripadvisor. 
G

oogle.
N

ågra gånger i 
m

ånaden
3

5
1

3
3

Letar upp 
parkeringsinform

atio
n på hem

sidor innan 
avfärd

M
ed kontokort

A
rbetar

4/4/2014 19:35:08
K

vinna
25-34 år

N
ej

Finns ingen som
 är 

lockande i dagsläget, 
fanns det en 
passande skulle jag 
säkerligen använda 
den

N
ågra gånger i 

m
ånaden

3
5

1
3

5
Via karta (fysisk eller 
digital)

M
ed kontokort

G
orkl582@

student.li
u.se

S
tuderande
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4/4/2014 20:53:25
K

vinna
25-34 år

N
ej

Jag tycker det är 
enklare att använda 
w

ebläsaren, oftast 
pga av att jag inte 
vill/orkar ladda ner 
en app bara för att få 
inform

ation om
 t ex 

en stad en gång. D
å 

är det sm
idigare att 

använda w
ebläsaren.

För inform
ation som

 
jag söker oftare, ex 
busstabeller osv 
använder jag dock 
applikationer.

N
ågra gånger i 

m
ånaden

3
5

1
4

5
Via skyltar

M
ed kontokort

S
tuderande

4/4/2014 21:16:41
M

an
25-34 år

N
ej

O
m

 tidtabeller räknas 
så ja, m

en annars 
ingen vad jag vet.

N
ästan aldrig

5
5

1
3

5
Via skyltar

M
ed kontokort

S
tuderande

4/4/2014 23:55:08
K

vinna
18-24 år

Ja

Jag använder bland 
annat en 
bussapplikation i 
syfte att underlätta 
m

in vardag så jag 
slipper stå utom

hus 
när det exem

pelvis 
är kallt/regnar/snöar. 
A

nvänder även 
denna applikation då 
jag sparar tid genom

 
att planera. A

nvänder 
också iP

hones egna 
applikation "kartor", i 
syftet att hitta dit jag 
ska, sam

t hitta 
genvägar. S

lutsats: 
använder båda 
applikationerna till att 
spara tid på ett eller 
annat sätt.

E
n gång i veckan

4
3

1
4

4

Frågar oftast 
kom

pisar som
 bor i 

denna staden. A
ldrig 

parkerat i en totalt 
främ

m
ande stad

M
ed kontokort och 

K
ontanter. O

m
 det 

hade funnits en 
m

obilapp hade jag 
såklart betalat via 
den då det 
underlättar

N
ena Javadian, 

0735711414, 
nenaas@

hotm
ail.co

m
S

tuderande

4/5/2014 9:47:43
K

vinna
18-24 år

N
ej

N
ej i så fall googlar 

jag, så googles app 
skulle jag använda

Flera gånger i 
veckan

1
3

1
3

3
Via skyltar

M
ed kontokort

S
tuderande

4/5/2014 11:31:48
K

vinna
25-34 år

Ja
S

kyltar
Flera gånger i 
veckan

5
5

1
5

5
Via skyltar

M
ed kontokort

E
velina.j@

hotm
ail.co

m
A

rbetar

4/5/2014 17:27:22
K

vinna
55-64 år

N
ej

Jag har inte lärt m
ig 

hur m
an använder 

appar än
N

ästan aldrig
4

5
1

4
4

Frågar någon som
 

bor där
både kontanter och 
kort

A
rbetar

4/6/2014 22:21:03
K

vinna
18-24 år

Ja

för att ha koll på 
tågtider,  öppettider 
m

ed m
era.

Flera gånger i 
veckan

2
4

2
2

3

Letar upp 
parkeringsinform

atio
n på hem

sidor innan 
avfärd

M
ed kontokort

A
rbetar

4/6/2014 21:02:20
K

vinna
55-64 år

Ja

Jag använder en 
m

ängd appar i 
inform

ationsyfte, 
kartor, hitta 
sevärdheter, 
vandrarhem

 och 
m

ycket m
er

O
klart vad som

 
m

enas m
ed allm

än 
parkering, är det 
parkeringarna på 
stan eller LiU

s gratis 
personalparkering 
som

 avses? (som
 ju i 

realiteten är öppen 
för vem

s om
 helst)

Flera gånger i 
veckan

5
5

1
4

4
digital karta i 
m

obilen, oklar fråga
kontokort eller 
m

obilen
A

rbetar

4/7/2014 8:12:18
K

vinna
25-34 år

Ja

S
m

idigt. A
nvänder 

oftast hitta.se eller 
G

oogle M
aps

Flera gånger i 
veckan

2
5

1
4

3
Via skyltar

M
ed kontokort

A
rbetar

4/7/2014 7:45:22
M

an
45-54 år

Ja

Tidningsappar, 
hotellbokning, 
parkering, busstider, 
kartor, läsa böcker, 
se på tv och film

, 
m

ejl, facebook, 
bullerm

ätning, 
träning, ...

N
ågra gånger i 

m
ånaden

4
5

1
4

3
Via skyltar

M
ed kontokort

m
agnus.johansson@

liu.se
A

rbetar

4/7/2014 8:44:56
M

an
25-34 år

N
ej

D
ålig på att ladda ner 

appar för 
korttidsbehov.

Flera gånger i 
veckan

5
4

1
3

1
Via karta (fysisk eller 
digital)

M
ed kontokort

A
rbetar

4/7/2014 9:11:14
K

vinna
35-44 år

Ja
kustväder
system

bolaget
N

ågra gånger i 
m

ånaden
1

5
1

2
4

Via skyltar
M

ed kontokort
A

rbetar

4/7/2014 9:13:51
K

vinna
45-54 år

Ja

Ö
stgötatrafiken, 

G
P

S
/kartor, tv.nu. 

A
ppar är enklare att 

använda än att surfa 
på hem

sidor på 
telefon.

E
n gång i veckan

1
4

1
4

4
Via skyltar

M
ed kontokort

A
rbetar

4/7/2014 10:56:50
K

vinna
55-64 år

Ja
--

N
ästan aldrig

5
5

1
3

1
H

ar aldrig parkerat i 
någon annan stad

M
ed kontanter

A
rbetar

4/7/2014 11:56:55
K

vinna
25-34 år

Ja

S
M

H
I - väder

K
onferensapp 

(W
ebbdagarna)

Ö
G

T 
(Ö

stgötatrafiken)
N

ågra gånger i 
m

ånaden
4

5
3

3
3

Letar upp 
parkeringsinform

atio
n på hem

sidor innan 
avfärd

M
ed kontokort

A
rbetar

4/7/2014 12:37:07
K

vinna
18-24 år

N
ej

Jag brukar inte 
använda appar på 
det sättet vilket är 
ganska korkat. D

e få 
gånger jag ens fått 
idéen anser jag att 
de är för 
kom

plicerade och 
lägger snabbt ner 
telefonen igen.

N
ågra gånger i 

m
ånaden

4
5

1
4

4
Frågar någon 
förbipasserande

M
ed kontokort

S
tuderande

4/7/2014 14:37:04
K

vinna
45-54 år

Ja

S
öker via m

obilen p-
hus, restauranger, 
färdvägar, kartor etc. 
Vill få snabb, enkel 
och helst korrekt 
inform

ation.
Flera gånger i 
veckan

2
5

1
5

5

Via m
obil 

applikation/sökning 
på m

obilen
M

ed kontokort
A

rbetar

4/7/2014 23:52:14
K

vinna
25-34 år

Ja

Letar faktiskt ganska 
m

ycket inform
ation 

om
 just resor. B

yter 
ofta appar efter vad 
de har för guider och 
lägger sällan 
nam

nen på m
innet.

N
ågra gånger i 

m
ånaden

3
5

1
5

4
Via skyltar

M
ed kontokort

A
rbetar

4/8/2014 9:57:50
K

vinna
25-34 år

Ja
D

et går snabbt och 
underlättar

Flera gånger i 
veckan

3
3

3
2

3

H
änder så sällan så 

jag letar 
parkeringshus

M
ed kontokort

A
rbetar

4/8/2014 12:45:17
K

vinna
25-34 år

Ja
S

J, S
M

H
I, kartor

Flera gånger i 
veckan

3
5

1
4

3
Via skyltar

M
ed kontokort

A
rbetar

4/8/2014 14:51:08
K

vinna
25-34 år

N
ej

A
nvänder i princip 

bara m
usik appar, 

spel appar och appar 
från sociala nätverk.

Flera gånger i 
veckan

4
4

1
3

4
Via skyltar

M
ed kontokort

A
rbetar

4/8/2014 16:30:18
K

vinna
55-64 år

Ja

För att få reda på hur 
vädret blir - K

lar, 
S

M
H

I
Vid resor har jag 
använt m

ig av appar 
för m

at m
ed m

era.
Flera gånger i 
veckan

3
5

2
2

3

Via m
obil 

applikation/sökning 
på m

obilen
M

ed kontokort
A

rbetar
4/8/2014 16:58:17

K
vinna

55-64 år
Ja

TV.nu
N

ästan aldrig
5

4
1

3
3

Via skyltar
M

ed kontanter
A

rbetar

4/9/2014 8:32:16
K

vinna
55-64 år

N
ej

Jag är inte så insatt i 
det. Jag kan för litet 
om

 det.
N

ästan aldrig
5

5
1

5
1

Via skyltar
M

ed kontokort
A

rbetar

4/9/2014 8:27:33
K

vinna
55-64 år

N
ej

För kom
plicerat!

N
ågra gånger i 

m
ånaden

3
5

5
4

Via skyltar
M

ed kontanter
inger_fong@

hotm
ail.

com
A

rbetar

4/9/2014 10:16:04
K

vinna
45-54 år

N
ej

Jag har inte haft 
sm

artphone så länge 
och använder den 
m

est att ringa m
ed.

N
ågra gånger i 

m
ånaden

3
3

1
5

5
Via skyltar

M
ed kontokort

A
rbetar

Bilaga 3 - Enkätresultat (forts.)
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4/9/2014 11:30:13
K

vinna
35-44 år

Ja

A
rbetsförm

edlingens 
platsbanken, för att 
hitta lediga tjänster. 
K

aloriräknare, för att 
snabbt kolla in 
kalorim

ängd i olika 
livsm

edel
Flera gånger i 
veckan

3
5

3
3

4
Via skyltar

M
ed kontokort

0761-703520
föräldraledig

4/9/2014 11:31:43
M

an
35-44 år

Ja
K

olla regnum
ret

Flera gånger i 
veckan

5
4

2
4

3
Via skyltar

M
ed kontanter

A
rbetar

4/10/2014 21:30:43
M

an
25-34 år

Ja

S
J:s reseapp sam

t 
även U

L (U
pplands 

lokaltrafik) för att 
kolla vilka tider 
kollektivtrafiken går.

N
ågra gånger i 

m
ånaden

4
4

1
2

3
Via skyltar

M
ed kontokort

er.norin@
gm

ail.com
 

0730274690
A

rbetar

4/9/2014 15:06:40
M

an
45-54 år

Ja

G
ör det enklare att 

orientera m
ig där jag 

befinner m
ig, t.ex. 

sevärdheter. G
oogl-

m
aps för att hitta, 

Tågtavlan för att se 
om

 tåg är I tid.
Flera gånger i 
veckan

1
5

1
3

2
Via skyltar

M
ed kontokort

A
rbetar

4/10/2014 11:29:58
K

vinna
45-54 år

Ja

Ja: turistinform
ation, 

väder, social m
edia, 

affärer, bio, foto, 
radio, tv, spel etc

E
n gång i veckan

5
5

1
1

4
skyltar, app, karta, 
söker m

obilen
kontokort eller 
kontant

A
rbetar

4/11/2014 14:02:36
K

vinna
18-24 år

N
ej

K
änner väl helt 

enkelt inget behov av 
det!

Flera gånger i 
veckan

4
5

1
4

4
Via skyltar

M
ed kontokort

S
tuderande

4/11/2014 14:05:55
M

an
25-34 år

Ja

E
xem

pelvis 
hotels.com

 i 
sam

band m
ed 

bokning av hotell.
N

ågra gånger i 
m

ånaden
3

4
1

3
3

Via skyltar
M

ed kontokort
S

tuderande

4/11/2014 14:06:10
M

an
18-24 år

Ja

Jag använder till 
exem

pel 
Ö

stgötatrafikens app 
för att kunna ta reda 
på busstider på ett 
sm

idigt sätt.
Flera gånger i 
veckan

3
4

1
5

4
H

ar aldrig parkerat i 
någon annan stad

M
ed kontokort

S
tuderande

4/14/2014 18:58:27
K

vinna
25-34 år

Ja
Ja för att hitta 
restauranger m

m
E

n gång i veckan
5

3
1

4
5

Via m
obil 

applikation/sökning 
på m

obilen
M

ed m
obilen

M
aria O

lofsson 
0705861128

P
ensionär

4/15/2014 19:40:19
M

an
25-34 år

Ja

kom
pass för att inte 

gå vilse. blocket. 
stångåstaden 
sw

edbank väder
Flera gånger i 
veckan

4
4

1
4

5
Via skyltar

M
ed kontokort

A
rbetar

4/16/2014 12:45:27
K

vinna
18-24 år

N
ej

H
ar inte tänkt på att 

sådana appar finns
Flera gånger i 
veckan

2
3

1
3

3
Via skyltar

M
ed kontokort

A
rbetar

Bilaga 3 - Enkätresultat (forts.)
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Bilaga 4 - Intervjufrågor

Intervjufrågor	  	  
	  
Hur	  gammal	  är	  du?	  	  
Sysselsättning?	  
Boende?	  (t.ex.	  centralt,	  utanför	  staden)	  
	  
Hur	  ofta	  kör	  du	  bil?	  	  
Hur	  ofta	  reser	  du	  med	  bil	  till	  en	  annan	  stad	  under	  året?	  
Berätta	  om	  någon	  gång	  du	  har	  rest	  med	  bil	  och	  parkerat	  i	  en	  stad	  du	  inte	  är	  van	  att	  köra	  
i?	  
Berätta	  om	  planeringen	  inför	  den	  resan	  
Berätta	  om	  någon	  gång	  du	  har	  behövt	  ladda	  ner	  en	  app	  för	  att	  få	  information?	  Hela	  
processen.	  Situation?	  Hur	  gjorde	  du?	  Fick	  du	  den	  information	  du	  sökte	  efter?	  	  
Vilken	  app?	  	  
Hur	  använde	  du	  appen?	  Så	  detaljerat	  som	  möjligt	  
Vad	  tyckte	  du	  var	  bra	  med	  appen?	  
Vad	  var	  dåligt?	  
Hur	  lång	  tid	  tog	  det	  från	  att	  du	  ville	  vet	  vilket	  väder	  det	  var	  tills	  att	  du	  fick	  reda	  på	  det?	  	  
	  
Scenario	  
Tänk	  dig	  att	  du	  var	  i	  stad	  x	  och	  letade	  efter	  parkering.	  Det	  är	  mycket	  trafik	  och	  du	  
känner	  dig	  stressad.	  Du	  ska	  stå	  på	  parkeringen	  till	  morgondagen.	  Du	  har	  tillgång	  till	  en	  
mobil	  med	  internetuppkoppling	  som	  du	  kan	  söka	  information	  på.	  Berätta	  om	  hur	  du	  
skulle	  söka	  information?	  Du	  behöver	  inte	  tänka	  på	  vad	  som	  är	  rimligt	  eller	  vad	  som	  
finns,	  hur	  skulle	  det	  kännas	  naturligt	  för	  dig	  att	  göra?	  	  
Följdfrågor:	  varför	  är	  det	  det	  bästa	  sättet?	  	  
	  
Kan	  du	  tänka	  dig	  att	  betala	  parkering	  med	  mobilen?	  Varför/varför	  inte?	  	  
	  
Är	  det	  något	  mer	  du	  vill	  tillägga?	  Angående	  appanvändning	  eller	  parkering.	  	  
	  
Skulle	  du	  kunna	  ställa	  upp	  på	  ett	  prototyptest?	  	  
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Bilaga 5 - Intervjuresultat

R
espondent 1

R
espondent 2

R
espondent 3

R
espondent 4

R
espondent 5

R
espondent 6

R
espondent 7

Å
lder

18
62

36
37

27
27

25

Sysselsättning
S

tuderande
A

rbetande
A

rbetare
Föräldraledig

S
tuderar

S
jukskriven

arbetar

B
oende

Landsbyggd, i villa
C

entralt, lägenhet
H

us villaom
råde

H
us villaom

råde
C

entral lägenhet
C

entral lägenhet
C

entralt, i lägenhet

H
ur ofta kör du bil?

Varje dag
Varje dag, reser m

ed bil till allting
Varje dag

N
ågra gånger i veckan

E
n gång i veckan

14 gånger i veckan
Varje dag, till jobbet och affären

H
ur ofta under året reser du m

ed 
bil till en annan stad?

1 gång i m
ånaden

5-10 gånger
Varannan m

ånad
Varannan vecka

E
n gång per år, åker m

ed fam
iljen en 

gång i veckan/m
ånaden

1-2 gånger per m
ånad

B
erätta om

 någon gång du har 
rest m

ed bil och parkerat i en stad 
du inte är van att köra i?

Tittar på kartor på datornefter 
parkeringar i närheten av destination. 
Får bättre överblick av staden på 
datorn.

H
älsade på bekant i S

tockholm
. G

P
S

 
tog oss till om

rådet, sedan började vi 
leta parkering. R

ingde vän när vi var 
fram

m
e och frågade.

B
rukar inte köra själv, m

en i 
G

öteborg var det svårt att hitta 
parkering centralt. P

arkering är alltid 
ett dilem

m
a

I S
tockholm

 är det krångligt att 
parkera. H

ar en parkering vi brukar 
ställa oss på utanför staden sen går 
vi in.

Vadstena, knepigt m
ed enkelriktade 

gator. Visste var jag skulle så det 
gick bra. H

ar inte åkt till okänd stad.

K
ollar på skyltar och m

obilkarta vart 
m

an kan parkera, m
en brukar inte 

kolla i förväg-

B
erätta om

 planeringen inför den 
resan?

Ingen planering. Jag kände till 
om

rådet

P
lanerar innan om

 tid finns. Vid 
spontanresa tar jag det första bästa. 
K

ollar efter skyltar, frågar folk runt 
om

kring.

B
rukar inte planera, det löser sig. 

Finns alltid någonstans att parkera. 
K

ollar var m
an kan stå och pris innan 

om
 m

an har en deadline.

R
ingde m

in väninna som
 bor i 

G
öteborg och frågade

Ingen planering
Ingen planering.

Ingen planering

G
e ett exem

pel på några appar du 
använder

Ö
stgötatrafiken

A
nvänder helst inte appar. M

ail och 
nyheter m

en inte m
er kom

plicerade 
saker.

S
port, fotbollsresultat, blocket, 

hem
net, S

E
B

, regnum
m

er, bilinfo.
G

ravidapp, W
hatsapp, Facebook, 

P
latsbanken, K

aloriräkningsapp
S

ociala m
edier, bankapp, 

shoppingappar.
E

asypark och betalar parkering. 
Viber, w

hatsapp, en del olika.
S

ociala m
edier, väder, nyheter

B
erätta om

 någon gång du har 
behövt ladda ner en app för att få 
inform

ation?

Laddade ner V
ästtrafiken för enskilt 

tillfälle, för att se busstidtabeller i 
G

gb

H
ar inte använt app för det 

ändam
ålet, använder datorn.

Ö
stgötatrafiken, åker sällan 

kollektivtrafik. G
ooglade först 

tidtabeller m
en var tvungen att ladda 

ner appen för google stäm
de inte.

K
aloriräkningsapp. Laddade ner den 

genom
 att söka efter appar, den 

första jag laddade ner var dålig så 
jag tog en annan.

Ö
stgötatrafiken, behövde tidtabell.

B
rukar söka i playbutiken om

 jag 
hittar rätt sökord. Läser recensioner 
och kollar efter vad folk 
rekom

m
enderar.

G
ravidapp, det är sm

idigt m
ed appar 

så jag brukar ladda ner ganska 
m

ånga. Får reda på det av kom
pisar 

m
en antar att större företag alltid har 

en app. O
m

 det finns m
ånga att välja 

m
ellan läser jag ratings

Fick du den inform
ationen du 

sökte?
Ja

X
Ja

Ja, delvis. Var tvungen att om
vandla 

m
ått till gram

 på nätet innan jag 
kunde använda den.

Ja
Ja

Ja

H
ur använde du appen?

S
ökte på hållplatser eller adresser för 

avgång/ankom
st

X
S

ökte på hållplatser i relation till 
klockan.

S
ökte på livsm

edelsprodukter och 
uppgav gram

 för att se kalorier

K
lickade på appen, kanppade in 

varifrån jag åkte, fick upp info om
 var 

m
an ska åka. B

rukar alltid ta från 
resecentrum

.

E
asypark, snurrar på hjul och väljer 

tid. R
egistrerar kontokort, 

regnum
m

er och om
rådeskod.

Varje vecka uppdateras det vad som
 

händer, får statistik på hur lång tid 
det är kvar. M

an kan lägga in bilder 
så får m

an de sorterade för varje 
vecka, tex bilder på m

agen.

Vad tyckte du var bra m
ed appen?

S
nabbt och sm

idigt fick info om
 både 

buss och spårvagn
X

A
ppen hade den info jag behövde.

M
ånga livsm

edel
A

nvändarvänlig, bra översikt, lätt att 
förstå.

E
nkel att använda, bra om

 m
an inte 

har lösa pengar.

E
nkelt att få info, appen påm

inner 
om

 m
an glöm

t att uppdatera, m
an 

har alltid m
ed sig dem

Vad var m
indre bra?

Inget
X

E
j sm

idig. B
orde begränsa sig till den 

stad m
an är i. K

om
 en bokstav fel 

blev allt knasigt.

Jag fick om
vandla till gram

 först, och 
det tog för m

ånga klick för att kom
m

a 
dit jag skulle.

M
åste ha koll på gatunam

n och 
hållplatser.

Ingenting.
inget

U
ngefär hur lång tid tog det från 

att du ville ha inform
ationen tills 

att du fick inform
ationen du 

sökte?

15 sek att hitta info i appen
X

C
irka fem

 m
inuter

E
tt dygn. Jag gjorde research först 

och sedan laddade jag ner den.
H

alv m
inut.

30 sekunder
10 sekunder, laddar ner direkt när jag 
vet vad jag vill ha

Laddar du ner appar för 
engångstillfällen?

Ja
X

N
ej. K

änns m
eningslöst att ladda ner 

app för engångsbruk.
Ja

Ja
Ja

Scenario
köra runt i första hand m

en sedan 
stanna och googla

S
kulle stanna vid vägkanten och 

fråga folk. A
nnars söka på google 

eller öppna google m
aps.

G
oogla "p-hus centrala stad x". 

G
ooglar oftast, det är närm

ast till 
hands. G

äller bara att kom
m

a på rätt 
sökord.

S
kulle kolla upp allt i förvag, jag gillar 

inte att riskera stress. M
en om

 jag 
redan satt i bilen skulle jag stanna 
upp och googla det om

 jag inte redan 
hade en bättre app i m

obilen

G
oogla via kartor och ta reda på 

närm
aste parkering. A

ppar är 
sm

idigare om
 jag är 

m
edpassagerare. Laddar ner appar 

för engångstillfällen. Vi förebered 
oss.

Ladda ner app i förväg om
 det var ett 

nytt ställe och jag var osäker. Vill ha 
kontroll.

G
oogla var jag är och söka parkering 

i närheten. m
en brukar bara följa 

skyltar. O
m

 jag ser att det finns en 
app laddar jag hellre ner den, det är 
lättare att läsa där än på hem

sidor

K
an du tänka dig att betala 

parkering m
ed m

obilen, 
varför/varför inte?

Ja, det är sm
idigt och m

an behöver 
inte leta efter en autom

at
N

ej. Litar inte på att det är bra 
krypterat.

Ja, beroende om
 det är kopplat till 

m
obil eller kontokort. M

obilräkning är 
säkrast.

Ja, om
 det kom

m
er på 

m
obilräkningen. D

et är sm
idigt 

eftersom
 m

an alltid har m
obilen m

ed 
sig och m

an är inte beroende av 
täckning just då. Får även 
specifikation på det jag har betalat 
senare.

O
m

 det var sm
idigare skulle jag göra 

det, tex m
obilbank eller koppla kortet 

till app. K
oppla kort om

 det var tryggt. 
S

törre, välkända företag ofta trygga.

Ja, jag har oftast inga m
ynt.

H
ar inte behövt det eftersom

 jag alltid 
har pengar eller kort m

en det verkar 
vara sm

idigt. S
äkerhetsaspekten 

tänker jag inte m
ycket på.

Ö
vrigt om

 appar eller parkering
S

kulle hellre kolla upp parkeringar i 
appen kvällen innan jag åker.

H
ar inga problem

 m
ed att hitta 

parkering. M
obiler är för jobbiga, 

svårt att bläddra och förstora och 
förm

inska.

Vill gärna ha något där m
an kan 

betala i efterhand om
 m

an inte vet 
hur länge m

an ska stå

O
tydligt var det finns 

parkeringsplatser. Läge är viktigt, 
viktigast är att det ska vara sm

idigt.

B
orde vara bättre m

arkeringar, 
tydligare skyltar för parkeringar. 
Ibland är det svårt att kom

m
a på 

sökord, m
an borde kunna använda 

m
obilen till det m

esta.

Ä
r det bråttom

 är det lättare m
ed 

m
obil hem

sida m
en jag har inget 

em
ot att ladda ner en app
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R
espondent 8

R
espondent 9

R
espondent 10

R
espondent 11

29
56

60
27

A
rbetar

A
rbetar

A
rbetar

A
rbetar

C
entral lägenhet

Landsbyggd, i villa
C

entralt, hus
C

entralt, lägenhet

Varje dag, överallt
Varje dag, till allt

D
agligen, jobbet och ärenden

2-3 gånger i veckan, inom
 städer och 

kortare sträckor

U
ngefär en gång i m

ånaden
E

n gång i veckan
N

ågon gång i m
ånaden

5-10 gånger

I S
tockholm

. K
ollade inte upp, bara 

körde, parkerade där det fanns plats.

Linköping, brukar åka till sam
m

a 
ställe. O

m
 jag inte känner till staden 

åker jag till centrum
 och letar efter 

skyltar och ser om
 det finns platser, 

det brukar stå utanför.

Vet ofta ungefär vart jag ska m
en inte 

exakta adressen, kollar skyltar och 
hoppas att det inte är långt att gå 
från parkeringen

P
lanerade ej.

Ingen planering, justerar tiden istället 
för att kolla upp innan.

m
er spontant, m

en beror på var det 
är.

P
lanerar ej, åker till centrala delen 

och det brukar finnas parkering

S
pel, fortkörningsapp

K
arta, facebook, viber, väder

väder, tidningar, facebook, 
reseappar, hitta.se, östgötatrafiken

Q
uizkam

pen, aftonbladet, google 
m

aps, hitta.se

Tripadvisor, översättningsappar. M
an 

söker på något på nätet, laddar ner 
det som

 kom
m

er fram
. Ibland vet 

m
an vilka appar som

 är bra och 
laddar ner dem

.

Laddar inte ner appar spontant. 
Laddar ner om

 jag får tips från 
vänner. D

ålig på att ladda ner nya 
appar, använder standardappar som

 
finns i m

obilen/ipaden

Ö
stgötatrafiken. K

ollade upp på 
datorn först och fick inform

ation om
 

en app, som
 jag sedan laddade ner 

enligt anvisningarna

Lättare och snabbare att ladda ner 
app än söka på internet. M

an vet 
ungefär vilken app m

an vill ha, söker 
på ordet och laddar ner

Ja
ja

N
ja, appen var krånglig, bussarna 

stäm
de inte.

Ja

G
år in på appen och söker.

V
äderappen - letar efter en stad, 

letar efter 5 dygnsprognos och kollar 
intervaller. B

ehöver inte så m
ånga 

detaljer

S
ökte på hållplatsen för att kolla upp 

buss och spårvagn

O
fta i ett syfte, jag vill veta vad som

 
finns och vilken inform

ation jag vill 
ha. sällan m

an slösurfar generellt.

M
an får vägbeskrivning, allt går på 

G
P

S
. S

en stannar kartan kvar även 
om

 m
an inte har internetuppkoppling. Fick inform

ationen som
 jag behövde

N
är jag väl fick rätt tid var det bra, 

sm
idigt att ha.

all inform
ation sam

lad på ett ställe, 
går fortare att söka. Lättare, kan 
även ha både appen och 
internetsidan uppe parallelt.

K
rångligt att lägga till egna 

recensioner, eller restauranger.
Inget

K
rångligt och stäm

de inte
inget

3 m
inuter

Förväntar 2-5 m
in m

ax
C

a en halvtim
m

e. H
ade gått fortare 

m
ed en tidtabell

2 m
inuter

H
änder. Typ ta fram

 folks nam
n på 

registreringsnum
m

er. G
ooglar först 

för att få redapå vilka hjälpm
edel 

som
 finns.

N
ej

N
ej, vill ha användning för den igen 

om
 jag laddar ner

N
ej, vill återanvända. kollar hellre 

m
obilhem

sida om
 det är 

engångstillfälle

Följer skyltar, försökt ta m
ig till 

stadskärnan och kört runt i om
rådet.

Vill att m
obilen känner av vart jag 

befinner m
ig, vilka parkeringar som

 
finns i närheten, hur m

ycket det 
kostar, hur m

ånga lediga platser det 
finns. Först skulle jag googla m

en om
 

det fanns en m
obil app skulle jag 

hellre använda det.

G
oogla staden och parkering. Vill se 

pris, platser och jäm
föra m

ed andra 
sökresultat.

kolla kom
m

unens hem
sida och söka 

vart det finns parkering, kanske hitta 
en karta på hem

sidan. sannolikt att 
jag inte hade kollat det innan och 
skulle behöva stanna till och söka på 
m

obilen

Ja m
en är osäker på var pengarna 

ham
nar. Tryggast att få kvitto eller 

faktura hem
.

Ja, om
 det inte är krångligt. Vill helst 

betala direkt och slippa fakturor. Vill 
att det ska synas om

 det är ett säkert 
system

 m
ed hjälp av sym

boler

Ja

Ja, väldigt sm
idigt. Tänker inte på 

säkerheten, tänker att det funkar som
 

sm
s-biljett för bussen och m

an får 
det på m

obilräkning.

G
år det snabbt och sm

idigt och det 
visar exakt var lediga platser finns 
kan jag kolla upp i förväg. A

nnars är 
det ganska bra skyltat.

X
Vill se vart det finns lediga 
parkeringsplatser

E
ngångstillfällen skulle jag hellre 

använda hem
sida för, m

en ladda ner 
appen om

 jag skulle vara i en stad en 
längre tidsperiod.

Bilaga 5 - Intervjuresultat (forts.)
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Bilaga 6 - Personor

Camilla 
Ålder: 35 år 
Etnicitet: Svensk-italiensk
Familj: Make och två barn
Boende: Radhus utanför tätort
Trettiofemåriga Camilla Alberti lever familje-
drömmen. Hon bor i ett nyrenoverat radhus i 
utkanten av en större stad med sina två un-
derbara döttrar och make. Camilla är för till-
fället föräldraledig med sin yngsta dotter men 
hennes liv är hektiskt med hushållssysslor 
och barnpassning. Eftersom Camillas dagar 
är fullspäckade behöver hon strukturera upp 
dem, både för sin egen och familjen skull. 
Camilla vill ha kontroll på situationen i största 
möjliga mån. Hon lägger gärna extra tid på 
att planera och förbereda sig för att kunna 
minimera stressfaktorer, eftersom hon tänker 
mycket på sin familjs säkerhet. I andra avs-
eenden, som till exempel vid mobil betalning, 
är inte säkerheten lika prioriterad.  

Trots att Camilla inte har vuxit upp med 
avancerade tekniska prylar så vill hon ändå 
hänga med och hålla sig någorlunda uppdat-
erad inom dator- och mobilanvändning. När 
hon har tid använder hon gärna datorn eller 
mobilen för att googla efter information eller 
för att ladda ner informations- och nöjesap-
par. Camilla har ingenting emot att ladda ner 

nya appar men om hon känner att informa-
tionen inte är lättillgänglig eller att appen är 
krånglig tar hon bort den direkt. 

Camilla kör bil ett par gånger i veckan, ofta till 
affären eller för att lämna den ena dottern på 
dagis. När Camilla kör bil känner hon sig ofta 
stressad. Det är mycket information att hålla 
reda på samtidigt som det ofta befinner sig 
barn i bilen tillsammans med henne. I van-
liga fall är Camilla van vid att hantera mycket 
information, då hon jobbar som administratör 
på kommunen, men i hennes privatliv blir hon 
lätt irriterad om hon uppfattar information 
som ostrukturerad eller otydlig. Camilla före-
drar att parkera på familjeparkeringar efter-
som hon ofta har med sig barnvagnen och vill 
slippa gå så långt med denna. 

Mål
•	 Vill	minimera	stress	i	vardagen.	
•	 Vill	hitta	en	balans	mellan	karriär	och	familj.
•	 Vill	ha	tydlig,	lättillgänglig	och	detaljerad	

information	i	alla	avseenden.
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Bilaga 6 - Personor (forts.)

Sebastian 
Ålder: 24 år 
Etnicitet: Irländare
Familj: Flickvän
Boende: Central hyreslägenhet

Sebastian eller “Sebbe” som vännerna kallar 
honom, är ursprungligen från Irland. För 
fyra år sedan fick han en idé om att studera 
ekonomi utomlands så han packade allt han 
ägde och flyttade till Sverige, allt inom tre 
veckor. Sebastian kom snabbt in i studen-
tlivet och skaffade sig många nya vänner. 
Bland dessa nya vänner fanns Emma, som 
numera är hans flickvän och som han bor till-
sammans med i en central hyresrätt. Efter två 
år tröttnade dock Sebastian på studentlivet 
och jobbar nu deltid på en bank. 

Många i Sebastians vänskapskrets har efter 
studierna flyttat till olika städer i Sverige. 
Dessa håller Sebastian kontakt med dels 
genom sociala medier och genom att regel-
bundet hälsa på dem. Han reser helst med 
bil eftersom han vill kunna åka spontant och 
slippa planering. När han väl bestämmer sig 
för att planera en resa eller ett event vill han 

helst ha informationen serverad till sig då han 
inte gärna anstränger sig i onödan. Då Sebas-
tian har vuxit upp med internet och modern 
teknik blir han lätt irriterad av långsam infor-
mationshämtning och när det finns krav på 
förkunskaper från hans sida. Det viktigaste för 
Sebastian är att få informationen så snabbt 
som möjligt och kunna anpassa informationen 
efter sina egna behov. 
Hans spontana karaktär gäller även när det 
kommer till användning av mobilen. Han lad-
dar gärna ner appar för engångsbruk och i de 
flesta sammanhang när han behöver snabb 
information. Han har inga problem med att 
betala över mobilen och tänker generellt inte 
så mycket på säkerhet. 

Mål
•	 Njuta	av	livet	och	ha	kul.
•	 Att	anstränga	sig	så	lite	som	möjligt.	
•	 Vill	ha	snabb	och	enkel	information.
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Bilaga 7 - Intervjunalys 
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Bilaga 8 - Ramverkskisser
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Bilaga 8 - Ramverkskisser (forts.)
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Bilaga 9 - Uppgifter prototyptest

Scenario 1 
 
1.1 Du kör bil i en okänd stad och har svängt in till sidan. Nu vill du hitta en parkering snabbt. Hitta 
en parkering som är närmast din position. 
 
1.2 Du tycker att parkeringen är för dyr. Gör så att parkeringar under 20 kronor/timme visas på 
kartan. 
 
1.3 Du ska stå på parkeringen mellan den 5e och 8e maj. Välj en parkering du kan stå på under 
dessa dagar. 
 
1.4 Några utanför bilen börjar bråka och du måste lägga ner mobilen snabbt så att du kan se vad 
som pågår. Innan du gör det, lägg till parkeringen i dina favoriter. 
 
1.5 Du har hjälp till att klara upp ett bråk som kunde ha slutat illa. Nu vill du se var du ska parkera 
igen, hitta parkeringen som du nyss favoritmarkerade. 
 
Scenario 2 
 
2.1 Du ska på en arbetsintervju om några dagar. Arbetsintervjun hålls på Stockholmsvägen 2. 
Hitta en parkering i närheten av Stockholmsvägen 2.  
 
2.2 Eftersom det finns många parkeringar att välja på vill du hellre se resultaten på en lista. Välj 
att se en lista och välj sedan parkeringen som är billigast. 
 
Scenario 3 
 
3.1 Du och din rullstolsburna vän ska åka och fika på stan. Fiket ligger på Karlavägen 5 och du 
vill hitta en parkering inom 100 meter då det ösregnar ute. 
 
3.2 Ni ska stå på parkeringen mellan klockan 13 och 16 och parkeringen måste vara 
handikappanpassad. Ställ in kraven. 
 
Scenario 4 
 
4.1 Du ska hjälpa en kompis att flytta. Kompisen nya lägenhet ligger väldigt centralt och det finns 
få parkeringsmöjligheter. Du vill hitta en parkering där du kan stå med en lätt lastbil. Då ni vill 
slippa bära på tunga möbler längre än som behövs letar du efter parkeringar max 100 meter från 
adressen, Skolgatan 10. 
 
4.2 Eftersom du inte är van vid att köra i staden vill du ha en vägbeskrivning till parkeringen du 
har hittat. Välj funktionen som vägleder dig till destinationen. 
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