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Sammanfattning  
 

I takt med att samhällsviktiga funktioner digitaliseras vilar också en del av samhällets infrastruktur på               

digitala tjänster. En del av samhället där digitala tjänster är framstående är lokaltrafiken, där              

mobilapplikationer idag används för försäljning av biljetter och planering av resor. Därför blir             

användbarheten hos dessa mobilapplikationer viktiga för att säkerställa att infrastrukturen i           

samhället fungerar utan störningar. Syftet med denna kvalitativa fallstudie är att undersöka vad             

eventuella brister i gränssnittet har för effekt på användarnas tillfredsställelse med UL:s            

mobilapplikation. Studien har två frågeställningar varav den första har en underfråga. Den            

huvudsakliga frågeställningen lyder: Vilken effekt har eventuella brister på användarens          

tillfredsställelse med UL:s mobilapplikation? Till denna frågeställning finns en underfråga som rör om             

det existerar brister i gränssnittet vilket givetvis är nödvändigt att svara på för att kunna ta ställning                 

till huvudfrågan. Den andra frågeställningen berör om användningsmönster påverkar effekterna. En           

heuristisk utvärdering av UL:s mobilapplikation genomfördes och nio brister identifierades. Dessa           

brister låg sedan till grund för intervjufrågorna som användes i tio semistrukturerade            

användarintervjuer. Informanterna kategoriserades som regelbundna eller oregelbundna användare        

beroende på deras användarvana med applikationen. Resultatet från intervjuerna tematiserades och           

tre teman gick att urskilja; utebliven information, otydlighet samt problem med köpfunktionalitet.            

Slutsatsen är att det existerar brister i UL:s mobilapplikation och att dessa brister har tydliga effekter                

på användarens tillfredsställelse med applikationen. Det finns mindre skillnader i bristernas effekter            

mellan olika användargruppers tillfredsställelse med applikationen. Det finns dock inte stöd för att             

effekterna av bristerna skulle vara annorlunda beroende på om en användare är regelbunden eller              

oregelbunden. Kategoriseringens betydelse kan därför ifrågasättas.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Digitaliseringen har påverkat vårt samhälle allt mer under de senaste 20 åren (Tallmo 2013). Den               

ursprungliga betydelsen av begreppet digitalisering syftar på information som översätts till det            

binära matematiska språket, bestående av ettor och nollor, som datorer och datorprogram kan             

hantera (Nationalencyklopedin u.å). När vi pratar om digitalisering idag så syftar vi oftast inte på den                

ursprungliga betydelsen av digitalisering utan på den övergång till det informationssamhälle vi            

befinner oss i. Dagens informationssamhälle innebär att information i en allt större utsträckning             

finns tillgängligt i ett digitalt format (Nationalencyklopedin u.å). Information, kunskap, tjänster och            

varor blir digitaliserade och tillgängliga via en dator, surfplatta eller mobiltelefon (Brattberg 2017).  

 

Digitaliseringen har bidragit till att mer än 90 procent av Sveriges befolkning idag är uppkopplade via                

internet. Det är få delar av vårt vardagsliv som inte påverkas av digitala tjänster. Organisationer och                

företag måste hela tiden anpassa sig efter utvecklingen och de som inte gör detta riskerar att                

distansera sig från delar av samhället. (Brattberg 2017) Detta har bidragit till att medborgarnas              

förväntningar på offentlighetens digitala tjänster och service har ökat. Idag förväntar sig medborgare             

att hitta effektiva lösningar för offentliga institutioners tjänster digitalt (Uppsala Kommun 2019). 

 

2016 avvecklade Landstinget i Uppsala Län och Regionförbundet i Uppsala län det tidigare sättet att               

styra regionen till förmån för att bilda Region Uppsala (Landstinget i Uppsala Län 2016). Regionen               

består av åtta kommuner och kollektivtrafikförvaltningen Trafik och samhälle är en regional            

kollektivtrafikmyndighet som styrs av Trafik och samhällsutvecklingsnämnden i Region Uppsala.          

Förvaltningen är trafikhuvudman för kollektivtrafiken i Uppsala län och bär därför ansvaret för             

kollektivtrafiken i regionen. Varumärket UL utför lokaltrafiken i Uppsala Län under styrning av Trafik              

och samhälle (UL 2019; Region Uppsala 2019). UL har skapat en mobilapplikation som stöds av de                

mobila operativsystemen IOS och Android. 

2014 använde nästan hälften av Sveriges kommuner mobilapplikationer (Mosseby 2014). Det är allt             

från applikationer som behandlar betalning av parkeringsavgift, skolmatsedlar, medborgardialog,         

biljettköp och planering av resor i kommunens lokaltrafik. Man möter dock inte medborgarnas             

förväntningar genom att bara skapa en applikation. Det gäller även att systemet eller applikationen              

är användbar. (ibid.) 

Vad som bestämmer om applikationen är användbar är dess användbarhet gentemot applikationens            

användare. Användbarhet är ett sådant begrepp som har en rad olika definitioner och i denna studie                

används ISO:s definition av begreppet. ISO är en internationell, icke-statlig organisation som har som              

mål att ta fram allmänt vedertagna standarder som kan användas inom olika delar av              

systemutveckling. Enligt ISO 9241-11, som rör användbarhet, så kan användbarhet som begrepp            

brytas ner i effectivness, efficiency och satisfaction enligt följande definition:  

 
Extent to which a system, product or service can be used by specified users to achieve specified goals                  

with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use (ISO 2018). 
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Ett gränssnitt kan i korta drag definieras som kontaktytan som en användare kommunicerar med när               

applikation eller ett system används (se bilaga 1 för begreppslista). Det finns olika sätt att studera                

användbarheten i ett gränssnitt och detta görs främst inom det akademiska fältet            

Människa-datorinteraktion (MDI), vilket är ett forskningsfält som är nära besläktat med           

informationssystem. Inom MDI är det vanligt att ha ett bristfokus när man utvärderar användbarhet i               

gränssnitt, främst för att underlätta förbättringarna i produktens design (Hornbæk & Frøkjær 2005;             

Hertzum 2006). Genom att studera användarnas satisfaction, alltså tillfredsställelse, med en           

applikations funktioner är det möjligt att belysa effekter som bristerna i ett gränssnitt har på dess                

användare (ISO 2018). Även om utvecklarna har som intention att skapa en användbar applikation              

som tar hänsyn till vedertagna riktlinjer så det svårt att säkerställa användbarheten under             

utvecklingen av applikationen (Hassenzahl 2001). Särskilt när det finns olika typer av            

användargrupper. Därför är det viktigt att studera olika användargruppers tillfredsställelse med           

applikationen även efter lansering.  

 

UL:s applikation används för köp av biljetter, hantering av biljetter samt planering av resor i den                

regionala lokaltrafiken i Uppsala med omnejd. Den 12 december 2019 använde 43 000 unika              

användare applikationen på en mobil enhet. Under de 30 föregående dagarna använde sammanlagt             

190 000 unika användare applikationen och under perioden 12 december 2018 till 12 december              

2019 använde 306 000 unika användare applikationen (Bernhardt 2019). Mellan 2018 och 2019 har              

antalet unika användare ökat med 33 % vilket tyder på att användandet av applikationen inte bara är                 

stort, utan att användarantalet också växer. Totalt använder 55 % av kunderna applikationen på en               

mobil enhet med IOS och 45 % på en mobil enhet med Android. (ibid.) Trots att användandet av                  

applikationen ökar stadigt är majoriteten av recensionerna av UL-appen, som den kallas på App              

Store och Google Store, negativa. På App Store har den ett snittbetyg på 2,3 av 5 och på Google                   

Store har den ett snittbetyg på 2,8 av 5. Trots att detta inte behöver vara representativt för hela                  

populationen av användare påvisar det ändå att det existerar ett missnöje med applikationen. Frågor              

kring användbarheten i gränssnittet är därför motiverade att ställa.  

1.2 Problemformulering 

I takt med att tjänster som tillgängliggör infrastrukturen i samhället digitaliseras blir systemen och              

applikationernas gränssnitt inte bara viktiga för tjänstens tillgänglighet, utan också för att viktiga             

samhällsfunktioner fungerar. Applikationens gränssnitt är således inte bara viktigt för att underlätta            

planering och köp av tjänster som UL tillhandahåller utan också centralt för att regionens              

infrastruktur fungerar utan störningar, vilket är tydligt då applikationen har runt 40 000 unika              

användare dagligen (Bernhardt 2019). Applikationen har både oregelbundna användare, som reser           

ibland, och regelbundna användare, som pendlar eller reser dagligen, vilket gör att gränssnittet inte              

heller får utesluta eller missgynna olika användargrupper.  

Det lokala trafiknätets tillgänglighet är kritiskt för alla delar av samhällskroppen. Därför är det viktigt               

att studera om applikationens gränssnitt har brister baserat på vedertagna teoretiska ramverk. I             

denna studie används Nielsens 10 heuristiska tumregler för användbarhet i gränssnittsdesign.           

Nielsen (1995a) beskriver dessa heuristiska tumregler som de tio mest generella tumreglerna för             

interaktionsdesign. Nielsens tumregler tar även hänsyn till regelbundna och oregelbundna          

användare på olika nivåer, vilket kommer att tas i beaktande i denna studie (Nielsen 1995a).  
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1.3 Syfte 

Studien syftar till att undersöka vad eventuella brister i gränssnittet har för effekt på användarnas               

tillfredsställelse med UL:s mobilapplikation. Studien har således ett bristfokus vilket gör att            

förstudien, den heuristiska utvärderingen, först ämnar till att fastställa om eventuella brister            

existerar i gränssnittet. Syftet med användarintervjuerna är att undersöka vad dessa eventuella            

brister har för effekt på användarens tillfredsställelse med applikationen. Om effekter fastställs            

undersöker studien även om effekterna ser annorlunda beroende på användarnas vana med            

applikationen.  

1.4 Forskningsfrågor 

Vilken effekt har eventuella brister på användarens tillfredsställelse med UL:s mobilapplikation? 

Finns det brister i applikationens gränssnitt? 

Ser effekterna olika ut hos regelbundna och oregelbundna användare? 

1.5 Avgränsningar  

Studien syftar till att undersöka vad eventuella brister i gränssnittet har för effekt på användarnas               

tillfredsställelse med UL:s mobilapplikation. Applikationen undersöks på två operativsystem, IOS och           

Android, då gränssnittet har samma utformning på båda plattformarna. Studien undersöker inte UL:s             

webbsida då tidsramen för denna studie är för liten samt för att man kan argumentera för att UL:s                  

mobilapplikation, med sina runt 40 000 unika användare dagligen, har större betydelse för             

infrastrukturen i vardagen än webbsidan. Vidare avgränsas studien till en del av ISO:s definition av               

användbarhet, nämligen användarnas tillfredsställelse (ISO 2018). Valet att endast undersöka          

tillfredsställelsen grundar sig i att den delen av användbarhetsdefinitionen möjliggör en djupare bild             

av gränssnittets effekter för användaren. Vidare så har studien har ett bristfokus, vilket i bakgrunden               

beskrivits som vanligt inom MDI. Det är alltså frågor kring bristers existens och hur de påverkar                

tillfredsställelsen hos informanterna som prioriteras. Detta innebär att inte att gränssnittet saknar            

positiva och effektiva designlösningar, men att beskriva dem faller utanför denna studies ram.  

1.6 Kunskapsintressenter  

Målet med studien är att undersöka vad eventuella brister i gränssnittet har för effekt på               

användarnas tillfredsställelse med UL:s mobilapplikation. Vidare ska effekterna som de eventuella           

bristerna för med sig undersökas för olika användargrupper. Studien är således ett underlag som kan               

användas i framtida förbättringsarbete med mobilapplikationen. Någon tidigare publicerad studie          

som analyserar och utvärderar gränssnittet i UL:s mobilapplikation på detta vis existerar inte men              

intressenterna för en sådan studie är många. UL har uttryckt ett genuint intresse för att ta del av                  

resultatet av denna studie. Det ligger också givetvis i användares intresse att applikationen fungerar              

och gör det den ska. 
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Kunskapen i uppsatsen har även värde i ett större akademiskt sammanhang då den belyser hur               

användbarhet påverkar användaren vid tillgängliggörandet av infrastruktur via digitalisering. Studien          

bidrar med en kompletterande metod för att utvärdera användbarheten hos mobilapplikationer vars            

mål är att främja användandet av lokaltrafiken i en svensk kontext. Vanligtvis förekommer             

heuristiska utvärderingar i utvecklingsarbetet eller förbättringsarbetet med en applikation och          

användarintervjuer har ofta en öppnare ingång till användarens åsikter. Då intervjufrågorna tar            

avstamp i brister som kommit från den heuristiska utvärderingen och fokuserar på användarens             

tillfredsställelse med applikationen är denna studie unik i sin utformning. Det finns en tydlig              

kunskapslucka när det kommer till att analysera vilka effekter brister i ett gränssnitt har på               

användarens tillfredsställelse med en applikation.  

1.7 Disposition 

Efter studiens inledning följer avsnitt 2 som redogör för begrepp och studiens teoretiska ramverk              

samt bakgrunden till metoden som använts i uppsatsens förstudie. Vidare följer avsnitt 3 som är en                

litteraturgranskning där användbarhet som begrepp introduceras djupgående och tidigare studier          

om heuristisk utvärdering samt användbarhetsstudier som metod redogörs för. Därefter följer           

avsnitt 4 som beskriver forskningsprocessen och den metod som har använts i studien. Sedan följer               

avsnitt 5 som presenterar resultat av förstudien och resultatet från användarintervjuer i            

sammanfattad form. Därefter följer avsnitt 6 där analysen av intervjuerna presenteras i tematiserad             

form. Avslutningsvis presenteras slutsatserna från studien samt en diskussion av det analyserade            

materialet och studien i stort i avsnitt 7. 
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2. Teori 
I följande kapitel förklaras begreppet användbarhet. Sedan presenteras även det teoretiska ramverk            

som studien vilar mot. För en fullständig begreppslista, se bilaga 1.  

2.1 Användbarhet 

Begreppet användbarhet har ingen entydig akademisk definition. Den ursprungliga definitionen av           

begreppet kommer från Shackel och Richardson (1991) där användbarhet definieras som ett system             

som är enkelt att använda, flexibelt, enkelt att lära sig och bör ha förmågan att framkalla en god                  

attityd hos användarna. Begreppet har en stark koppling till ett akademiskt fält som kallas              

Människa-datorinteraktion (MDI) då det främst är inom det fältet som begreppet vuxit fram (Benyon              

2014). MDI kan betecknas som en bred disciplin i vilken kunskap från kognitiv psykologi, antropologi,               

sociologi, datavetenskap och ergonomi möts för att generera kunskap kring hur gränssnitt som ska              

interagera med människor bör utformas (Benyon 2014). Därför är ett centralt att inom disciplinen              

vara överens om om vad användbarhet faktiskt syftar på. Då MDI är nära besläktat med, och i vissa                  

fall anses vara en del av, det akademiska fältet informationssystem (IS) är denna definition viktig               

även för IS.  

 

I denna uppsats används ISO:s definition av användbarhet som nämndes i bakgrunden 1.1. Skälet till               

detta grundar sig i processen som leder till att en standard, som artiklar som inkluderas i ISO kallas,                  

genomgår en gedigen process innan de blir antagna. För att en standard ska bli accepterad behöver                

det råda konsensus kring innehållet i artikeln. De som tar ställning till innehållet är experter från hela                 

världen, samlade i tekniska kommitteer (ISO 2020). ISO:s definition av användbarhet kan därför             

anses vara vedertagen internationellt. Den är bred nog för att täcka in det subjektiva              

användarperspektivet vilket har varit centralt i arbetet med denna studie. Därför är det också              

definitionen som kommer användas.  

2.2 Nielsens 10 heuristiska tumregler 
Studien vilar mot det teoretiska ramverket Nielsens 10 heuristiska tumregler som enligt Inostroza,             

Rusu, Roncagliolo, Rusu & Collazosde (2016) de mest använda och vedertagna tumreglerna när man              

utvärderar användbarhet i ett gränssnitt. Ramverket utgör även grunden för metoden heuristisk            

utvärdering som används i denna studie (Inostroza et al. 2016). Heuristiska utvärderingar används             

för att identifiera brister och användbarhetsproblem i ett gränssnitt (Nielsen 1995a). Nielsens 10             

heuristiska tumregler är en sammanställning av 249 problem relaterade till användbarhet som            

Nielsen (2005) upptäckt. De heuristiska tumreglerna som Nielsen tagit fram (se tabell 1) fungerar              

som generaliserbara riktlinjer för design av användargränssnitt (Nielsen 2005). Nielsen (2005) menar            

att heuristiken snarare är tumregler mer än specifika regler för användbarhet. 

 

Sedan 1995 har det utvecklats ett flertal andra riktlinjer som går att använda i en heuristisk                

utvärdering. I en artikel av Gomez, Caballero & Sevillano (2014) har författarna utgått från Nielsens               

10 heuristiska tumregler och vidareutvecklat tumreglerna till ett mer omfattande ramverk som            

främst nyttjas i utvärderingar av gränssnitt som innefattar mobila betalningar. Nielsens 10            
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heuristiska tumregler bröts ner och blev till 230 sub-tumregler. I en annan artikel av Inostroza (2016)                

har författarna tagit fram ramverket SMASH, vilket är tolv smartphone-anpassade heuristiska           

tumregler. Dessa är en vidareutveckling av TMD (usability heuristics for Touchscreen-based Mobile            

Devices) som i sin tur har sitt ursprung i Nielsens 10 tumregler. TMD är också tolv heurististiska                 

tumregler, fast dessa är anpassade för mobiler med touchscreen och inte bara smartphones.             

(Inostroza et al. 2016) Båda ramverken har likheter med Nielsens ursprungliga ramverk då flera av               

tumreglerna har samma titel och beskrivning.  

 

Trots att det finns vidareutvecklade, mer moderna och specifika ramverk för mobila enheter föll              

beslutet ändå på att använda Nielsens 10 heuristiska tumregler i denna uppsats. Detta motiveras              

genom att Nielsens ramverk är väl beprövat och vedertaget vilket styrks av Inostroza et al. (2016).                

Genom att använda Nielsens ramverk som är så pass omskrivet har det varit lätt att ta del av                  

information som väglett utvärderarna genom den heuristiska utvärderingen. Nielsens 10 heuristiska           

tumregler tar även hänsyn till olika användargrupper, specifikt i tumregel 7; Flexibility and efficiency              

of use, vilket är nödvändigt för att uppnå studiens syfte. Det krävs inte heller någon stor förkunskap                 

av utvärderarna gällande specifikt gränssnittsdesign för att genomföra heuristisk utvärderingen          

grundat på Nielsens 10 heuristiska tumregler. (Nielsens 1995b) I 3.1 redovisas tidigare forskning som              

berör heuristisk utvärdering baserad på Nielsens 10 heuristiska tumregler. Främst har tidigare            

studier undersökt huruvida denna typ av utvärdering har använts samt varför den är relevant för               

utvärderingar av mobilapplikationer. I denna studie kallas det teoretiska ramverket för Nielsen 10             

heuristiska tumregler då heuristik kan anses vara en synonym till svenskans begrepp tumregel. Detta              

framgår också i begreppslistan (se bilaga 1).  
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Tabell 1: Nielsens 10 tumregler för användbarhet i gränssnittsdesign (Nielsen 1995a). 
 

Heuristik Definition 

1. Visibility of system status 

 

The system should always keep users informed about what is going on,            

through appropriate feedback within reasonable time. 

2. Match between system and the real world 

 

The system should speak the users' language, with words, phrases and           

concepts familiar to the user, rather than system-oriented terms. Follow          

real-world conventions, making information appear in a natural and logical          

order. 

3. User control and freedom 

 

Users often choose system functions by mistake and will need a clearly marked             

"emergency exit" to leave the unwanted state without having to go through an             

extended dialogue. Support undo and redo. 

4. Consistency and standards 

 

Users should not have to wonder whether different words, situations, or           

actions mean the same thing. Follow platform conventions. 

5. Error prevention 

 

Even better than good error messages is a careful design which prevents a             

problem from occurring in the first place. Either eliminate error-prone          

conditions or check for them and present users with a confirmation option            

before they commit to the action. 

6. Recognition rather than recall 

 

Minimize the user's memory load by making objects, actions, and options           

visible. The user should not have to remember information from one part of             

the dialogue to another. Instructions for use of the system should be visible or              

easily retrievable whenever appropriate. 

7. Flexibility and efficiency of use 

 

Accelerators -- unseen by the novice user -- may often speed up the interaction              

for the expert user such that the system can cater to both inexperienced and              

experienced users. Allow users to tailor frequent actions. 

8. Aesthetic and minimalist design 

 

Dialogues should not contain information which is irrelevant or rarely needed.           

Every extra unit of information in a dialogue competes with the relevant units             

of information and diminishes their relative visibility. 

9. Help users recognize, diagnose, and     

recover from errors 

 

Error messages should be expressed in plain language (no codes), precisely           

indicate the problem, and constructively suggest a solution. 

10. Help and documentation 

 

Even though it is better if the system can be used without documentation, it              

may be necessary to provide help and documentation. Any such information           

should be easy to search, focused on the user's task, list concrete steps to be               

carried out, and not be too large. 
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3. Tidigare forskning 
I följande kapitel följer en litteraturgranskning där tidigare forskning kring området presenteras. Det             

finns ett flertal olika studier som använt sig av heuristisk utvärdering som metod för att hitta                

problem i användargränssnitt samt studier där man undersökt användarupplevelsen av ett specifikt            

användargränssnitt. Däremot finns det vissa kunskapsluckor när det kommer till forskning om vilken             

effekt användargränssnittets brister har på användaren och hur detta skiljer sig mellan regelbundna             

och oregelbundna användare. Detta är därför något som denna studie ämnar att undersöka med              

syftet att fylla en del av de kunskapsluckor som finns. De studier som presenteras nedan har bidragit                 

till att sätta studien i relation till den tidigare forskningen som existerar relaterat till studiens ämne. 

3.1 Heuristisk utvärdering 

2014 publicerade De Lima Salgado och Freire (2014) en mapping-studie där de studerade vilka              

metoder som var mest frekvent förekommande inom MDI-fältet när forskare utvärderade gränssnitt            

hos mobilapplikationer. Nio olika sammansättningar av tumregler identifierades från 19 olika           

studier. Av dessa nio olika sammansättningar var Nielsen och Molichs 10 heuristiska tumregler de              

mest använda när det gäller att utvärdera gränssnittet i mobilapplikationer (De Lima Salgado &              

Freire 2014; Nielsen & Molichs 1990). Närmare bestämt var det den heuristiska utvärdering, som              

också används i denna studie, som var den vanligast förekommande metoden (De Lima Salgado &               

Freire 2014). Två år senare publicerade De Lima Salgado, Rodrigues och Fortes (2016) en ny               

mapping-studie där forskning publicerad 2014 och 2015 studerades enligt samma upplägg. Även här             

drog de slutsatsen att Nielsen och Molichs 10 heuristiska tumregler var den mest använda              

sammansättningen av heuristiska tumregler vid utvärdering av gränssnittet i mobilapplikationer          

(Nielsen & Molichs 1990). Trots att mobilapplikationer inte existerade som de gör idag när Nielsen               

och Molichs 10 heuristiska tumregler skapades argumenterar de för att tumreglerna är generella nog              

för att användas i det syftet (De Lima Salgado, Rodrigues & Fortes 2016). 

 

2018 publicerade Joyce, Lilley, Barker och Jefferies (2016) en kvalitativ studie där de studerar              

huruvida De Lima Salgado, Rodrigues och Fortes (2016) påstående om att Nielsen och Molichs 10               

heuristiska tumregler är generella nog för att appliceras på mobilapplikationer. Joyce et. al (2018)              

genomförde 15 semistrukturerade intervjuer med personer som arbetade med att utvärdera           

gränssnitt och resultatet visade att få av dessa använde Nielsen och Molichs 10 heuristiska              

tumregler. De ställer sig även emot att Nielsen och Molichs 10 heuristiska tumregler är så generella                

att de kan appliceras på mobilapplikationer då deras empiri visar att tumregel tre som rör “user                

control and freedom” är problematisk för praktiker att applicera på mobilapplikationer (Joyce et al.              

2018). Detta för att Nielsens 10 tumregler var framtagna för gränssnitt som existerar på en dator.                

Tumregel tre handlar om att användaren ska ha kontroll och frihet över sin upplevelse i systemet.                

Trots detta visade Joyce et al. (2018, s. 22) att praktiker tenderar att använda denna tumregel för att                  

kommentera problem som var specifika för Android. Problemen som beskrivs är kopplade till             

användarens förmåga att nå knappar på skärmen vilket inte är vad tumregeln var tänkt att användas                

till från början. Resultatet från Joyce et al. (2018) studie har påverkat användningen av den tredje                

heuristiska tumregeln i denna studie så att misstaget inte upprepas.  
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3.2 Användbarhet i användargränssnitt 

Det finns en tydlig kunskapslucka när det gäller användbarhetsstudier som utfört heuristiska            

utvärderingar och sedan undersökt vad bristerna i det utvärderade användargränssnittet har för            

effekt på dess användare. Däremot har det gjorts ett flertal användbarhetsstudier som utvärderar             

applikationer som används inom kollektivtrafiken. Andersen, Hedegaard och Kjeldskov (2007)          

genomförde en studie som undersöker mobilapplikationen Buster, som är en reseplanerare för en             

specifik region i Danmark. Studien förhåller sig till tidigare undersökningar om design och             

användning av mobila informationssystem som kan användas i kollektivtrafiken. Forskarna gjorde           

även kontextuella intervjuer med användarna, acting-out sessioner samt iterativa pappersprototyper          

för att utvidga tidigare designideér och utforska principen för indexikalitet i gränssnittsdesign för             

kontextmedvetna mobilsystem. (Andersen et al. 2007) Forskarna har delat upp deras upptäckter i             

två områden; 1) upplevda användbarhetsproblem, och 2) uppfattning av informationsreferenser i           

gränssnittet. Deras undersökning bidrog till upptäckten av ett antal olika användbarhetsproblem,           

som i sin tur resulterade i att forskarna kunde stärka tidigare studier där man kommit fram till att                  

människor är mycket kapabla att känna till delade bitar av information i en kontextmedveten              

mobilapplikation som används i sitt specifika sammanhang. Med andra ord så betyder detta att när               

användarna möter ett problem där det saknas information i ett system tenderar användarna att              

skapa en egen uppfattning och förstå ändå. Användarna försöker förstå gränssnitt och är i grunden               

bra på det.  (Andersen et al. 2007) 

 

Hartmann, Sutcliffe & De Angeli (2007) har genomfört en studie som undersökt vad som är attraktivt                

i ett användargränssnitt. Deras resultat överensstämmer med tidigare studier som har fastställt ett             

samband mellan upplevd användbarhet och estetik i användargränssnitt. Forskarna kom fram till att             

det finns en skillnad mellan objektiv användbarhet i rapporterade problem och subjektiva            

användbarhetsbedömningar, där en positiv känsla gentemot produkten generellt kan åsidosätta          

användarnas dåliga upplevelser. Detta antyder att användarnas generella intryck av ett           

användargränssnitt kan vara en avgörande faktor för användarens tillfredsställelse och acceptans av            

ett system, samt till och med kompensera för en dålig användarupplevelse och dåligt innehåll.              

(Hartmann et al. 2007) Studien talar inte specifikt för mobilapplikationer inom kollektivtrafiken men             

resultatet är bra att ha i åtanke när man analyserar och diskuterar denna studie då slutsatsen som                 

Hartmann et al. (2007) drar har en betydelse i detta sammanhang.  
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4. Metod  
I följande kapitel presenteras och motiveras valet samt genomförandet av studiens           

datainsamlingsmetod. Inledningsvis presenteras studiens forskningsstrategi. Därefter presenteras       

valet och genomförandet av de två metoderna samt urvalet av informanterna och intervjutekniken             

till de semistrukturerade intervjuerna. Därefter presenteras den analysmetod som genomförts för att            

besvara studiens frågeställningar. Avslutningsvis presenteras metodkritik samt en redogörelse för de           

metodologiska och etiska reflektionerna för studien.  

4.1 Forskningsstrategi 

Forskningsstrategin utformades för att uppfylla studiens syfte och besvara dess frågeställning.           

Studien tar formen av en samtida kvalitativ fallstudie med en induktiv ansats. En fallstudie kan se                

olika ut men behandlar ofta ett specifikt fall på djupet utifrån olika aspekter (Oates 2006). Denna                

studie undersöker främst vad eventuella brister i gränssnittet har för effekt på användarnas             

tillfredsställelse med UL:s mobilapplikation. Kompletterande metoder används i studien, där en           

förstudie i form av en heuristisk utvärdering låg till grund för de efterföljande användarintervjuerna.              

Denna typ av kompletterande metod användes för att först få en uppfattning om det fanns brister i                 

applikationens användargränssnitt och hur dessa såg ut vilket var centralt för underfrågan som             

tillhör den första frågeställningen. Förstudiens heuristiska utvärdering identifierade och formulerade          

brister i applikationens användargränssnitt baserat på Nielsens 10 tumregler (Nielsen 1995b).           

Resultatet från den heuristiska utvärderingen mynnade sedan ut i en allsidig och nyanserad bild av               

bristernas effekter på användarnas tillfredsställelse med applikationen genom användarintervjuerna.  

För att kunna undersöka vad eventuella brister i gränssnittet har för effekt på användarnas              

tillfredsställelse med UL:s mobilapplikation var det nödvändigt att studera användarnas subjektiva           

uppfattning av frågan. Därför var den kvalitativa metoden berättigad. Utifrån förstudien skapades            

därför frågor till de semistrukturerade användarintervjuer som stod för huvuddelen av studiens            

empiriska material. Användarna som intervjuades kategoriserades som regelbundna eller         

oregelbundna användare beroende på deras användarvana med applikationen. De som använde           

applikationen mindre än en gång i veckan ansågs vara oregelbunden användare medan de som              

använde den mer än en gång i veckan ansågs vara en regelbunden användare. 

Det insamlade materialet gav en bild av hur effekterna såg ut. För att bilda denna uppfattning                

kodades och tematiserades materialet. Analysen låg sedan som grund för en generell slutsats om              

bristernas effekter på användarnas tillfredsställelse med applikationen. Därför är studien induktiv då            

systematiken i det insamlande materialet ligger till grund för slutsatsen. (Glaser & Strauss 1967) 

4.2 Heuristisk utvärdering 

För att kunna besvara underfrågan som tillhör den första frågeställningen användes en förstudie som              

är en kompletterande metod till användarintervjuerna i form av en heuristisk utvärdering av             

mobilapplikationens gränssnitt. Resultatet från denna förstudie låg sedan till grund för           

intervjufrågorna som användes vid intervjuerna. Tolkningen av vad som är en brist grundades i det               

teoretiska ramverket som använts i utvärderingen, vilket var Nielsens 10 tumregler. (Goldkuhl 2011;             
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Nielsen 1995a) Det finns flera sätt att belysa användbarhetsproblem i ett gränssnitt. Heuristiska             

utvärderingar är dock en generellt vedertagen metod för att identifiera brister i gränssnitt vilket              

nämnts i 2.2. 

 

Under en heuristisk utvärdering samlas ett antal personer som enskilt studerar ett gränssnitt med              

målsättning att formulera användbarhetsproblem som grundar sig i de tio tumreglerna som            

presenterats i 2.3. Enligt Nielsen (1992) tenderar individer med förkunskap inom           

användbarhetsanalys att hitta ungefär 40 % av de brister som existerar i ett gränssnitt när de utför                 

en heuristisk utvärdering. Därför rekommenderar Nielsen att minst tre personer med förkunskap            

deltar i en heuristisk utvärdering av ett gränssnitt för att den ska belysa majoriteten av bristerna som                 

existerar (Nielsen 1992). Nielsen och Landauer (1993) kunde dock påvisa att antalet identifierade             

brister ökade beroende på antalet deltagare i den heuristiska utvärderingen. Ökningen av funna             

brister blev dock marginellt större efter att fem utvärderar deltar, vilket gör att fem deltagare är att                 

föredra om resurserna tillåter (Nielsen & Landauer 1993).  

4.2.1 Utvärderarna 

Den heuristiska utvärderingen utfördes av författarna till denna uppsats samt tre personer till.             

Samtliga fem utvärderare var studenter vid Uppsala Universitet och studerade systemvetenskap vid            

tillfället när utvärderingen genomfördes. De tre studenterna utöver författarna till denna uppsats            

gick frivilligt med på att delta i den heuristiska utvärderingen. Även om studenterna inte              

nödvändigtvis har tidigare erfarenhet av just användbarhetsanalys är de kunniga inom ämnet            

informationssystem. Under föregående avsnitt (4.3) diskuteras Nielsens (1992) studie där han kunde            

påvisa att experter inom området finner cirka 40 % av problemen i ett gränssnitt vid en heuristisk                 

utvärdering. Utgångspunkten i denna studie var att deltagarna i den heuristiska utvärderingen skulle             

identifiera mindre än 40 % av användbarhetsproblemen då studenterna inte kan betecknas som             

experter. Därför användes fler utvärderare än vad Nielsen (1992) ursprungligen rekommenderat. I            

detta fall deltog fem utvärderare vilket ligger i linje med Nielsen & Landauers (1993)              

rekommendation om att fem deltagare i en utvärdering är att föredra om resurserna finns.  

4.2.2 Genomförandet av den heuristiska utvärderingen 

Den heuristiska utvärderingen skedde utifrån det teoretiska ramverket “Nielsens 10 tumregler för            

användbarhet i gränssnittsdesign” (Se tabell 1). Innan den heuristiska utvärderingen genomfördes           

var studenterna väl pålästa kring Nielsens 10 tumregler. Den information och de dokument som de               

fick läsa igenom innan utvärderingen var Nielsens (1995a) dokument om de 10 heuristiska             

tumreglerna samt Nielsens artikel How to conduct a heuristic evaluation (1995b) om hur man utför               

en heuristisk utvärdering. Förstudien inleddes med att författarna till uppsatsen gick igenom            

processen för resten av utvärderarna. Sedan utfördes en testsession där studenterna fick öva på att               

applicera ramverkets tumregler på UL-applikationens gränssnitt för att förstå hur man identifierar            

och formulerar brister på ett effektivt sätt. Efter detta genomfördes utvärderingen. Utvärderingen            

innehöll två sessioner där studenterna identifierade, formulerade och kategoriserade bristerna i det            

aktuella gränssnittet utifrån ramverket. Samtliga utvärderare arbetade enskilt och fick inte           

kommunicera med varandra under sessionerna.  
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I den första sessionen fokuserade utvärderarna på större, mer omfattande brister och formulerade             

dessa genom att skriva ner dem på valfritt sätt tillsammans med den heuristiska tumregel som               

utvärderarna anser att den faller under. I den andra sessionen låg fokuset på mindre brister samt                

avsaknaden av önskvärda funktioner vilka även de antecknades tillsammans med en heuristisk            

tumregel. Den andra sessionen tog avstamp i den första och gick ner på en mer detaljerad nivå. Efter                  

att de två sessionerna var klara samlades alla utvärderare för att diskutera de brister som hittats.                

Diskussionen gjordes för att få klarhet i de problem och brister som utvärderarna hade olika åsikter                

om. Utvärderingen och diskussionen efteråt möjliggjorde en medvetenhet kring de brister som            

applikationen har utifrån det teoretiska ramverket som används i studien. Efter diskussionen            

sammanställdes alla brister tillsammans med den heuristiska tumregel som de faller under. Sedan,             

efter sammanställningen, fick varje brist en tillhörande allvarlighetsgrad som bestämmer hur           

allvarligt problemet är för användbarheten i UL-applikationens gränssnitt. Studien har utgått från            

Nielsens (1995c) tolkning av allvarlighetsgrad som beskrivs mer utförligt i samband med tabellen där              

bristerna finns sammanställda (se tabell 2). Två av utvärderarna bestämde en tillhörande            

allvarlighetsgrad genom att gå igenom och diskutera bristerna enligt följande kriterier: 

 

● Hur ofta problemet stöts på, är det ett vanligt eller ovanligt problem? 

● Påverkan som problemet för med sig när man stöter på det, är det lätt eller svårt för en                  

användare att gå runt det? 

● Problemets uthållighet, är det ett engångsproblem som användarna kan förstå när de väl vet              

om det eller kommer användarna ständigt att störas av det? 

 

Bristernas allvarlighetsgrad lades sedan till i tabellen med de identifierade bristerna och tillhörande             

heuristiska tumregel. Den sammanställda tabellen som bildar den heuristiska utvärderingens resultat           

granskades av två andra utvärderare i gruppen för att säkerställa att allt stämde överens med det                

som fastställts under utvärderingsprocessen. Efter granskningen användes resultatet av         

utvärderingen för att formulera intervjufrågorna på ett sätt som gjorde att effekten av en specifik               

brist som formulerats under utvärderingen kunde undersökas. De formulerade bristerna ligger           

därmed som grund för det intervjumaterial som arbetades fram och som har använts vid de               

semistrukturerade intervjuerna.  

4.3 Semistrukturerade intervjuer 

Huvuddelen av studiens empiriska material baseras på semistrukturerade användarintervjuer. Denna          

typ av metod är den mest lämpade för att besvara studiens frågeställningar samt uppnå dess syfte                

då studien söker djupgående förståelse för subjektiva åsikter kring tillfredsställelse, vilka är svåra att              

kvantifiera. Semistrukturerade intervjuer innebär både struktur och flexibilitet där intervjuaren har           

förutbestämda frågor men har möjlighet att ställa följdfrågor. Informanterna har inte heller fasta             

svarsalternativ (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Denna typ av intervjumetod möjliggör utrymme för             

informanterna att utveckla och bli mer djupgående i sina svar (Galletta 2013). Detta har gjort att                

studien skapat djup och analyserande kunskap om det aktuella ämnet som undersökts. 

 

Målet när man använder intervjuer som metod är generellt att datamaterialet ska generera             

teoretiska mättnad. Det existerar dock olika tolkningar av vad teoretisk mättnad syftar på i detta               

sammanhang (Saunders, Sim, Kingstone, Baker, Waterfield, Bartlam, Burroughs & Jinks 2018). I            

denna studie används Urquharts (2012, ss. 194) definition som lyder: 
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The point in coding when you find that no new codes occur in the data. There are mounting instances                   

of the same codes, but no new ones. 

 

Hade datamaterialet genererat teoretisk mättnad under kodningsarbetet hade inga vidare intervjuer           

hållits. Trots att målet var att nå teoretisk mättnad i denna studie förekom ständigt nya koder vid                 

analysarbetet. Därför kan man inte argumentera för att denna studie har uppnått teoretisk mättnad.  

4.3.1 Urval till de semistrukturerade intervjuerna 

Intervjuerna hölls med både regelbundna och oregelbundna användare av Android- och           

IOS-applikationen. Valet att dela upp användarna i två användargrupper, regelbundna och           

oregelbundna, grundar sig i tanken om att bristernas effekter på användarnas tillfredsställelse med             

applikationen kan se olika ut beroende på vilken användarvana informanten har med applikationen.             

Detta tar även Nielsen hänsyn till i sitt teoretiska ramverk (Nielsen 1995a). Främst i tumregel 7 som                 

handlar om effektivitet i applikationen.  

 

Urvalsarbetet fick inte ta allt för mycket resurser tidsmässigt. Därför användes snöbollsurval. Kravet             

för våra informanter var att de skulle vara användare av Android- eller IOS-applikationen samt att de                

reser med UL i någon utsträckning. Eftersom UL:s applikation vänder sig till alla personer som bor                

eller besöker Uppsala var målsättningen att informanterna skapar en heterogen grupp där attribut             

som kön, ålder, utbildningsbakgrund och resvanor i UL:s trafiknät varierade.  

 

Målsättningen om att skapa en heterogen grupp av informanter var ett försök undvika att få en                

vinklad bild av användarperspektivet, vilket skulle kunna uppstå om informanterna representerar en            

homogen grupp. Detta var ett explicit mål då snöbollsurval förlitar sig på sociala kontakter mellan               

informanter vilket kan att leda till att informanterna liknar varandra på olika sätt. För att hitta                

informanter till studien användes författarnas sociala nätverk i Uppsala. Om en person gick med på               

att delta i studien efterfrågades vidare om denne kände någon annan som kunde tänka sig att delta.                 

För att nå personer från ett annat åldersspann skickades förfrågningar ut till personer som inte har                

en direkt koppling till författarna men som verkar i samma miljöer professionellt. Innan varje intervju               

säkerställdes att informanten uppfyllde kriterierna för att kunna delta i studien, alltså att de              

använder applikationen och reser med UL i någon utsträckning.  

4.3.2 Frågor och intervjuteknik 

Frågorna strukturerades så att informanterna kunde komma med ytterligare synpunkter under           

intervjun (Galletta 2013). I rollen som intervjuare var det viktigt att i så liten grad som möjligt                 

influera informanternas åsikter. Det går dock aldrig att undvika en viss påverkan då detta syns i valet                 

av intervjufrågor samt i intervjutekniken under intervjun. (Goldkuhl 2011) Alla intervjuer följde            

samma upplägg. De berörde tio frågeområden som grundas i de brister som identifierades under              

den heuristiska utvärderingen av applikationen (se bilaga 2).  

 

Intervjun började med ett informativt block där en förskriven text som rör etik lästes upp för                

informanten. Därefter fick informanten ta ställning till om hen samtycker till att medverka i studien.               

Alla informanter fick således samma information rörande etik. De blev informerade om att             

deltagandet var frivilligt, om att de när som helst kunde avbryta intervjun utan att uppge anledning,                
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om att alla intervjuer kodas om för att skydda deras personuppgifter, om att inga personuppgifter               

kommer förekomma i uppsatsen och att de är anonyma samt att de i efterhand har rätt att dra                  

tillbaka intervjun.  

 

Varje frågeområde hade en huvudfråga samt ett antal följdfrågor. Vissa av frågorna, speciellt             

frågeområden som berör beskrivning av funktioner, symboler, funktionen favoriter och          

kundtjänstdelen i applikationen var influerade av Think aloud-metoden som ofta används i            

användbarhetsstudier och innebär att informanten utför en uppgift och berättar högt hur denne             

löser uppgiften (Charters 2003). Samtliga frågor berörde specifika delar av applikationen eller            

information som en användare kan få genom applikationen. Tre frågeområden berör informantens            

generella uppfattning av köpfunktionalitet, sökfunktionalitet och applikationen som helhet. Då          

intervjuerna var semistrukturerade bestod vissa intervjuer av följdfrågor som inte var planerade.            

Mestadels följdes dock det frågeunderlag som arbetades fram innan intervjuerna och samtliga            

informanter besvarade alla frågor på ett eller annat sätt.  

 

4.3.3 Genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna 

Intervjufasen inleddes med en testintervju för att säkerställa att frågorna var tydligt formulerade och              

effektiva för att bidra till att uppnå studiens syfte. Därefter följde tio intervjuer med olika användare                

av applikationen. Samtliga intervjuer genomfördes av en av författarna till denna uppsats. Valet av              

att intervjuerna genomfördes av en författare i taget grundar sig i att två intervjuledare kan skapa en                 

onaturlig samtalsmiljö för informanten, vilket kan påverka dennes svar. Plats för intervjuerna            

varierade men samtliga genomfördes i en lugn och tyst miljö.  

 

Alla intervjuer spelades, efter informantens godkännande, in med applikationen Röstmemo på en            

Iphone. Detta för att personen som intervjuade inte skulle behöva anteckna under intervjun utan              

istället har möjlighet att fokusera på informanten. Om godkännande inte skulle givits hade personen              

som intervjuade istället fått anteckna. Informant 3 bad efter avslutad intervju att få tillägga ett               

yttrande vilket också spelades in och transkriberades tillsammans med resterande inspelningar från            

alla intervjuer.  

4.4 Metod för dataanalys 

När datainsamlingen var klar påbörjades arbetet med dataanalysen. Först följde en tid av             

transkribering av ljudmaterialet från intervjuerna. Det transkriberade materialet låg sedan till grund            

för dataanalysen som hade flera steg. Dessa kan övergripande beskrivas som reduktion av data i               

form av kodning, presentation av data i form av tematisering och slutligen summering av resultatet               

som beskriver grunden till studiens slutsatser (Hjerm et al. 2014). Dessa slutsatser verifierades sedan              

återigen i datamaterialet.  

Kodningen och tematiseringen var i sig inte steg utan tog snarare formen av en iterativ cykel.                

Kodningen av materialet ledde till övergripande teman, och i takt med att den tematiska analysen               

klarnade reviderades kodningsarbetet allt eftersom. Genom att arbeta cykliskt med kodning och            

tematisering säkerställdes det att datamaterialet genomgick en gedigen analys.  
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Slutsatserna som sedan drogs från det tematiserade materialet hade sin grund i den empirin som               

samlats in tidigare. Verifieringen av slutsatserna lades till i den iterativa cykeln mot slutet av               

analysarbetet. Detta för att säkerställa att slutsatserna som presenteras faktiskt hade en logisk             

förankring i det bearbetade materialet (Hjerm et al. 2014). Analysarbetet var alltså inte klart bara               

för att slutsatserna formulerats. Slutsatserna skulle kunna verifieras i det insamlade materialet med             

sådan enkelhet att slutsatserna föll sig logiska, vilket har säkerställts. 

4.5 Metodkritik 

För att uppnå en mer djupgående analys av resultatet har en kritisk diskussion kring studiens valda                

metod fortgått under arbetet. Alla metoder kommer med både risker och möjligheter. Som forskare              

är det viktigt att förstå de teoretiska principerna som en metod för med sig för att minska de                  

potentiella brister som kan uppstå. (Ahrne & Svensson 2014) Som tidigare nämnts finns det en risk                

att studenterna som utförde den heuristiska utvärderingen fann färre än 40% av alla eventuella              

brister som finns i användargränssnittet. Om användbarhetsexpeter hade gjort utvärderingen hade           

resultatet förmodligen påverkats och sett annorlunda ut. Detta hade dock troligtvis behövt en             

budget och krävt mer tidsmässigt. Givet studiens begränsade resurser och den tidsram studien haft              

föll beslutet på att vända sig till studerande inom systemvetenskap. Syftet var dock att gå djupt                

snarare än brett då målet är att förstå hur användarna upplever problemen i applikationen. Därför är                

det inte ett problem att samtliga brister som existerar i applikationen förmodligen inte hittats, då de                

som har identifierats räcker för att uttala sig utifrån frågeställningarna.  

 

Mitchell (1983, se Bryman och Bell 2013, s. 417 ) menade att det är “den bindande kraften i det                   

teoretiska tänkandet” som bör ligga till grund för en diskussion om generaliserbarheten i en              

kvalitativ undersökning. Utifrån de tio användarintervjuerna som utförts är det relevant att påpeka             

att tio personers upplevelser och åsikter av applikationen inte representerar alla UL:s användare.             

Studien har därför inte ett randomiserat urval, utan ett snöbollsurval. Dessutom har samtliga av              

informanterna någon typ av pågående eller avklarad högskoleutbildningen vilket kan göra urvalet            

mindre representativt då det inte finns uppgifter kring hur många av UL-applikationens användare             

som är högskoleutbildade. 7 av 10 informanter identifierade sig som kvinnor vilket är en mindre               

snedfördelning. Resultatet av studien bör därför ställas i ljuset av högutbildade användare. Det bör              

dock inte vara kvantitativa kriterier som avgör generaliserbarheten i en kvalitativ studie. Studiens             

resultat hade troligtvis sett annorlunda ut om fler användarintervjuer hade genomförts. Fler            

användarintervjuer gick dock inte att genomföra givet studiens tidsram och tio intervjuer ansågs vara              

ett lämpligt antal för att studien skulle generera ett resultat som gick att analysera. En annan metod                 

som hade gjort det möjligt att intervjua fler användare givet tidsramen hade varit             

fokusgruppsintervjuer. I dessa intervjuer hade dock informanterna påverkat varandras subjektiva          

upplevelser av gränssnittet vilket hade kunnat äventyra studiens resultat. Därför valdes enskilda            

intervjuer då det var centralt att hålla informanternas åsikter åtskilda.  

4.6 Metodologiska reflektioner 

För att skapa validitet och transparens i studien har forskarna haft termerna i åtanke under studiens                

gång. Validitet syftar på att studien undersöker rätt saker för att sedan kunna besvara studiens               

frågeställning. (Hjerm et al. 2014) Det handlar om att det som ska undersökas faktiskt undersöks               

samt att slutsattser har en förankring i materialet som samlats in. Validiteten i studien har stärkts                
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genom att inte överdriva den materialet som samlats in och genom att studien inte har allt för                 

långtgående slutsatser.  

 

När frågor och struktur bestäms i förväg blir validitet enklare att uppnå vilket underlättar              

analysarbetet och minskar risken för att missa viktiga begrepp och frågor (Hjerm et al. 2014). Då de                 

semistrukturerade intervjuerna hade som syfte att samla empiriskt material för att besvara            

frågeställningen var frågorna under intervjuerna tydliga och väl utformade för att nå sitt syfte och               

mäta det som skulle mätas. Även den heuristiska utvärderingen hade en tydlig struktur vilket gjorde               

att utvärderarna hade en klar bild av utvärderingens syfte.  

 

Den sista utgångspunkten som var central under studiens gång var transparens. I detta sammanhang              

syftar transparens på om det är möjligt att kritisera och diskutera studien. Det är relevant att ta upp                  

att vi som forskare inte medvetet har lutat åt något håll. Varken åt UL, utvärderarna eller                

informanterna. Det som har sagts i mailkontakten med UL, i utvärderingarna och i intervjuerna har i                

den mån det varit möjligt hållits neutralt och inte i efterhand blivit vinklats när materialet               

sammanställdes. Trots detta är det viktigt att poängtera att bias i viss mån alltid påverkar en studie,                 

även om man försöker undvika det. Det är också viktigt att påpeka att bristfokuset som existerar i                 

denna studie inte har baserats på förutfattade meningar om bristernas existens. Därför gjordes den              

heuristiska utvärderingen för att kunna klarlägga om det existerar brister i gränssnittet samt hur              

dessa i så fall såg ut.  

4.7 Etiska reflektioner 

När forskning involverar människor finns det ett flertal olika etiska överväganden och riktlinjer som              

forskare bör ta hänsyn till. Eftersom studiens empiriska material bygger på enskilda människors             

åsikter har studiens forskare tagit dessa aspekter i beaktning och därmed fördjupat sig i de etiska                

frågor som är centrala under forskningsprocessen. För att bli mer kunniga inom ämnet användes              

Vetenskapsrådets artikel God forskningssed (2017), vars syfte är att ge läsaren en möjlighet att bli               

medveten om de frågor och problem som man som forskare måste ta ansvar för.  

 

God forskningssed sammanfattas med fyra forskningsetiska principer som består av krav på            

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet 2017). Dessa fyra principer          

präglar denna studie på olika sätt. I studiens kvalitativa forskningsmetod har studiens forskare hela              

tiden varit tydliga mot deltagarna i utvärderingen samt intervjuerna om hur materialet kommer att              

behandlas samt användas i studien. Både utvärderarna och de tio informanterna är anonymiserade i              

studien för att dels skydda deras integritet och dels för att studiens slusatser ska kunna göras mer                 

generaliserbara. Innan intervjun startade gav informanterna samtycke, de fick även förtydligat för sig             

att det endast är forskarna till studien som kommer ta del av deras inspelning och att materialet från                  

deras intervjuer endast kommer användas för denna studies ändamål.  
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5. Resultat 
I följande avsnitt följer en redogörelse för det empiriska materialet som samlats in och som ligger till                 

grund för analys och slutsats. Materialet består av en heuristisk utvärdering och tio             

användarintervjuer. Användarintervjuerna består av olika delar som i studien kallas för           

frågeområden. Varje del och frågeområde utgår från en eller flera specifika brister eller del av               

applikationen. Dessa redogörs för tillsammans med en sammanfattning av det som sagts i             

intervjuerna.  

5.1 Heuristisk utvärdering 

Den inledande heuristiska utvärderingen som ligger till grund för intervjufrågorna resulterade i att             

ett flertal olika brister identifierades och formulerades. Efter att utvärderarna gjort två            

utvärderingssessioner var samlades de för att diskutera motiveringarna och allvarlighetsgraden för           

bristerna de hittat. Detta skedde främst för att få klarhet i de brister som utvärderarna var oense                 

om. Tabell 2 visar det sammanställda resultatet från den heuristiska utvärderingen. För att få en               

bättre övergripande bild av applikationens brister organiserades och sammanställdes dessa med en            

tillhörande allvarlighetsgrad och heuristisk tumregel (Nielsen 1994). Varje brist är grundad i en             

heuristisk tumregel som presenterats i 2.3. Dessa brister ligger till grund för frågorna som användes i                

de semistrukturerade intervjuerna som hölls med tio användare. Vissa frågeområden belyser flera av             

dessa problem samtidigt, vilket beskrivs under varje frågeområde. 
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Tabell 2: Sammanställning av resultatet från den heuristiska utvärderingen. 

 Allvarlighetsgrad: 1 = kosmetiskt problem, 2 = mindre problem, 3 = stort problem och 4 = katastrofalt 

problem (Nielsen 1995c) 
 

Problem Allvarlighetsgrad Heuristisk 

tumregel 

Ingen information om zonerna eller hur de påverkar priset i applikationen 3 1, 2 

Ingen information om skillnaden mellan bevakning och favorit 2 7 

Bevakning stödjer endast linjer, men inga tabeller över vilka linjer som går 

var finns att tillgå 

2 6 

Trafikslag – symbolerna är tvetydiga och begreppet är svårt 3 8 

“Så fungerar appen” - knappen saknar synlighet samt förklaring på hur 

appen faktiskt fungerar.  

3 10 

Avsaknad av en enkelt genomgång som tydligt förklarar alla delar och 

funktioner i appen. 

3 10 

 Ingen information om hur man lägger till eller tar bort en favorit på 

startsidan 

1 7 

Allmän information om störningar saknas – information ger endast via 

bevakningar och sökningar efter specifika resor 

2 1 

Vissa dialogrutor i  kundtjänst erbjuder bakåtknapp, andra inte. Avsaknad av 

bakåtknapp gör att användaren måste börja om från början på startsidan. 
2 3 

5.2 Intervjuer med användare 

Nedan kommer resultatet från de tio semistrukturerade intervjuerna presenteras enligt          

intervjufrågornas område och den del av gränssnittet området syftade att undersöka. Först redogörs             

det för demografisk information om informanterna. Sedan presenteras området som representerar           

en huvudfråga med följdfrågor (se bilaga 2). Bristen som ligger till grund för frågorna presenteras vid                

varje område, följt av en sammanfattning av informanternas svar. Samtliga intervjufrågor och            

frågeområden finns tillgängliga i bilaga 2. 

 

5.2.1 Bakgrund kring informanterna 
 

Tio personer intervjuades i studien. Av dessa identifierade sig sju av informanterna som kvinnor och               

tre som män. Åldersspannet på informanterna sträckte sig från 22 år till 65 år. Medianålder var 26 år                  

och medelåldern på informanterna var 38 år avrundat uppåt. Informant 8 och 1 pluggar vid tiden för                 

intervjun på en eftergymnasial utbildning. Resterande informanter har avslutat eftergymnasiala          
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utbildningar som sträcker sig från ett år till fem år i längd. Hälften av informanterna reser, eller har                  

tills nyligen, rest en gång i veckan eller mer och använt applikationen vid dessa tillfällen. Dessa                

informanter betraktas därför som regelbundna användare. Andra hälften reser mindre än en gång i              

veckan med UL, där den som reser minst gör det någon gång per år. Dessa informanter betraktas                 

som oregelbundna användare.  

 

Tabell 3: Redogörelse för informanternas könstillhörighet, ålder och användarmönster 

Informant Könstillhörighet Ålder Användartyp 

Informant 1 Kvinna 22 år Oregelbunden 

Informant 2 Man 24 år Oregelbunden 

Informant 3 Kvinna 24,5 år Oregelbunden 

Informant 4 Kvinna 64 år Regelbunden 

Informant 5 Kvinna  25 år Oregelbunden 

Informant 6 Kvinna  47 år Regelbunden 

Informant 7 Man 59 år Regelbunden 

Informant 8 Man 27 år Oregelbunden 

Informant 9 Kvinna 65 år Regelbunden 

Informant 10 Kvinna 25 år Regelbunden 

 

5.2.2 Zonindelningen 

Följande frågeområde handlar om att det saknas tydlig information om zonindelning och hur det              

påverkar prissättningen i applikationen (se 5.1). Dessa brister har sin grund i tumregel ett och två i                 

det teoretiska ramverk som används och handlar om att systemet ska matcha den verkliga världen               

samt att användaren ska ha möjlighet att få information om systemets status på ett enkelt sätt.  

 

Vid frågor om zonindelningen uttryckte samtliga informanter att de på ett eller annat sätt inte kunde                

hitta information kring hur zonsystemet i UL:s trafiknät fungerar genom att använda applikationen.             

Ingen kunde heller beskriva hur prisskillnaden mellan olika zoner såg ut, även om vissa informanter               

visste att det blev dyrare ju längre man åkte. Många av informanterna ansåg att zonindelningens               

förklaring var krånglig eller obefintlig i applikationen.  

 

Informant 3 är en av dem som uttryckte att det var krångligt och svarade följande om information                 

kring zonindelning i applikationen: “Jag fattar, men jag tycker att det är krångligt. Jag var tvungen                

att fråga en person när jag åkte mellan Stockholm och Uppsala vilket jag tycker är onödigt.”                

Informant 2 ansåg att informationen som existerar kring zonindelning var obefintlig och säger: “Där              

man brukar köpa står det zon 1,2 plus 5, man tycker det är bra men man förstår inget. Så det                    

kommuniceras inte så bra i appen skulle jag väl säga”. Informant 6 och 4 kände inte riktigt behov av                   
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att veta hur zonindelningen fungerade då de har årskort eller nöjde sig med att förstå den sträcka                 

som de åker mest. Informant 4 uttryckte sig på följande vis: “Jag bryr mig inte om det. Jag har ju ett                     

sånt här kort med betal, resekassa på så jag bara lägger fram det och betalar vad det kostar”.                  

Informant 5 ansåg att det var ett problem att informationen inte finns tillgänglig då det resulterade i                 

att informanten åkte på fel biljett under en ganska lång period: “Ja jag såg ju det i efterhand när jag                    

hade åkt på zon a hela vägen, jag kanske borde valt en annan zon och då såg jag att den var mycket                      

högre för att den gick ju längre ut” (Informant 5, oregelbunden användare).  

5.2.3 Beskrivning av funktioner 

Följande frågeområde handlar om att det saknas eller existerar knapphändiga beskrivningar av            

funktionerna favorit och bevakning. Detta frågeområde behandlade också det faktum att           

användaren behöver veta vilken linje, inte rutt, de ville bevaka. Någon tabell över linjer existerar               

dock inte i applikationen (se 5.1). Dessa brister har sin grund i tumregel sex och sju i det teoretiska                   

ramverket som används vilka handlar om att ett system bör vara flexibelt och effektivt att använda                

samt att användaren inte ska behöva komma ihåg saker i onödan.  

 

Ingen av informanterna kunde beskriva någon skillnad mellan funktionerna favorit och bevakning            

när de tillfrågades. De sa även att de inte använder funktionen bevakning. Sedan ombads              

informanterna att utföra en uppgift där de la till en bevakning av en resa mellan Vreta Västra och                  

Asplunda 2, båda stationerna inom UL:s trafiknät. När de utför detta beskriver de varje steg de gör i                  

applikationen. Informant 2 och 3 klarade uppgiften och resterande lyckas inte skapa en bevakning på               

resan utan var tvungna att avbryta processen. Alla uppgav samma skäl; att de inte visste vilken linje                 

det är de skulle bevaka och att det fanns alldeles för många linjer att välja på. Informant 6 uttryckte                   

sig på följande vis när hon försökte skapa en bevakning: 
 

Gud vad jobbigt jag vet ju inte vilken linje det är. Alltså man får ju fram otroligt många linjer där vissa,                     

hoppas det står. Nej jag vet inte jag kanske skulle ta kontakt med kundtjänst helt enkelt. (Informant 6,                  

regelbunden användare) 

 

Informationen går dock att få fram genom att först söka på resan för att se vilken linje det rör sig om,                     

men det lyckas de inte med. Informant 7 och 10 beskrev att de använde funktionen favoriter. Några                 

av informanterna gissade sig till vad funktionen favoriter gjorde. Informant 7 beskrev att han inte               

hade negativa åsikter om applikationen innan intervjun men att misslyckandet med uppgiften gjort             

att han i efterhand endast ser problem med applikationen. 

5.2.4 Symbolerna i applikationen 

Följande frågeområde handlar om att symbolerna som beskriver trafikslag i vissa fall är tvetydiga och 

att begreppet i sig kan vara svårt för en användare att förstå (se 5.1). Dessa brister har sin grund i 

tumregel åtta i det teoretiska ramverket som används, vilken handlar om att ett gränssnitt bör ha en 

minimalistisk och kommunikativ design.  

 

Denna del av intervjun inleddes med en fråga om informanterna visste vad ordet trafikslag betyder.               

Majoriteten av alla informanterna visste inte vad trafikslag var eller gissade sig till det. Informant 6                

och 8 visste vad ordet trafikslag syftade till. Efter denna fråga ombads informanterna att utföra en                

uppgift där de skulle söka på en resa och beskriva trafikslagen som förekom på resan. Ett av dessa                  
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trafikslag var skolbuss. Några av informanterna gissade sig till att symbolen symboliserar skolbuss.             

“Och sen en till buss med några som går på bussen. Jag antar att det är någon annan slags buss men                     

jag förstår inte vilken. Kanske en skolbuss eller någonting” (Informant 5, Oregelbunden användare).             

Resten av informanterna visste inte vad symbolen syftade till att föreställa.  

 

Nästa fråga handlade om huruvida informanterna ansåg att symbolerna var informativa och            

föreställde det som de syftar till att föreställa. Informant 9 ansåg att samtliga symbolerna som rör                

trafikslag var informativa och informant 3 anser att symbolerna var ganska informativa. Några av              

informanterna förklarade att de tycker en del av symbolerna var informativa medans andra symboler              

inte var det. “Jag tycker att bussen ser hyfsat ut som en buss, SL- pendeln tycker jag nästan ser ut                    

som en spårvagnen. Sen den här sista då, den halva bussen med folk utanför, den är väldigt otydlig”                  

(Informant 6, regelbunden användare). Några av informanterna ansåg att symbolerna inte var            

informativa alls: “Jag tycker att dom är väldigt snarlika. Jag tycker att det är svårt att förstå vad det                   

är så nej, jag tycker inte dom är informativa” (Informant 8, oregelbunden användare). Avslutningsvis              

ansåg alla informanter att det saknades information i applikationen om man fick åka skolbuss även               

fast man inte går i skolan. Några av dem antog att man fick det eftersom förslaget kom upp                  

applikationen när man söker på vissa resor.  

 

5.2.5 “Så fungerar appen”-funktionen 

Följande frågeområde handlar om att “Så fungerar appen”-funktionen kan vara svår att hitta och att               

sidan saknar faktisk information om hur funktionerna i applikationen fungerar då det endast är              

betalningsinformation som tillhandahålls. Den allmänna avsaknaden av en enkel genomgång som           

tydligt förklarar alla delar och funktioner i appen behandlades också under detta frågeområde (se              

5.1). Dessa brister har sin grund i tumregel 10 i det teoretiska ramverket som används vilken handlar                 

om att ett system bör tillhandahålla hjälp och dokumentation åt användaren på ett enkelt sätt.  

 

Alla utom två informanter ansåg att “så fungerar appen”-knappen var enkel att hitta. Informant 1               

tycker att knappen är otillgänglig och uttryckte oro för att andra användare av applikationen kanske               

inte skulle hitta den.  

 
Alltså, jag tycker generellt att alla “knapparna” på hemskärmen är ganska otillgängliga. Om man till               

exempel var äldre och hade svårt med teknologi skulle det vara svårt att hitta ner dit. Men jag tycker                   

att den är helt okej lätt att hitta till. (Informant 1, oregelbunden användare) 

 

En del av informanterna ansåg att knappen bara gav information om betalmöjligheter och inte hur               

appen faktiskt fungerar medan en annan del av informanter ansåg att knappen gav dem relevant               

information och nämnde även att tyngdpunkten låg på betalningslösningar; “Och inte så mycket om              

appen skulle jag säga mer om bara betalsätt som skulle kunnat vara en egen rubrik inom det                 

här”(Informant 5, oregelbunden användare). Resterande informanter ansåg att knappen inte alls gav            

dem någon relevant information om hur applikationen fungerar.  
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5.2.6 Funktionen favoriter 

Följande frågeområde handlar om avsaknaden av information kring hur en användare lägger till och 

tar bort en favorit på startsidan (se 5.1). Denna brist har sin grund i tumregel sju i det teoretiska 

ramverk som används, vilken handlar om att ett system bör vara flexibelt och effektivt att använda. 

 

Informanterna ombads vid denna del av intervjun att utföra en uppgift där de skulle lägga till en                 

favorit och sedan ta bort den. Informant 7 använde funktionen favoriter i sin vardag och ansåg att                 

detta var den enklaste uppgiften han gjort hittills i intervjun “Det var enkelt. Kanske det enklaste                

hittills. Jag har ju gjort mina favoriter sen innan så jag vet hur det fungerar” (Informant 7,                 

regelbunden användare). Tre av informanterna ansåg att det var enkelt att lägga till en favorit men                

svårt att ta bort den. “Lägga till var enkelt men ta bort var svårt. Jag lyckades inte alls” (Informant 3,                    

oregelbunden användare). Resten av informanterna tyckte att hela processen, både lägga till och ta              

bort favoriter, var svår; “Det gick inge bra faktiskt, tips är att inte lägga till favoriter, då blir det                   

jobbigt” (Informant 2, oregelbunden användare). 

5.2.7 Information om trafikstörningar 

Följande frågeområde handlar om att det saknas allmän information om störningar i trafiknätet i 

applikationen. Informationen går endast att hitta via bevakningar och i sökningar efter specifika 

resor (se 5.1). Denna brist har sin grund i tumregel ett i det teoretiska ramverk som används, vilken 

handlar om att användaren ska ha möjlighet att få information om systemets status på ett enkelt 

sätt.  

 

Under denna del av intervjun ställdes några generella frågor om hur informanterna ansåg att              

trafikstörningar och ändringar i trafiken förmedlades via applikationen. Majoriteten av          

informanterna ansåg att de kunde hitta information om trafikstörningar genom applikationen. Två av             

informanterna menade att de skulle vända sig till nätet för att titta efter trafikstörningar hellre än att                 

använda applikationen. “Det jag hade gjort är att bara skitit i den här appen, gått in på safari och                   

sökt buss Stockholm Uppsala, så vet jag att jag hade fått upp något där och via där köpt en biljett”                    

(Informant 2, oregelbunden användare). En av informanterna visste inte hur hen kan ta del av               

information som gäller trafiken i applikationen. Sista fråga i denna del av intervjun handlade om               

huruvida informanterna saknade någon information om trafikstörningar. Sex av informanterna          

uttrycker att de saknar generell information om störningar på hemskärmen. Tre av informanterna             

saknar inte det. Avslutningsvis var det en av informanterna som valde att inte svara på frågan.  

5.2.8 Köpfunktionaliteten 

Vid denna del av intervjun fick informanterna allmänt berätta om av de tycker om              

köpfunktionaliteten i applikationen. Två av informanterna svarade att de var likgiltiga inför            

funktionaliteten och att de inte hade något specifikt att säga om den. Det var många av                

informanterna som sa att de haft problem med övertrassering och misslyckade köp i applikationens              

köpfunktionalitet vilket informant 6 anser är klumpigt; “Det var klumpigt, så onödiga fel” (Informant              

6, regelbunden användare). Hälften av informanterna tycker att köpfunktionaliteten i applikationen           

fungerar bra och är smidig. Informant 7, som är en av dem som tycker att köpfunktionaliteten                
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fungerar bra, var med om en incident relaterad till applikationens köpfunktionalitet vilket gjorde att              

han tappade tilliten för applikationen; “Men när man är med om en sån grej så tappar man tilliten.                  

Det ju bara 50 spänn, men man drar sig för att använda tjänsten. Det borde ju fungerar till 100 % när                     

det rör pengar” (Informant 7, regelbunden användare) 

 

Informant 5 och 8 tyckte att man borde kunna ladda på reskassan med ett valfritt belopp istället för                  

att välja ett förbestämt belopp. Informant 8 tyckte även att det var märkligt att man behövde backa                 

tillbaka från resan och köpa biljetten när man sökt på en specifik resa som man vill köpa biljetten till.                   

“Då måste jag först backa och sen trycka köp biljett på ett ställe som känns ganska, inte så intuitivt.                   

Jag tycker att det är ett konstigt system” (Informant 8, oregelbunden användare). 

5.2.9 Sökfunktionaliteten 

Vid denna del av intervjun uppmuntrades informanterna att allmänt berätta vad de tyckte om              

sökfunktionaliteten i applikationen. Informant 3, 7 och 9 tyckte att sökfunktionaliteten i            

applikationen fungerade bra och att den gör det den ska. Informant 7 använde applikationen              

specifikt för just sökfunktionen som finns att tillgå. Informant 10 tyckte att sökfunktionaliteten är              

helt okej men att realtiderna inte uppdateras tillräckligt snabbt när man söker på resorna vilket har                

resulterat i att informanten missat bussen. “Så står man där och har missat bussen fast det har stått                  

en tid där innan och sen uppdateras det att den kommer tidigare när man redan sitter på bussen.                  

Men annars aa helt okej” (Informant 10, regelbunden användare). Informant 4, 5 och 6 saknar mer                

utförlig information när man söker på resa. Om de inte hade haft så bra koll på staden sedan innan                   

menar de att de inte hade förstått sig på hur man skulle söka.  

 

Informant 2 sa att man får ha tungan rätt i mun när man läser för annars förstår man inte alltid.                    

Informant 2 sa även att man inte bör vara stressad när man söker på en resa då han ansåg att det var                      

väldigt spretig och otydlig information i applikationen. Informant 8 tyckte att det är konstigt att man                

inte börjar med att fylla i var resan börjar utan var man ska. Informant 8 tyckte även att det var                    

konstigt att man som ursprungsläge åker från nuvarande plats vilket informanten ansåg var en              

irrelevant funktion då han föredrog att skriva in platsen själv. Informant 8 saknar även en funktion                

gjorde att man kunde se de senaste platser man sökt från. Informanten ansåg att avsaknaden av                

denna funktion försämrade användarvänligheten. Informant 1 sa att hon hellre använder Google            

Maps för att planera sin resa än att använda applikationen. “Jag går hellre in på Google Maps när jag                   

ska resa någonstans för att planera resan. Jag vet inte varför, den känns seg ibland” (Informant 1,                 

oregelbunden användare) 

5.2.10 Kundtjänstdelen i applikationen 

Följande frågeområde handlar om kundtjänstdelen i applikationen. Denna sida saknar i vissa delar 

bakåtknapp vilket gör att användaren är tvungen att börja om från startsidan om hen ville göra om 

någonting (se 5.1). Denna brist har sin grund i tumregel tre i det teoretiska ramverk som används, 

vilken handlar om att användaren ska ha kontroll och frihet över sin upplevelse i systemet.  

 

Vid detta frågeområde ombads informanterna att ta sig in i kundtjänstdelen av applikationen och              

därefter backa och titta på någon annan sida i kundtjänstdelen. Denna del saknar bakåtpil och man                

 



28 

behöver därför börja om från hemskärmen varje gång, om man inte har en mobil som använder                

Android. De flesta mobiler som använder Android har en bakåtknapp integrerad i hårdvaran.  

 

Informant 4 sa att det inte hade någon större betydelse om hon kunde backa i kundtjänstdelen av                 

applikationen. Samma informant angav även att hon var likgiltig kring om hon kunde göra om saker                

som gått fel i applikationen i allmänhet. Sex av informanterna sa att de inte kunde gå tillbaka smidigt                  

i kundtjänst-delen av applikationen. “...utan om man söker på någonting så måste man hela tiden               

liksom ta upp en ny och så. Inte jättesmidigt kanske” (Informant 10, regelbunden användare). Det var                

även flera av informanterna som ansåg att de generellt hade problem med att backa och göra om i                  

applikationen. Informant 2 sa att han inte kunna gå tillbaka smidigt i applikationen. Han sa att det                 

var ett genomgående tema i applikationen och att han specifikt ansåg att det är dåligt i                

kundtjänstdelen då det borde vara den lättaste delen i applikationen. Informant 1 har också haft               

problem med att den hoppat tillbaka flera steg i andra delar av applikationen. Det var några av                 

informanterna som ansåg att de kunde backa smidigt i kundtjänstdelen. Alla dessa hade             

applikationen på en Androidmobil vilket gjorde att de backade med den knappen som sitter på               

telefonen.  

5.2.11 Generellt om applikationen  

Vid detta frågeområde uppmuntrades informanterna att allmänt berätta vad de i stort tycker om              

applikationen och dess funktioner. Informant 9 tyckte att hennes upplevelser med applikationen var             

bra och hade inget mer att säga om den. Det var flera informanter som hade bra upplevelser med                  

applikationen men många ansåg att det fanns saker i den som kunde förbättras. Informant 7 sa att                 

han tyckte applikationen fungerade bra fram tills intervjun, då intervjun fick informanten att se på               

applikationen på ett nytt sätt. Efter intervjun ansåg informanten att det saknades en del information               

i applikationen men i sin helhet tyckte han ändå att applikationen var ganska användarvänlig.              

Informant 10 tyckte att hennes upplevelser med applikationen var helt okej men att det fanns               

förbättringsområden. Informanten jämför även UL:s applikation med SL:s och ansåg att SL:s var             

smidigare. Hon säger att den är smidigare att använda och att den inte buggar lika mycket som UL:s.                  

“SL:s funktioner är lite mer tydligare men UL är helt okej. Kanske 5 av 10 om jag ska betygsätta”                   

(Informant 10, regelbunden användare).  

 

Två av informanterna berättade att de haft både bra och dåliga upplevelser med applikationen.              

Informant 1 var nöjd med sin upplevelse men problemet i sökfunktionen resulterat i att hon måste                

ladda reskassa vilket hon tycker är drygt då hon inte reser så ofta; “Så då var jag tvungen att ladda                    

på en reskassa istället vilket var lite drygt då jag inte reser med buss så ofta” (Informant 1,                  

oregelbunden användare). Informant 3 berättade även om en incident som resulterade i att hennes              

pengar försvann; “Jag tog bort appen. Och nu när jag ladda ner den igen är reskassa borta. Det är ju                    

jättenegativt” “Var har min pengar gått? “ (Informant 3, oregelbunden användare).  

 

Informant 6 tyckte att applikationen var smidig men sa även att det kan vara svårt att hitta                 

information i den om man reser sällan. Informant 4 får ut det hon vill av applikationen men om man                   

inte vet vad man söker efter i den så hade hon tyckt applikationen var knölig. Informant 2 tyckte att                   

applikationen fungerar men att den har några problem. Exempelvis behövs bättre kommunikation i             

appen. Informanten sa även att han hade lätt för att förstå sig på applikationer men om man var en                   

person som inte var lika van vid tekniska prylar så kunde nog applikationen vara rätt svår att förstå.                  
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Informant 8 sa att han upplevde att de lagt vikt på fel saker i applikationen samt att den inte var så                     

användarvänlig om man använder den ofta. Informanten tog även upp ett antal saker som han               

tyckte kunde förbättras i applikationen. Han jämförde applikationen med andra reseappar då han             

tyckte att UL:s är en av de sämre han använt. Informant 5 sa att applikationen inte kändes helt klar                   

och att den var bristfällig. Informanten sa att det fanns bra funktioner men att de var otydliga och                  

svåra att använda. 

 
Det finns mycket att utveckla och jag tycker även att det känns som att dom inte har med all                   

information som kanske hade behövts när det gäller zoner och mer information om hur man               

använder sig av appen, man får liksom gissa sig fram och kommer du fel så finns det ingen chans att                    

komma tillbaka. (Informant 5, oregelbunden användare) 
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6. Analys 

I följande kapitel presenteras analysen av det insamlade materialet. Analysen av materialet från de              

tio semistrukturerade intervjuerna presenteras i tematiserad form med tre olika teman; utebliven            

information, otydlighet och problem med köpfunktionaliteten. Tema 1; utebliven information och           

tema 2; otydlighet bröts ner till underrubriker då analysen under dessa teman var allt för omfattande                

för att skrivas under en dess temarubrik.  

6.1 Tematisering av intervjuerna 

Valet av en tematisk innehållsanalys grundar sig i en önskan om att uppnå ett tydligt resultat där det                  

går att särskilja de grupperade informanternas åsikter. De tre tematiska områdena kom till vid              

analysen av de semistrukturerade intervjuerna och är: utebliven information, otydlighet och           

problem i köpfunktionalitet. Dessa tre teman är inte direkt kopplade till något specifikt frågeområde.              

Intervjumaterialet har kodats och tematiserats i sin helhet. Vilka frågeområden och vilka tumregler             

som berörs inom varje tema presenteras under varje delkapitel nedan.  

6.2 Tema 1: Utebliven information 

Ett återkommande tema som har stor betydelse är att kritisk information som behövs för att nyttja                

applikationens funktioner inte finns tillgänglig. Detta berörs i samtliga intervjuer och påverkar            

informanternas interaktion med applikationen på olika sätt. Genomgående har detta en negativ            

effekt på användarna då de antingen väljer att visa ointresse för applikationens funktioner till följd               

av problemet eller gissar hur de ska gå tillväga vilket ledde till varierande resultat. Denna               

problematik går att koppla till tumregel ett och tio i det teoretiska ramverk som används i studien                 

vilka handlar om att användaren ska ha möjlighet att få information om systemets status på ett                

enkelt sätt och att ett system bör tillhandahålla hjälp och dokumentation åt användaren på ett               

enkelt sätt. 

 

Svaren från intervjuerna som är kopplade till temat återfinns inom alla frågeområden förutom de              

som berör sökfunktionalitet och kundtjänstsidan i applikationen. Vid majoriteten av de tillfällen där             

en informant misslyckats med något de ombetts att göra i applikationen har utebliven information              

kring tillvägagångssätt varit det främsta skälet till misslyckandet. En återkommande effekt av            

utebliven information i applikation är att informanterna är ovetande om att funktioner existerar, hur              

funktioner fungerar och hur konventioner som UL använder sig av fungerar. Majoriteten av dessa              

svar som rör utebliven information kom från oregelbundna användare. Under vissa frågeområden            

förekom detta tema mer. För att få en tydlig bild av vilka delar av applikationen där utebliven                 

information har en effekt på användarna presenteras detta i underrubriker med en beskrivning av de               

frågeområden som detta berör.  

6.2.1 Utebliven information om zonindelning 

Denna del av temat har en direkt koppling till frågeområdet som rör zonindelning. Ingen av               

informanterna beskriver att zonindelningen i UL:s trafiknät förklaras i applikationen. Informant 10,            
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som reser med UL cirka 6 gånger i veckan, ger uttryck för effekten av utebliven information om                 

zonindelningen i följande citat:  
 

Jag har inte riktigt förstått den faktiskt. Jag har inte fattat att det finns olika zoner, jag har bara åkt                    
centralt men någon gång så åkte jag ut mycket längre och då fick jag betala mer man jag fattade inte                    
varför. Så jag har inte riktigt förstått det. (Informant  10, regelbunden användare) 
 

Citatet representerar något som är återkommande bland informanterna. Informant 6 säger dock att             

hon vet hur det fungerar men inte kan hitta det i applikationen och informant 3 har läst om det                   

tidigare men har glömt hur zonindelningen fungerar. Informant 9 har årskort vilket gör att hon anser                

att det är onödigt att veta. Osäkerheten kring hur zonindelningen fungerar resulterar i att              

prissättning av biljetter blir svår att förstå för vissa. Detta illustreras i ett citat från informant 4 som                  

reser med UL varje vecka: 

 
Jag vet inte ens om det är billigare att resa om man har reskassa i telefonen. Det var någon som sa                     
det. (Informant 4, regelbunden användare) 
 

När information om viktiga delar av applikationen, såsom zonindelningen, uteblir kan detta leda till              
att användarna åker med fel biljett vilket exempelvis hände Informant 5. Hon reste på fel biljett,                
vilket i sin tur hade kunnat resulterat i böter om en trafikkontrollant kommit på bussen. Detta hände                 
dock inte detta fall men det är fortfarande en allvarlig effekt av utebliven information om               
zonindelningen.  

6.2.2 Okommenterade eller vaga funktioner - Bevakningar och favoriter 

Denna del av temat har en direkt koppling till de frågeområden som berör bevakningar och favoriter.                

Ingen av informanterna kunde besvarar frågan “Hur skulle du beskriva skillnaden mellan            

funktionerna Bevakning och Favoriter i applikationen?”. Informant 3 förstod hur bevakningar           

fungerade efter att aktivt ha sökt efter den på begäran. Ingen beskrev att de använt funktionen                

bevakningar. Oförståelsen inför funktionen bevakningar existerar hos samtliga informanterna         

oavsett resvanor eller användningsmönster. Informant 7, som reser med UL dagligen, beskriver            

effekten av den okommenterade funktionen i följande citat:  

 
Asså, jag har ju mina favoriter på hemskärmen. Här har jag “Från jobb till atelje” och “Till Jobb”. Jag                   
har fyra olika favoriter. De är ju mina favoriter. Bevakning visste jag inte ens att det fanns. Jag vet inte                    
vad det gör. Favoriter fungerar bra. (Informant 7, regelbunden användare) 

 

Funktionen favoriter är inte helt okommenterad i applikationen. Om man trycker på “favoriter” på              

hemskärmen kommer en informationsruta upp där det står att favoriter kommer sparas på samma              

plats. Någon introduktion till vad en favorit är eller hur användaren navigerar genom funktionen              

existerar dock inte, vilket gör att informationen som rör denna funktion kan anses vara vag.               

Informant 7 och 10, båda regelbundna användare, kan beskriva vad favorit-funktionen gör och säger              

att de använder funktionen dagligen. Informant 1, 3, 6, 8 och 9 gissar sig till vad funktionen gör.                  

Samtliga av dessa, förutom informant 9, är oregelbunda användare. Resterande informanter kunde            

inte redogöra för vad funktionen gör.  

 

Informant 5 och informant 9, båda oregelbundna användare, lyckas inte lägga till en favorit.              

Resterande informanter klarade uppgiften. Sex av informanterna lyckades inte ta bort en inlagd             

favorit när de tillbads. Av dessa var hälften regelbundna användare. Skälet till detta anses främst               
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vara för att det inte finns någon information i applikationen som beskriver hur användaren ska gå                

tillväga. Informant 1, som är en oregelbunden användare, misslyckades med att ta bort en favorit, sa                

följande angående processen att lägga till och ta bort favoriter:  

 
Att lägga till en favorit var enkelt. Men att ta bort en var ju svårt, jag vet inte hur man gör. (informant                      
1, oregelbunden användare) 

6.2.3 Användande av andra tjänster 

Svar som rör att informanter använder andra tjänster istället för UL:s applikation förekommer i              

svaren från de frågeområden som berör zonindelning, symboler och sökfunktionalitet i           

applikationen. Tre informanter beskriver att de vänder sig till andra tjänster för att få information               

kring förseningar och resvägar till följd av utebliven information i applikationen. Informant 1, som              

reser sällan, beskriver hur hon hellre använder Google Maps vid planering av resa i följande citat:  

 
Jag tror inte att jag tycker att den är jättebra. Jag går hellre in på Google Maps när jag ska resa                     
någonstans för att planera resan. Jag vet inte varför. Den känns seg ibland. (informant 1,               
oregelbunden användare) 

 

Informant 6 och 8 beskriver också att de är tvungna att komplettera sin användning av applikationen                

med olika sidor på internet för att få uppdaterad information om sin resväg eller läsa om                

zonindelningen. Detta till följd av att de inte förstår hur det ska tillskansa sig informationen via                

applikationen eller att de inte litar på applikationen.  

6.2.4 Gissningar kring tillvägagångsätt 

Svar från informanterna som innehöll gissningar kring tillvägagångssätt förekom vid frågeområden           

som berör zonindelningen, beskrivning av funktioner, symboler, funktionen favoriter, information          

om trafikstörningar och köpfunktionaliteten i applikationen. Genom intervjuerna ombads         

informanterna att utföra vissa uppgifter i applikationen. Samtliga informanter misslyckades med           

uppgifterna vid något tillfälle. Sammanlagt rör det sig om 28 misslyckanden genom alla intervjuerna.              

Hälften av dessa misslyckanden begicks av regelbundna användare. Misslyckanden är en effekt av att              

användarna inte har fått information om hur man gör för att använda funktionerna i applikationen.               

Detta leder till att de behöver gissa hur de ska gå tillväga med varierande framgång vilket illustreras i                  

följande citat där informanten ombads att ta bort en favorit:  

 
Jag tror att den är borta nu när jag tryckte på hjärtat i hörnet. Nä, jag vet inte om den är borta nu. Hur                        
vet man det? Den är kvar, gud va surt! (Informant 6, regelbunden användare) 

 

Tendensen att gissa sig till ett svar på en fråga om applikationens funktionalitet förekom i samtliga                

intervjuer. Majoriteten av gissningarna kring tillvägagångssätt i applikationen gjordes av          

oregelbundna användare. 

6.2.5 Oförmåga att identifiera symboler 

Denna del av temat har en direkt koppling till det frågeområde som berör symbolerna i               

applikationen. Trafikslagen som resenären/användaren ska använda när denne gör sin resa beskrivs            

med hjälp av symboler. Samtliga informanter kunde identifiera symbolerna för buss och pendeltåg.             

Sex av informanterna kunde inte förstå symbolen för skolbuss som trafikerar vissa sträckor. Av dessa               
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var fyra regelbundna användare. Av de resterande fyra informanterna som kunde identifiera att             

symbolen var menad att symbolisera en skolbuss var samtliga fyra tvungna att gissa sig fram till                

svaret. Ingen var säker på att symbolen verkligen menade att sträckan trafikeras med skolbuss.              

Följande citat illustrerar en tolkning av symbolen som representerar trafikslaget skolbuss: 

 
Ja, det var ju lite knepigare. Det är ju buss, pendel och sen är det någon som är ute och går med ett                       
träd. Jag antar att det är någon promenad eller något? Det är en trädpromenad helt enkelt.                
(Informant 7, regelbunden användare) 

6.3 Tema 2: Otydlighet 

Ett tema som återkom i samtliga intervjuer var effekter kopplade till otydlighet i applikationens              

gränssnitt. När detta belystes i intervjuerna var det i samband med en negativ inställning och syn på                 

gränssnittets funktioner. Otydlighet resulterade i återkommande negativa effekter såsom känsla av           

krånglighet, oro för andra användares förmåga att använda applikationen och ointresse för            

funktionerna. Otydlighet som brist går att koppla till tumregel två i det teoretiska ramverk som               

handlar om att ett gränssnitt bör använda fraser och designkoncept som är logiska och enkla för en                 

användare att förstå. Svar som rör att applikationens gränssnitt är otydliga att förstå förekommer              

under alla frågeområden vilket tyder på att detta är ett genomgående problem i hela applikationen.               

Nedan presenteras de effekter som otydlighet i applikationen för med sig.  

6.3.1 Känsla av krångliga processer 

Den mest återkommande effekten är en känsla av att processer är krångliga när man använder               

applikationen. Samtliga informanter har uttryckt att något är krångligt, jobbigt eller svårt. Detta togs              

även upp flera gånger i vissa intervjuer. Uttrycken för att processer kändes krångliga fördelas jämt               

mellan regelbundna och oregelbundna användare. Oregelbundna användare belyste dock detta          

något mer frekvent. Detta fördes fram av informanterna vid frågor som rörde zonindelning, begrepp              

i gränssnittet, sökfunktionen, kundtjänstsidan, bevakningsfunktionen, köp- och reskassa funktionen,         

favoritfunktionen samt generellt i hela applikationen. De delar av gränssnittet där informanter            

beskriver att processer är krångliga återkommer mest i samband med kundtjänstsidan och            

bevakningsfunktionen. Följande citat illustrerar denna effekt: 

 
Då måste jag trycka ner hela kundtjänstsidan och börja om hela grejen. Det är jobbigt, och man tappar                  
bort var man var. (Informant 3, oregelbunden användare) 

 
Ja, som jag ser det nu så verkar det som att man inte kan skriva in själv var man ska åka. Utan man                       
behöver kunna linjerna i huvudet. Det verkar väldigt krångligt. (Informant 1, oregelbunden användare) 

6.3.2 Oro för andra användares förmåga att använda applikationen 

En till återkommande effekt som uppstår i samband med otydligheter i applikationen är oro för               

andra användares förmåga att använda applikationen. Detta har uttryckts av flera informanter under             

frågeområden som berör symboler, “så fungerar appen”-knappen, kundtjänstsidan och deras          

allmänna inställning till applikationen. Mer än hälften av de som uttryckt oro var oregelbundna              

användare. De som uttryckt oro för andra användare anser sig själva som tekniskt kunniga eller               

generellt vana med reseapplikationer och andra mobilapplikationer. Informanterna menar att om           

man är yngre, pensionär, inte har koll på Uppsala som stad eller inte är tekniskt kunnig kan man ha                   

svårare att navigera och använda appen. Informanterna uttrycker oro för andra användarna i             
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samband med applikationens symboler, hur man valt att placera funktionerna, användandet av            

sökfunktionen samt generellt hur man ska bete sig och navigera runt i appen. Följande citat               

illustrerar detta: 

 
Jag tycker generellt att alla “apparna” på hemskärmen är ganska otillgängliga. Om man till exempel               
var äldre och hade svårt med teknologi skulle det vara svårt att hitta ner dit. Men jag tycker att den är                     
helt okej lätt att hitta till. (Informant 1, oregelbunden användare) 

 
Alltså för den som åker sällan tänker jag, ja jag vet faktiskt inte, jag skulle gärna vilja se de här små                     
symbolerna när man tittar på en resa. Den här lilla skolbussen då som inte framgick. Eller så är det en                    
allmänt accepterad symbol för skolbuss bara att jag inte sett den riktigt. (Informant 6, regelbunden               
användare) 

6.3.3 Ointresse inför funktionalitet 

Applikationen består av flera funktioner som finns att tillgå i gränssnittet. Vid frågor som handlade               

om specifika funktioner uttryckte nästan alla informanterna någon gång ointresse för funktionen i             

fråga. Detta uppkom under de frågeområden som berörde zonindelningen, beskrivningar av           

funktioner, funktionen favoriter, information om trafikstörningar, sökfunktionalitet och        

kundtjänstsidan i applikationen. Många av informanterna uttryckte specifikt att de inte är            

intresserade eller saknar ett behov av att titta på UL:s zonindelning. Denna effekt förekomma lika               

ofta hos regelbundna och oregelbundna användare. 

 

Informant 4, som är en regelbunden användare, tog ofta upp i intervjun att hon saknade behov eller                 

inte brydde sig om applikationens samtliga funktioner.  

 
Jag har inget behov av det, jag ser det mera som en informationsapp. (Informant 4, regelbunden                
användare) 

 

Informant 2, 7 och 4 beskriver alla att de inte har behovet eller är intresserade av funktionen                 

bevakningar vilket följande är ett exempel på:  

 
Bevakning visste jag inte ens att det fanns. Jag vet inte vad den gör. Favoriterna funkar bra för mitt                   
behov. (Informant 7, regelbunden användare) 

6.4 Tema 3: Problem med köpfunktionaliteten 

Många av informanterna anser att köpfunktionen i applikationen fungerar bra, dock tog ett flertal              

informanter upp att de även haft problem med köpfunktionaliteten. Detta togs upp under             

frågeområden som berörde köpfunktionaliteten och informanternas allmänna inställning till         

applikationen. Enligt informanterna har detta gjort att de känt sig stressade, irriterade, att de tycker               

att det är tidskrävande samt att de känt en viss osäkerhet gentemot applikationen. De flesta av                

informanterna som uttryckt att det har haft problem med köpfuktionaliteten var regelbundna            

användare. Trots att detta inte var en brist som upptäcktes under förstudien går den att koppla till                 

tumregel nio i det teoretiska ramverk som används i studien vilken handlar om att ett system bör                 

hjälpa användaren att identifiera, förstå och lösa eventuella problem som denne möter vid             

användning. 
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Två av informanterna, båda regelbundna användare, har varit med om att pengar har dragits flera               

gånger när de bara köpt en biljett. För informant 7 gav detta en effekt som gjorde att han har tappat                    

tilliten för applikationen och numera drar sig för att använda den. Informant 7 menar på att när det                  

rör pengar borde applikationer fungera till 100 % vilket följande citat illustrerar: 

 
Men när man är med om en sån grej så tappar man tilliten. Det ju bara 50 spänn, men man drar sig för                       
att använda tjänsten. Det borde ju fungerar till 100 % när det rör sig om pengar. (Informant 7,                  
regelbunden användare) 

 

Informant 7 och 10 har varit med om att det strulat med själva betalmetoden. Swish kopplas inte                 

upp vilket har lett till att informanterna varit tvungna att ladda på reskassa även fast det inte var                  

tanken från början. För informant 1 som är en oregelbunden användare känns detta extra              

problematiskt då hon inte åker så mycket buss vilket hon ger uttryck för i följande citat: 

 
Och det har ju fungerat förut. Men nu har den ju krånglat med swish flera gånger. Så då var jag                    
tvungen att ladda på en reskassa istället vilket var lite drygt då jag inte reser med buss så ofta.                   
(Informant 1, oregelbunden användare) 

 

Informant 3 hade problem med att hon blev av med alla sina pengar i reskassan efter att ha laddat                   

ner appen på nytt. Informanten avslutade sin intervju med följande citat: 
 

I och med att min reskassa försvunnit, vart har mina pengar gått någonstans? (Informant 3,               
oregelbunden användare) 
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7. Slutsats och diskussion 
I följande avsnitt dras slutsatser från analysen av det empiriska materialet. Vidare följer en diskussion               

av studien samt en redogörelse för kunskapsbidrag och ett ställningstagande kring möjligheten att             

generalisera resultatet. Avslutningsvis presenteras förslag på framtida forskning.  

7.1 Slutsats 

7.1.1 Vilken effekt har eventuella brister på användarens tillfredsställelse med          

UL:s mobilapplikation? 

Bristerna som formulerades i den heuristiska utvärderingen har i analysen av empirin visat sig              

påverka informanternas upplevelse av UL:s mobilapplikation. Därför går det att tala om att bristerna              

har en effekt på informanternas tillfredsställelse med applikationen, vilket existerade inom flera            

delar av applikationen. Utebliven information i olika delar av applikationen resulterade i att             

informanterna var ovetande om flera funktioner, främst bevakningar. Utebliven information om           

zonindelning resulterade i att informanterna var ovetande kring hur prissättningen av biljetterna går             

till. Okommenterade symboler ansågs av samtliga informanter vara svåra att tyda vilket resulterade i              

en osäkerhet kring hur en rutt kommer att se ut och vilka färdmedel de förväntas åka. Några                 

informanter beskrev att de vänder sig till andra tjänster för att få information om trafikstörningar               

och för att planera sin resväg till följd av att de inte vet hur de använder applikationen för att få fram                     

denna information. Samtliga informanter var även tvungna att gissa sig till hur de skulle navigera i                

applikationen då de saknar information om hur man ska gå tillväga för att nyttja olika funktioner.  

En mer subjektiv uppfattning om otydlighet i gränssnittet berördes också i samtliga intervjuer. De              

genererade en känsla av att applikationen var krånglig, främst vid skapandet av bevakningar. Det              

genererade också en oro hos informanterna för att andra användare med mindre teknisk erfarenhet              

inte skulle klara av att nyttja applikationens funktioner. Ett ointresse för funktionaliteten i             

applikationen dokumenterades hos majoriteten av informanterna i samband med att de inte kunde             

nyttja eller hämta information i applikationen. Om det förekommer ett samband mellan ointresse             

och otydlighet är dock svårt att fastställa. Hälften av informanterna beskrev också att misslyckade              

köp av biljetter i applikationen genererade stress, irritation och en viss känsla av osäkerhet gentemot               

applikationen. Dessa känslotillstånd kan ses som en effekt av att gränssnittet inte klarar av att               

generera vad det lovar.  

7.1.2 Finns det brister i applikationens gränssnitt? 

Den heuristiska utvärderingen visade att gränssnittet i UL:s mobilapplikation hade flera brister.            

Dessa brister sträcker sig från “kosmetiska problem” (allvarlighetsgrad 1 av 4) till “stora             

brister”(allvarlighetsgrad 3 av 4) enligt Nielsens klassificeringssystem för allvarlighetsgrad hos brister           

i ett gränssnitt (Nielsen 1995c). Bristerna som existerar sträcker sig över sju av de tio heuristiska                

tumreglerna som använts som grund för utvärderingen (se 5.1). Därför finns det inte bara brister i                

gränssnittet, de är också utspridda i olika delar av gränssnittet och är av olika karaktär.  
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7.1.3 Ser effekterna olika ut hos regelbundna och oregelbundna användare? 

Empirin antyder att det finns mindre skillnader i bristernas effekt på de olika användargruppernas              

tillfredsställelse med applikationen. Främst när det rör benägenhet att ta upp problem och allmän              

inställning till applikationen och dess funktioner. Över hälften av de problem som togs upp rörande               

utebliven information kom från oregelbundna användare och majoriteten av alla tillfällen då en             

informant gissar hur denne ska gå tillväga i applikationen gjordes också av oregelbundna användare.              

De flesta positiva yttrandena gentemot applikationen och dess funktioner kom från regelbundna            

användare. En framstående skillnad var att regelbundna användare använde funktionen favoriter,           

vilket ingen av de oregelbundna informanterna gjorde.  

 

Effekterna av bristerna i gränssnittet var dock inte av helt olik karaktär grupperna emellan. Trots att                

regelbundna användare tenderar att vara mer positiva mot applikationen och oregelbundna           

användare tenderar att beskriva problem som är rotade i att de saknar information i större               

utsträckning var skillnaderna knappa. Därav finns det inte stöd i empirin för att effekterna av               

bristerna skulle vara olika beroende på om en användare är regelbunden eller oregelbunden. Därför              

går det att ifrågasätta huruvida uppdelningen i regelbundna och oregelbundna användare är            

relevant i sammanhanget, vilket diskuteras under 7.2.3. 

7.2 Diskussion  

Studien ämnade till att undersöka vad eventuella brister i gränssnittet har för effekt på användarnas               

tillfredsställelse med UL:s mobilapplikation. Samt om denna effekt var olika för olika            

användargrupper. Det analyserade materialet var av sådan karaktär att det gick att besvara             

frågeställningarna, vilket gjordes i 7.1. Då frågeställningarna besvarades kvarstår givetvis frågan om            

generaliserbarheten hos resultatet. Vidare är det intressant att motivera huruvida studiens           

kunskapsanspråk är berättigat och vad studien tillför både akademiskt och praktiskt. Avslutningsvis            

lyfts kritik som författarna själv formulerat mot studien under arbetet och relevanta framtida             

forskningsfrågor föreslås.  

7.2.1 Studiens kunskapsbidrag 

Förståelsen kring hur brister i ett gränssnitt påverkar användarens tillfredställelse med en            

applikation är central i förståelsen av hur man praktiserar användbarhet. Studiens resultat och             

slutsats har därför ett praktiskt värde för applikationens upphovsman, UL. Åsikterna som presenteras             

i denna studie har en direkt koppling till deras affärsverksamhet och informanterna är deras kunder.               

Därför bör det ligga i UL:s intresse att ta hänsyn till dessa resultat i arbetet med applikationens                 

underhåll och utveckling. Vidare är metoden i denna studie något omtvistad. Det råder inte              

konsensus om huruvida heuristiska utvärderingar går att applicera på mobilapplikationer vilket           

presenterades under 3.1.  

 

Diskussionen rör sig främst om Nielsens 10 tumregler är tillräckligt generella för att kunna appliceras               

på teknologi som inte existerade när tumreglerna skapades. Denna studie visar att metoden är              

användbar i arbetet med att upptäcka brister i en mobilapplikation då bristerna som presenterades              

under 5.1 har haft praktiska effekter på riktiga användare. Därför stödjer denna studie De Lima               

Salgado, Rodrigues och Fortes (2016) resonemang rörande att heuristiska utvärderingar som metod            
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är tillräckligt generell för att kunna appliceras på mobilapplikationer. Vidare ligger informanternas            

förmåga att hantera uppgiften i frågeområdet som berör funktionen favoriter i linje med Andersens              

et al. (2007) resonemang om att användaren har en otrolig förmåga att hantera gränssnitt trots               

bristfällig information. Detta för för att uppgiften var svår då det inte existerade någon information               

om man lägger till eller tar bort en favorit i applikationen. Trots detta lyckades vissa. Det blev också                  

tydligt att estetiken i gränssnittet spelade stor roll för användaren vid frågeområdet som berör              

symbolerna i applikationen där symbolernas tvetydighet ledde till förvirring hos informanterna. I            

enighet med Hartmanns et al. (2007) studie som poängterade att användarens åsikter kring             

estetiken i ett gränssnitt kan vara avgörande för den subjektiva upplevelsen av användbarhet är              

detta en brist som är av stor vikt, då den för flera informanter färgade hela användarupplevelsen.  

 

Studien belyser också styrkan i den metodkombination som använts då bristernas praktiska            

konsekvenser, inte bara bristernas varande, kan analyseras och tas i beaktande. Det är svårt att dra                

kausala slutsatser kring vad som orsakar en dålig användarupplevelse. Den vardagliga interaktionen            

mellan applikation och användare är svår att efterlikna i en experimentell miljö, vilket gör att kausala                

samband är svåra att säkerställa. Därför bör resultat som implicerar samband i kvalitativa studier tas               

på allvar. Målet med denna studie var att presentera empirin och analysen av materialet på ett sätt                 

som gör att slutsatserna faller sig naturlig för läsaren, då det är svårt att replikera en kvalitativ                 

studie. Därav är det i slutändan upp till varje betraktare att avgöra om orsakssambanden som               

presenteras i studien är adekvata. Studien presenterar en kompletterande metod som kan användas             

för att kartlägga och analysera brister i gränssnitt hos mobilapplikationer, vilket bortom det praktiska              

värdet i slutsatsen, bidrar till kunskapen som existerar inom unga och mångfacetterade akademiskt             

fält som MDI och IS.  

7.2.2 Generaliserbarhet 

Målet med denna studie var aldrig att uttala sig om applikationens samtliga användare, utan se               

vilken effekt eventuella brister har på tillfredsställelsen med applikationen hos de som intervjuats.             

Detta har ett värde då empirin som presenteras i studien inte heller går att avfärda med hänvisning                 

till kvantitativa argument. Systematiken i informanternas svar på intervjufrågorna och deras åsikter            

existerar fortfarande och bör därför tas i beaktning då slutsatserna har ett teoretiskt värde. Det               

faktum att ingen av informanterna använde sig av funktionen bevakningar tyder på att funktionen är               

svår att förstå, oavsett resvana. Åtminstone för högutbildade användare. De brister som rör             

funktionen bevakningar identifierades genom en heuristisk utvärdering baserad på Nielsens 10           

tumregler tyder på att förstudiens metod har varit framgångsrik i att identifiera verkliga brister.              

Bristerna som identifierats har, åtminstone i det resultat som presenterats, haft synliga effekter.             

Därav är kunskapsanspråket som metoden gör gällande berättigat, även om generaliserbarheten hos            

resultatet är begränsat med hänsyn till urvalet och metoden. Det går inte att hävda att effekterna                

som presenteras är generella hos alla som använder UL:s applikation. Det är dock omöjligt att               

förneka att dessa effekter existerar och påverkar användare, vilket är styrkan i studiens slutsats.              

Målet med en kvalitativ studie är dock sällan att generalisera resultatet, vilket i sammanhanget är               

viktigt att poängtera. Det har heller aldrig varit målet i denna studie.  
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7.2.3 Kritik mot studien  

Kritik mot generaliserbarheten hos kvalitativa intervjustudier och frågan kring att dra slutatser om             

orsaksamband har redan berörts i tidigare stycken. Under arbetet med studien har författarna själva              

formulerat kritik mot den egna metoden. Kritiken grundar sig i intervjufrågornas utformning. Då             

frågorna främst berör brister i gränssnittet existerar det en möjlighet att frågorna i sig väcker skepsis                

och negativa åsikter om applikationen hos informanterna vilket är en risk när man har ett bristfokus.                

Detta exemplifieras i intervjun med informant 7 som gav uttryck för att han under intervjuns gång                

fann brister som han inte ens tänkt på och därför blivit missnöjd med applikationen, vilket               

informanten inte var tidigare. Det är därför rimligt att lyfta möjligheten att frågornas utformning har               

gjort informanterna benägna att vara negativt inställda till applikationen och dess funktioner. 

 

Trots att denna problematik är svår att kringgå och grundar sig i intervjuarens påverkan på               

informanter, som i viss mån är ofrånkomlig, hade åtgärder kunnat vidtagits för att reducera detta.               

Det hade främst kunnat reduceras genom att formulera frågorna på ett mindre riktat sätt.              

Exempelvis följde frågor om förståelsen av symboler som rör trafikslag efter att informanterna             

behövde ta ställning till om det förstod vad symbolen för skolbuss symboliserade. Då denna symbol               

ansågs vara svår att förstå för samtliga av informanterna stod svaret på senare frågor om               

symbolerna informativa värde alltid i ljuset av ett misslyckande, vilket givetvis gör att informanten              

hade belägg för att ha en negativ inställning till symbolernas informativa värde. Om frågor om deras                

allmäna uppfattning hade kommit före utförande av uppgiften hade deras svar kanske sett             

annorlunda ut. Detta är givetvis endast ett exempel men det visar en tendens som existerar i                

intervjumaterialet. Det hade varit bättre om informanterna fått utföra uppgifterna sist inom varje             

frågeområde, så att framgången eller misslyckandet med uppgiften inte påverkade deras           

ställningstagande till funktionen i fråga. Frågan “Är allmän trafikinformation om förseningar något            

du saknar i applikationen?“ som fanns under frågeområdet som rörde trafikinformation ansågs i             

efterhand vara problematisk då det är en direkt riktad fråga. Det kan tolkas som att intervjuaren                

anser detta och att denne vill ha detta bekräftat av informanten. Samma gäller frågan “Är knappen                

enkel att hitta?” under frågeområdet som berörde “så fungerar appen”-funktionen.  

 

En annan reflektion som är viktig att nämna är att resonemanget bakom uppdelningen mellan              

regelbundna och oregelbundna användare kan ha varit för grunt. Det ursprungliga resonemanget för             

uppdelning grundade sig i tanken om att regelbundna användare bör ha en större förståelse för               

applikationen i stort och att de bör vara mer benägna att använda acceleratorer, såsom funktionen               

favoriter, vilket de var. De som inte togs med i detta resonemang var att regelbundna användare                

oftast har en eller flera klara resor som de gör varje dag. Därför har de sällan behov av att bry sig om                      

andra delar av applikationen. Oregelbundna användare behöver navigera mer medvetet när de ska             

använda applikationen då det är ovana med gränssnittet medan regelbundna användare har en klar              

vana inövad vid användning. Därför är det relevant att ompröva uppdelningen i olika             

användargrupper i framtida studier som liknar denna. Man bör dela upp användare i de som har stor                 

förståelse för applikation och de som inte har det, snarare än de som använder den ofta och inte.                  

Återkommande användning behöver nämligen inte betyda att användaren har en större förståelse            

för applikationen vilket blev tydligt i arbetet med denna studie.  
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7.3 Framtida forskning 

Det finns flera områden där framtida forskning kan ta vid. Dels kan resultatet av denna studie                

användas för att formulera nya forskningsfrågor och dels kan denna studie upprepas med ett mer               

gediget utförande. Den heuristiska utvärderingen som gjordes i samband med studien utfördes av             

fem studenter vid Uppsala Universitet. Nielsen (1995b) menar dock att en heuristisk utvärdering ska              

utföras att personer som är användbarhetsexperter. Därför skulle denna studie med framgång kunna             

göras om med användbarhetsexperter istället för studenter. Det insamlade materialet nådde heller            

inte teoretiskt mättnad vilket blev tydligt i analysarbetet. Det bör dock vara något att sträva efter när                 

man utför kvalitativa intervjustudier. Därför skulle studien också kunna göras om med ett större              

antal informanter för att mer i detalj kunna kartlägga effekterna som gränssnittets brister har på               

användarnas tillfredsställelse. Den kompletterande metoden som har använts i studien kan också            

med framgång användas för att studera effekterna av brister på användarnas tillfredsställelse när det              

kommer till andra typer av gränssnitt. Inget i metoden är knutet till just mobilapplikationer vilket gör                

att den metod som använts i denna studie är användbar i andra sammanhang. Heuristiska              

utvärderingar som underlag för användarintervjuer är en generell och kraftfull metod för att få en               

mer djupgående kunskap kring befintliga brister och dess effekt på användaren.  

 

Framtida forskning kan också ta avstamp i resultatet från denna studie och då fokusera vidare på                

utvärdering av gränssnittet i UL:s mobilapplikation. Denna studie utgår från en del av ISO:s definition               

av begreppet användbarhet, närmare bestämt satisfaction eller tillfredsställelse. Framtida studier          

skulle kunna undersöka hur brister i applikationen påverkar andra delar av användbarhetsbegreppet,            

närmare bestämt effectivness och efficiency (ISO 2018). Studier med liknande metod fast med annat              

fokus skulle komplettera resultatet i denna studie för att ge en heltäckande bild av bristernas effekt                

på användbarheten i stort, inte bara på användarens tillfredsställelse.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Begreppslista 

 
Användbarhet: Definitionen av begreppet i en akademisk kontext är mångbottnad. I denna studie             

använder vi oss av definitionen som beskrivs i ISO 9241-11. Enligt denna standard kan användbarhet               

som begrepp brytas ner i effectivness, efficiency och satisfaction (ISO 2018). 
 

Effectivness: Handlar om den noggrannhet och fullständighet i systemet som gör att            

användare uppnår specifika mål (ISO 2018).  
 

Efficiency: Syftar på de resurser som används i förhållande till det uppnådda resultatet i              

systemet. Typiska resurser kan vara tid, mänskliga ansträngningar, kostnader och material           

(ISO 2018).  

 

Satisfaction: Syftar på i vilken utsträckning användarens fysiska, kognitiva och emotionella           

respons från användningen av ett system, en produkt eller tjänst möter användarens behov             

och förväntningar (ISO 2018). 
 

Användare: En person som använder sig av en applikation eller ett system. Personen blir således en                

användare av den applikationen eller det systemet.  

 

Applikation: En specifik roll eller uppgift som ett system kan tilldelas eller specifik mjukvara som               

utför en roll eller en uppgift inom ett system. Förkortas ibland till app. (A Dictionary of Computer                 

Science u.å.b) 
 

Funktion: Syftar i denna studie till handlingar en användare kan utföra i en applikation.  

 

Gränssnitt: Kontaktytan mellan två enheter ur ett tekniskt perspektiv. En annan term som används i               

liknande sammanhang är användargränssnitt som beskriver kontaktytan mellan ett system och en            

användaren. (A Dictionary of Computer Science u.å.f) 
 

Heuristik: En tumregel som är baserad på specifik kunskap från en applikation, även kallat              

domänkunskap. Heuristik används för att göra plausibla antaganden som är ofullständiga men ger,             

för just den situationen, användbara och tillräckliga kunskapsunderlag inför beslut. (A Dictionary of             

Computer Science u.å.c) 

 

Interaktion: Betyder samspel, samverkan eller ömsesidig påverkan mellan flera parter. I denna            

studie syftar interaktion på det samspel som sker mellan människor och datorer genom input och               

output. (A Dictionary of Computer Science u.å.d) 
 

Interaktionsdesign: Ett paraplybegrepp som i grunden syftar på design av digitala produkter där             

interaktionen med användaren under utvecklingsprocessen. (Carroll & Kjeldskov 2013, ss.1) 
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IOS: Ett operativsystem som är utvecklat av Apple och är tillverkat för deras mobila enheter såsom                

Iphone och Ipad.  (A Dictionary of Computer Science u.å.e) 
 

Android: Ett linux baserat operativsystem som är utvecklat av Google för mobila enheter.             

Operativsystemet är inte exklusivt tillverkat för någon specifik hårdvara utan används av en rad olika               

smartphones och tablets från olika tillverkare. (A Dictionary of Computer Science u.å.a) 

 

Mobilapplikation: En applikation som är anpassad för mobila enheter, såsom en smartphone. I             

övrigt samma definition som begreppet applikation ovan.  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor 

Inleder med frågor om själva intervjupersonen samt dess vanor med applikationen:  

● Hur gammal är du? 

● Hur definierar du din könstillhörighet? 

● Vad har du för utbildningsbakgrund? 

● Hur ofta använder du appen ungefär? 

● Hur ofta reser du med UL? 

● Använder du applikationen på en Iphone? 

 

Sedan går vi över till huvuddelen av intervjun: områden/frågor om bristerna i applikationen. 

Under frågorna är endast riktlinjer på den information vi vill få ut. I vissa fall kommer vi säkert inte 

behöva gå igenom alla “underfrågor”, och i vissa fall kommer vi säkert behöva lägga till något. 

 

Område 1: Problem - Ingen information om zonerna eller hur de påverkar priset i applikationen 

(Severity rating: 3, #2: Match between system and the real world, #1: Visibility of system status) 

 

● Hur upplever du att zonindelningen som existerar i Uppsala lokaltrafiks nät förklaras i 

applikationen?  

● Förstår du prisskillnaden mellan olika zoner? 

● Om bra: vad gör att det fungerar bra? 

● Om dålig: Vad gör att det fungerar dålig?  

 

Område 2: Problem - Ingen information om skillnaden mellan bevakning och favorit (Severity rating: 

2, #7: Flexibility and efficiency of use) 

Problem - Bevakning stödjer endast linjer, men inga tabeller över vilka linjer som går var finns att 

tillgå. (Severity rating: 2, #6: Recognition rather than recall) 

 

● Hur skulle du beskriva skillnaden mellan funktionerna bevakning och favorit i applikationen?  

● När använder man en bevakning och när använder man en favorit i applikationen?  

● Säg att du vill göra en bevakning av en resa som går mellan Vreta västra och Asplunda 2, hur 

går du tillväga? Beskriv! 

 

Område 3: Problem - Trafikslag – symbolerna är tvetydiga och begreppet är svårt( Severity rating: 3, 

#8: Aesthetic and minimalist design) 

 

● Vad säger begreppet trafikslag dig?  

○ Beskriv för personen om begreppet som UL använder om personen inte vet.  

● Sök på en resa mellan ekonomikum och stockholms centralstation. Vilka trafikslag 

förekommer?  

● Sök nu på en resa mellan ekonomikum och Bodarna (knivsta). Vilka trafikslag förekommer 

nu?  

● Anser du att symbolerna som beskriver trafikslag är informativa?  
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● Framgår det någonstans om du får åka med skolbussar? 

 

Område 4: Problem -  “Så fungerar appen” - knappen saknar synlighet samt förklaring på hur appen 

faktiskt fungerar. (Severity rating:3, #10: Help and documentation) 

Problem - Avsaknad av en enkelt genomgång som tydligt förklarar alla delar och funktioner i 

appen.(Severity rating:3, #10: Help and documentation) 

 

● Är knappen enkel att hitta? 

● Anser du att “Så fungerar appen”-knappen ger dig relevant information om hur 

applikationen fungerar?  

● Om ja: vilken relevant information tillhandahåller du?  

● Om nej: vilken information saknas?  

 

Fråga 5: Problem -  Ingen information om hur man lägger till eller tar bort en favorit på 

startsidan(Severity rating: 1 ,#7: Flexibility and efficiency of use) 

 

● Hur skulle du gå till väga för att lägga till en favorit? (visa och beskriv) 

● Hur tar du bort en favorit? (visa och beskriv) 

● Hur anser du att denna process gick?  

● Om bra: varför?  

● Om dåligt: varför? 

 

Område 6: Problem - Allmän information om störningar saknas – information ger endast via 

bevakningar och sökningar efter specifika resor (#1: Visibility of system status,  Severity rating: 2) 

 

● Säg att det skulle vara en snöstorm och och alla tåg från uppsala centralstation är inställda. 

Hur skulle du ta reda på detta genom appen?  

● Är allmän trafikinformation om förseningar något du saknar i applikationen?  

● Om ja: Varför? 

● Om Nej: Varför?  

 

Område 7: Problem - Allmänt om köpfunktionaliteten i applikationen 

 

● Hur upplever du köpfunktionaliteten i UL-appen?  

 

Område 8: Problem - Allmänt om sökfunktionaliteten i applikationen 

 

● Hur upplever du att sökning, planering och information om resor/resvägar genom UL-appens 

sökfunktion är?  

 

Område 9: Problem - Vissa dialogrutor i  kundtjänst erbjuder bakåtknapp, andra inte. Avsaknad av 

bakåtknapp gör att användaren måste börja om från början på startsidan. (#3: User control and 

freedom,  Severity rating: 2) 

 

● Upplever du att du alltid kan ångra dig i kundtjänst och enkelt göra ett nytt val? 

● Om ja: Hur? 
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● Om nej: Vad saknar du? 

● Upplever du att du generellt kan ångra och göra om i appens funktioner? 

● Om inte: varför? 

 

Område 10: Slutfråga -  
● Hur skulle du generellt beskriva dina upplevelser med applikationen och dess funktioner? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


