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Abstract 
In this paper we take a look at digital applications to help the user with public transportation. 
The main goal was to evaluate the problem a user can face when aiming to use the public 
transportation system, and to create a application for Apple Iphone that can enhance and help 
the user, no matter if he is familiar with the local public transportation system, or if he is less 
familiar with it. The aim was that the user wouldnt need any previous knowledge to be able to 
use our application. We combined Location-Based Services with Realtime-travelinformation 
and trip planning to examine if this combination could make both of the two different user-
groups satisfied. To understand the problematics a user faces when approaching the public 
transportation-scene, Scenario-Based Design is evaluated as a method to grasp this problem. 
Technological Acceptance Model is used to evaluate the user-centered qualitative tests on the 
application, which fitted good, considering that there was no other system to compare our 
application with. Our results show that you can enhance the User experience in the context of 
public transport for the wide target audience of all bussriders, familiar or infamiliar with using 
the public transportation. 100% of the users in our tests claimed they wanted to use the system 
instead of the present solutions. Since the Location-Based Services made it possible to make a 
travel-search without typing in where you are travelling from, (the built-in GPS in Iphone 
looked up where your closest busstop is) the use of our application was fast and satisfying for 
both groups of users. Furthermore we noticed that erlier recommended buttonsize for 
Smartphones or PDA’s turn out faulty in our tests, but this could need further investigations. 

1. Inledning 
Vi lever i en tidsålder då det läggs mycket fokus på vår miljö. Allt som händer och sker ska 

vara så miljövänligt som möjligt, oavsett om det handlar om mat, produktion eller 

konsumtion. Forskning har visat att jorden vi lever på inte har oändligt med naturtillgångar 

och människans kortsiktiga handlingar faktiskt har stora konsekvenser på vår planet (Al 

Gore, 2006), (John Houghton, 2005), (Patrick J. Michaels, 2010), (Hufbauer, Charnovitz, 

Kim, 2009). Kommuner runt om i Sverige satsar allt mer på att få ett mer miljövänligt 

samhälle genom att minska utsläpp och att överlag öka människors kunskap om miljö och 

miljöförstöring1. 

Ett tillvägagångssätt för att förbättra miljön i städer är att få innevånarna i så stor 

utsträckning som möjligt att resa kollektivt, alternativt promenera och cykla istället för att ta 

bilen (Neergaard et al. 2009). I Umeå känns detta extra viktigt då staden trots allt är 

"Björkarnas stad" som sammankopplas med natur och miljö. Dessutom har Umeå blivit 

framröstad som Kulturhuvudstad 20142 och borde fokusera på en hållbart resande. 

Hur kan man då få fler människor att välja detta miljövänliga resesätt? För att få fler att 

åka buss måste den nödvändiga informationen finnas mer lättillgänglig. Med den nödvändiga 

informationen syftas det till information om avgångstider, var olika hållplatser ligger, vilka 

busslinjer som finns och var olika busslinjer går. I dagsläget har resenären tre alternativ; titta 

i en tidtabell, söka en resa via en hemsida eller chansa och hoppas att bussen anländer inom 

kort. Det sistnämnda förutsätter att resenären då själv vet var denne ska kliva på och av, och 

att bussen som passerar punkt A faktiskt leder till punkt B, eller var ett eventuellt byte av 
                                                
1 http://www.smartaresor.nu/static/sv/ 
2 http://www.umea2014.se/ 
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buss måste ske. Repenning (Repenning, Loannidou, 2006) skriver: 

 

"Typical travelers use complex artifacts such as maps, schedules, labels, landmarks, and 
signs to acces and navigate modern transportation systems. Many of these are confusing 
enough for the average, non-disabled user; they are nearly impossible for those with 
limited memory, attention dificits, or limited communication skills". 
 

Detta är ett av de stora problemen med kollektivtrafiken i dag. Det är inte lätt att resa 

kollektivt, oavsett om man är erfaren, oerfaren eller har någon form av handikapp. En 

resenär som inte har bussresor på den vardagliga agendan kan finna det både stressigt och 

jobbigt att ens komma underfund med vilken buss denne ska kliva på för att ta sig till sin 

destination. Ferris (Ferris, et al, 2010) delar upp användarna av kollektivtrafik i två olika 

grupper: 

 

"As with any application, its important to consider the target audience. In this case, we can 
devide transit riders into new or infrequent riders, who aren't overly familiar with the local 
transit system, and frequent riders , who are familiar with it and use it every day. New or 
infrequent riders are less familiar with available routes and often need more trip-planning 
guidance, whereas frequent riders typically  already know which sequence of stops and 
routes is the fastest to reach their destination, so they just want to know when the next bus 
is coming". 
 

Målgruppen är alltså inte en ålders eller könsbaserad, utan baserad på erfarenhet eller 

ingen erfarenhet av resande. Alltså alla tänkbara resenärer inom kollektivtrafik. Ferris 

(Ferris, et al, 2010) fokuserade på den mer erfarne resenären och hur man kunde förstärka 

dennes resa. Men det finns en till grupp resenärer. Den oerfarna resenären. Hur kan man 

skapa en applikation som hjälper båda grupperna resenärer i sitt användande av 

kollektivtrafiken? 

Ett sätt att möta problemet är att använda mobiltelefonen som verktyg. Nästan alla har i 

dagens samhälle en mobiltelefon. Den senaste inom mobil telefoni är så kallade 

Smartphone's, som kombinerar en telefon med funktionerna hos en handdator (Zheng, Ni, 

2006). Ett av problemen med Smartphone's är att de har väldigt små skärmar. I utveckling 

för kollektivtrafik kan detta vara ett problem då det är väldigt mycket information som, på en 

liten skärm ska presenteras på ett sätt som varken den erfarne eller oerfarne resenären 

känner är överflödigt eller otydligt. I dagsläget har flera svenska städer en applikation för 

Iphone som ska hjälpa resenären att hitta sin resa3. Nästan alla existerande applikationer 

fungerar på samma sätt, systemen bygger på tidtabeller och att användaren måste veta var 

resan ska startas samt var den ska avslutas. Man kräver alltså en hel del förkunskaper av 

användaren för att denne ska kunna nyttja dessa applikationer till sin fullo. I nästan alla 

                                                
3 http://www.vasttrafik.se/sv/Startsida/Widget-gadget-iPhone-i-mobilen/ 

http://www.appstorehq.com/resisthlm-sl--iphone-18328/app 
http://itunes.apple.com/se/app/karlstadsbuss/id358282983?mt=8 
(2010/05/29) 
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dessa applikationer måste användaren ta hjälp av det inbyggda tangentbordet. Grissom 

(Grissom, 2008) skriver att det är viktigt att identifiera de allra viktigaste funktionerna i en 

applikation när man designar för små skärmar, och dessutom undvika att tvinga användaren 

att skriva in information på grund av avsaknaden av fysiskt tangentbord. Även om Iphone 

har ett inbyggt Tangible UI inklusive tangentbord så ska detta undvikas i så stor utsträckning 

som möjligt4. 

I en artikel skriven av (Ferris, Watkins, Borning, 2010) med fokus på den erfarne 

resenären kan man läsa att realtidsinformation är något för framtiden och som markant 

förbättrar både upplevelsen av sin resa och förutsättningarna för att överhuvudtaget kunna 

resa kollektivt. Lüke (Lüke, et al. 2009) styrker denna tes med sin artikel om reseplanering, 

Location-Based ticketing, och resan till och från tågstationen/busshållplatsen. Dessutom 

pratar (Ferris, Watkins, Borning, 2010) om att realtidsinformationen kombinerat med 

Location-Based Services (LBS) ökar sannolikheten för att användaren och den tilltänkte 

resenären promenerade mellan olika hållplatser. Detta är bra på ett par olika sätt. Dels så är 

det viktigt med motion i en tidsålder då människan blir allt mer överviktig generellt sett, och 

dels så förbättras upplevelsen av att åka buss när resenären enkelt kan ta reda på att om 

denne går 100 meter över gatan kommer en buss inom 5 min istället för att behöva stå och 

vänta i en längre tid. 

Här kommer den stora utmaningen, att utforma en applikation som använder en hög grad 

av teknologi, och samtidigt hålla den enkel, snabb och användarvänlig för både erfarna och 

oerfarna resenärer. Med hjälp av Scenario-based design (Rosson och Carroll, 2002), 

kombinerat med en användaranalys med hjälp av Technological Acceptance Model (TAM) 

(Davis, 1986) ska detta utredas. 

1.1 Problem 
Problemet är uppdelat i tre delar. För det första så är det svårt att resa kollektivt om man inte 

är en van resenär, vilket leder oss till nästa del av problemet, det är svårt att skapa ett verktyg 

som hjälper både den erfarna och oerfarna resenären. Detta leder oss slutligen till sista delen 

av problemet, allt detta ska på ett intuitivt sätt presenteras för användaren på en liten skärm 

på en Smartphone/PDA. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna för en mobil applikation för 

kollektivtrafik som gör det enklare och mer tillgängligt att resa, för både erfarna och oerfarna 

resenärer. Målet var att undersöka hur utformningen av en sådan mobil tjänst kan se ut för 

att minska tröskeln för användaracceptans. 

 

Frågeställning: 
1. Vilken information är det egentligen som användaren behöver hjälp med? 

2. Hur kan man skapa en mobil applikation för både den erfarna och oerfarne resenären med 

så hög användaracceptans som möjligt på en liten skärm? 

3. Hur kan vi, med den breda målgrupp vi har, på ett effektivt sätt utforska de tilltänka 

                                                
4 http://www.jonespc.com/wp-content/uploads/Image/iphone_keyboard.jpg 



 4 

användarnas uppfattning av konceptet och hur de kommer ta emot applikationen? 

2. Relaterad forskning 
Området för PDA och Smartphone är stort, och det finns mycket skrivet i ämnet. I detta 

stycke beskrivs forskningen som finns inom Smartphones/PDA's som verktyg i 

kollektivtrafik. Avsnittet är uppdelat i följande delar: Location-Based Services, Personifiering 

av applikationer för kollektivtrafik, Global Positioning System och slutligen ett kapitel om 

menyuppbyggnad och design för PDA och Smartphone. 

 

Location-based Services 
"Location services can be defined as services that integrate a mobile device's location or 
position with other information so as to provide added value to a user." 

- Sarah Spiekermann  2004 

 

Location-based Services (LBS) har en lång historia. Redan under 1970 började USA's 

Department of Defence att använda Global Position System (GPS) men under 1980-talet 

släpptes tekniken fritt för alla att använda och bilindustrin har länge använt GPS för att 

hjälpa resenären att hitta rätt. Det finns många olika användningsområden för GPS, där de 

vanligaste tre är: militärt syfte, kommersiellt och nödsituationer (tänk båtar, telefonsamtal 

och dylikt). LBS är en teknik som grundar sig i GPS-tekniken och går ut på att användaren 

lokaliseras med hjälp av den inbyggda GPS som denne använder. Användaren har sedan 

möjlighet att få information om närliggande sevärdheter, restauranger, och liknande 

erbjudanden skickade till sig med hjälp av så kallade "Push/Pull-tjänster". "Push/Pull-

tjänster" beskrivs som två olika sätt att ta emot LBS information. Push-tjänster är när 

användaren får information automatisk skickade till sig, och Pull-tjänster är när användaren 

aktivt efterfrågar en viss information (Sarah Spiekermann, 2004).  

I detta fall skulle informationen som användaren får tillbaka vara relaterat till 

kollektivtrafiken. Ferris (Ferris et al. 2010) skriver i sin artikel att användandet av 

positionsbaserade verktyg kombinerat med realtidsinformation över när bussar anlände eller 

avgick från hållplatser förhöjde upplevelsen av att resa med buss markant. I deras studie så 

var 100% av användarna mer nöjda med sin upplevelse av att resa kollektivt när de två 

teknikerna kombinerades. 93% av användarna väntade kortare tid vid hållplatser och 77% av 

användarna sade sig vara mer villiga att promenera mellan hållplatser för att snabbare få 

börja sin resa. Som en av Ferris, Watkins och Bornings testanvändare sade om deras 

location-aware applikation: 

 

"If it [the application] could do realtime trip-planning, it would rock my world!" 

 

Personifiering av applikationer för kollektivtrafik 

I en artikel skriven av Repenning (Repenning et al. 2006) undersöker de hur man på ett 

effektivt sätt kan skapa ett system som kan hjälpa och spåra användaren. Hjälpa genom att 

berätta var resenären ska kliva på bussen etc, och spåra så att hemtjänst och liknande 
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stödorganisationer ska kunna lokalisera användaren och försäkra sig om att denna är på rätt 

spår. Detta system är mest tänkt att användas av personer med olika handikapp, men visar 

även på att det kan vara en oerhört komplex uppgift att leta reda på en resa även för 

användare utan funktionshinder. Repenning tog fram ett system som trådlöst hjälper 

människor med och utan funktionshinder att använda kollektivtrafiken. Tumas (Tumas et al. 

2009) har utvecklat en applikation som heter PECITAS. Den hjälper användaren genom att 

föreslå olika alternativ för att ta sig från punkt A till punkt B utifrån sin egna personliga 

preferens. Till exempel så skulle en rullstolsburen användare kunna ställa in detta för att 

endast hitta resesätt som har stöd för handikappade resenärer. 

 

Global Positioning System 
Zandhagen (Zandbergen, 2009) testar hur Iphone använder tekniken för att kunna 

bestämma vilken position man befinner sig på. Iphone var den första konsumenttelefon som 

använde sig av tre olika positioneringstekniker sömlöst.  Dessa tre tekniker är vanlig AGPS- 

postionering, Wifi-positionering samt GSM-positionering. Paul A Zandhagen presenterar i 

sin rapport att felmarginalen när man använder sig av GSM-positionering kan vara upp till 

600 meter. Detta är av största intresse för denna studie då tanken är att applikationen ska 

själv beräkna var närmaste hållplats är. Iphone använder i första hand AGPS för att kunna 

lokalisera vart man befinner sig. Om användaren befinner sig utomhus och har mottagning 

är det inga problem, signalen blir stark och tydlig. Om användaren istället befinner sig 

inomhus blir det svårare för telefonen att bestämma en punkt där man befinner sig. Det 

telefonen då gör är att ta hjälp av GSM-nätet för att bestämma användarens position. Med 

hjälp av de tre närmaste GSM-masterna försöker då telefonen räkna ut var användaren 

befinner sig. Nedan är en bild av de tre olika positioneringsteknikerna och hur stor 

felmarginalen kan vara. 

 
Figur 1: A=GPS, B=WIFI, C=GSM 

 
Menyuppbyggnad och design för PDA och Smartphone 
Menyuppbyggnad och menynavigering är något som designers av PDAs och Smartphones 

alltid måste ta ställning till, där ett bra respektive dåligt val av menytyp kan stjälpa en i övrigt 

bra och hjälpsam applikation. Det finns ett uppslag av olika varianter av menyvarianter för 

Smartphone och PDA. Christie (Christie, 2004) skriver att en hierarkisk menylayout är den 
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mest användaranpassade menyuppbyggnaden för en PDA. Detta trots att en "Grid-layout", 

alltså en nätmönstrad meny där alla val finns synliga hela tiden liknande knappsatsen för en 

telefon, var snabbare att arbeta i. Wang (Wang et al. 2004) går djupare i ämnet och skriver 

att hierarkisk menyuppbyggnad är det bäst anpassade för PDA-menyer, men designern bör 

begränsa nivåerna i hierarkin. Detta för att inte förlora effektivitet i användandet av 

artefakten. Wang (Wang et al. 2004) rekommenderar att det ska finnas två underliggande 

nivåer i hierarkin men inte mer. 

Arning (Arning et al, 2009) skriver att det inte skiljer något mellan varje sig kön eller ålder 

i användning av PDA's och dess menyer. Däremot kan kognitiv förmåga och spatial kunskap 

påverka hur bra respektive dåligt en användare navigerar i en meny, och detta var i sin 

tur åldersberoende, där äldre vuxna hade sämre kognitiv förmåga och spatial kunskap än 

yngre vuxna. Dessutom påvisades det att kvinnor har lågt tekniskt självförtroende medan 

män har högt, men båda grupperna presterade lika bra i testerna som utfördes.  

Parhi (Parhi, 2005) tar i sin artikel "Target Size Study for One-Handed Thumb Use on 

Small Touchscreen Devices" upp hur stor en knapp ska vara, som är tänkt att fungera på en 

touchbaserad skärm. Studien bygger på att man bara använder en hand och att det är 

tummen man trycker med. Resultaten av studien visar att om man ska utföra en enkel 

tryckning (t ex. komma vidare i en meny) ska knappen minst vara 9.2mm hög. Ska man 

däremot utföra flera tryckningar i följd (skriva in ett telefonnummer) så ska knappen minst 

vara 9.6mm i höjd. 

3. Metod  
Här kommer det att beskrivas vilka olika metoder vi har arbetat med och utgått ifrån. 

Kapitlet är uppdelat i sex delar. Dessa delar är "Scenario-Based Design", "Utveckling av 

prototyp", "Testning av Iphone GPS" och slutligen "Användartestning". 

3.1 Scenario-Based Design 
Tekniken finns bevisligen redan här, men har den använts till sin spets i de applikationer 

som undersökts och hittats? Användarbaserad interaktionsdesign överskuggar denna typ av 

projekt men nästan alla applikationer som idag finns på marknaden verkar ha fallit ned i de 

designgropar som Cross pratar om i sin artikel ”Design cognition: results from protocol and 

other empirical studies of design activity.”(Cross, 2001): 

 

"Designers tend to generate solutions too quickly, before they analyze what is already 
known about the problem and possible moves. Once an approach is envisioned, they may 
have trouble abandoning it when it is no longer appropriate. Designers may too readily 
reuse pieces of a solution they have used erlier, one that is familiar and accessible, but 
perhaps not appropriate, They may not analyze their own solutions very well, or they may 
consider too few alternatives when exploring the problem space." 
 

Problemet som Cross pratar om är att designers ofta hittar en lösning på ett problem, 

innan man egentligen satt sig in i problemet. Vad ska artefakten användas till, vem är 
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användaren och när kommer artefakten användas? Rosson (Rosson et al. 2002) skriver: 

 

”The real design situation is the situation that will be experienced by the user, and designers 
need to stay focused on that”. 
 

Det är detta som blir fokusen i detta projekt, användaren. Att sätta användaren i centrum i 

designen av projektet ger oss enligt Rosson en fördel i att reda ut vad användningsområdet 

egentligen är. Med hjälp av ”Personas” (Laurel, 2003) kan man skapa ett trovärdigt scenario 

med både en trolig användare och ett eller flera scenarion där artefakten skall hjälpa 

användaren att lösa en uppgift på ett enkelt sätt. Genom att skapa ett par olika karaktärer 

som man försätter i några situationer och scenarion som ansågs som tänkbara, där en mobil 

applikation kunde vara användbar. Skulle de applikationer som redan finns på marknaden 

vara nog för att lösa det problem som användaren står inför? Det återstod att undersöka.  

 

Scenario 1 (Den oerfarne resenären): 
Jenny 21, en student som är ny i Umeå ska försöka ta sig till en klasskamrat som bor på en 
annan stadsdel. Hon vet inte var hon ska kliva på, vilka bussar som leder vart eller ens 
vilka stadsdelar som finns. Hennes vän har berättat vilken adress denne bor på men inte 
hur Jenny ska ta sig dit. Jenny vet inte heller vad som gäller när man reser lokalt i Umeå, 
varken hur man ska betala eller vad det kostar för henne som student. 
Scenario 2 (Den erfarne resenären): 
Kenny 32, har bott i Umeå större delen av sitt liv och har spenderat kvällen på en lokal pub 
med sina kamrater. Han var tyvärr lite övermodig på Blackjack bordet och spelade bort de 
tilltänkta taxipengarna under kvällen. Kenny bestämmer sig för att det enda alternativet 
som känns aktuellt är att åka buss hem. Han vet vilka linjer som brukar gå till hans 
stadsdel och han vet vilken hållplats han vill resa till men inte när nästa buss går. 
 

Det känns tydligt att Jenny skulle få problem med att använda de applikationer som finns 

runt om i Sverige i dagsläget. Eftersom hon inte vet var det finns busshållplatser kommer 

enbart den punkten vara ett hinder i hennes resa. Sedan måste Jenny på något sätt få reda på 

vilken hållplats som finns i närheten av hennes kamrats lägenhet. Jenny som är en ovan 

resenär behöver följande information för att på ett bra sätt kunna genomföra sin resa: 

 

• Information om närliggande hållplatser för att kunna starta sin resa. 

• Information om slutdestination för att veta var hon skall kliva av. 

• Information om de linjer som går mellan punkt A och punkt B, eller information om 

var hon måste byta buss. 

• Vilka tider de aktuella bussarna går, och även hur lång tid det tar för bussen att ta sig 

till just hennes hållplats för att minimera väntetiden i det för henne okända området. 

• Betalningsalternativ och tillvägagångssätt samt priser som gäller. 

  

De applikationer som finns runt om i landet har Jenny inte så mycket hjälp av då de flesta 

utgår ifrån att användaren redan vet informationen som berör delarna ”från hållplats X” ”till 
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hållplats Y”, och enbart visar tidtabells information om en resa som man söker. Det finns 

vissa undantag där man med hjälp av realtidsinformation kan säga när bussar avgår från 

olika hållplatser men problemet med att inte veta var du ska kliva på existerar även i dessa. 

Det behövs någon form av betalningsfunktion så Jenny får/kan åka med bussen när den väl 

kommer. Kenny som är en mer van nyttjare av kollektivtrafiken i staden behöver egentligen 

bara veta: 

 

• Information om busstider från punkt A till punkt B. 

 

De existerande applikationer som finns runt om i landet fyller de funktioner som Kenny 

behöver för att uppnå sitt mål – En resa från en känd position till en annan. Men vad skulle 

förbättra Kennys resa? Realtidsinformation om var bussen befinner sig just nu, hur lång tid 

det är kvar tills den anländer eller avgår från vald hållplats för påstigning samt hur lång 

restiden kommer vara för Kenny. 

3.2 Utveckling av prototyp 
Steg ett var att gå till grunden med vad applikationen egentligen skulle göra. Målet var att 

den skulle vara så enkel som möjligt, och att användaren inte skulle behöva skriva in en 

massa information utan att applikationen i så stor utsträckning som möjligt ska räkna ut 

saker på egen hand. Det skulle gå snabbt att söka sin resa så att den erfarne användaren 

också känner att ett användande av applikationen är motiverat. 

Applikationen ska kännas intuitiv och användaren ska redan under första försöket förstå 

hur sökningarna fungerar och gå ifrån användandet med en lyckad resa bakom sig. Det enkla 

i båda sökningarna och förståelsen av applikationens helhet var som en av de viktigaste 

delarna. Detta på grund av anledningen att en applikation som varken är lätt att arbeta i, lätt 

att förstå sig på eller snabb att arbeta med, motarbetar självaste syftet med en mobil 

applikation. En mobil applikation måste även vara anpassad till en liten skärm och som 

designer måste man veta vilket sammanhang applikationen kommer att användas i. När man 

jobbar med mobila applikationer är användaren många gånger på resande fot vilket bidrar 

till att informationen måste hållas så simpel som möjligt. (Kjeldskov, 2002). 

Med en klar riktning för applikationen började arbetet med att skriva ned vilka funktioner 

som applikationen skulle innehålla för att i slutändan komma så nära vårt mål som möjligt. 

De funktioner som kom fram till var: 

• Nuvarande position 

• Karta över/till hållplatser, alltså koordinaterna så vi kan via GPS markera dem på en 

karta. 

• Favoriter, där favoriten är en slutdestination, och inte resan mellan punkt A till punkt 

B. 

• Betaltjänst (så att man kan betala sin resa via applikationen också). 

• En sökfunktion för att finna en resa. 

• Live GPS positionering på bussar. 

• Klassisk tidtabell för dem som skulle föredra att kunna titta i en sådan då och då. 
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Utifrån de aktuella funktionerna utformades att flödesschema för applikationen [se figur 

2, bilaga 1]. I den tilltänka snabbmenyn finns fem olika val för användaren: 

• Favoriter 
Där man kan lägga till sina favoritdestinationer för att snabbt kunna välja dem utan att 

behöva leta sig igenom de olika sökfunktionerna. Det ska gå att byta namn på dem så att 

hållplatsen ”Gräddvägen” kan heta ”Hem” istället för att personifiera applikationen mer 

och dessutom öka användarvänligheten [se figur 3]. 

 

   
 Figur 3      Figur 4          Figur 5 

 

• Ny resa 
Detta ska även fungera som startsida, och utgångspunkt för alla nya sökningar av resor. 

Det ska finnas två olika sökfunktioner i denna meny. [se figur 4] 

  

Sök hållplats 
Här har användaren möjligheten att välja mellan att söka en slutdestination via 

namn på en hållplats. De applikationer som finns på marknaden har samtliga 

en sökfunktion, men där finns inga alternativ för någon som inte vet vad en 

hållplats heter, utan de alternativ som fortfarande passar in efter tre skrivna 

bokstäver i sökfältet fylls då i, precis som en Agent (Benyon, Turner, Turner, 

2005), (Repenning, Loannidou, 2006). 

  

Detta passar inte in så bra eftersom en stor del av användningsområdet skulle 

kunna komma att bli inflyttade studenter och turister som inte har susning om 

vad som finns. Därför används en sökfunktion där alla hållplatser redan från 

första början finns listade i alfabetisk ordning, men som också har en Agent 

som börjar agera och hjälpa till så fort man börjat skriva i sökfältet. Ett exempel 

på detta: 

  

”Hela listen med samtliga busshållplatser finns presenterade. Användaren 
trycker i sökfältet och skriver in ”h” ”ä”, och de listade alternativen smalnas av 
till de hållplatser som börjar med bokstäverna ”hä”.” 
  

Stadsdel 
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Denna sökning är till för de användare som vet ungefär var de ska åka, men inte 

vet vilka bussar som går dit eller var närmaste busshållplats ligger ifrån målet 

för sin resa. Tanken var att användaren ska få välja en stadsdel ur en lista, och 

efter det få upp en karta över denna del av staden, med samtliga hållplatser 

markerade så att det lätt går att se vilken hållplats som blir mest lämplig att 

kliva av på om man ska resa till slutdestination X. 

 

• Tidtabell/karta 
Denna funktion skulle fungera som ett alternativ när man ska söka en resa åt en vän eller 

av någon anledning vilja använda den klassiska tidtabellen till något. En funktion som 

skulle ge applikationen bredd. 

  

• SMS-biljett 
En betalfunktion som fungerar som ett stöd för att betala sin bussbiljett. Grundar sig på 

det system som redan finns, där man använder sig av SMS för att köpa och få sin 

bussbiljett [se figur 5]. 

  

• Min resa 
Här ska informationen om den senast sökta resan finnas, med byten, restid och tillgänglig 

information om vilken busshållplats man ska stiga både av/på vid [se figur 6]. 

  

Det applicerade även ett par funktioner som går att komma åt via ”Min resa”: 

Alarm 
Här hade man möjlighet att ställa ett alarm som skulle varna innan 

avstigning, oavsett om det var för byte av buss eller för att man nått 

slutdestinationen. 

Var är bussen? 
I denna tabb ska man med hjälp av realtidsinformation från bussbolaget kunna 

se på en fysisk karta var bussen du ska åka med befinner sig för tillfället. 

Färdrutt 
Här kan man se hela sin resa med hjälp av en linjekarta som tydligt visar vilken 

buss man ska åka, hur långt och dessutom var du ska byta buss om ett byte är 

nödvändigt. 

Visa hållplats 
När man trycker på denna funktion så kommer en karta upp som visar var du 

enligt din inbyggda GPS befinner dig, och var den närmaste busshållplatsen 

finns. 

  

Nästa steg var att börja byggandet av prototyp 1.0. Ingen energi lades på den visuella 

aspekten av prototypen då det inte fyller någon funktion i sig. Prototypens mål var att testa 

användarvänligheten, flödet och dess funktioner och inte avgöra vad som är visuellt 

tilltalande och vad som inte är det. I boken Digital research (Laurel, 2003) kan man läsa att 

en prototyp inte får verka för färdigställd då detta i många fall kan stjälpa istället för att 
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hjälpa i processen mot en färdig artefakt. 

 

      
                  Figur 6  Figur 7  

 

3.2.1 Konceptets idé och funktion 
Applikationen är tänkt att fungera på följande sätt: När du startar applikationen kommer du 

till startsidan [se figur 4]. Eftersom grundtanken med hela konceptet är att det ska vara 

enkelt att resa behöver man som användare inte skriva var ifrån man vill åka. Det ska 

applikationen själv räkna ut med hjälp av GPS och Location-Based Services. GPS:en ser var 

användaren befinner sig och letar med hjälp av Location-Based Services upp närmaste 

hållplats. Användaren ska alltså bara behöva välja en slutdestination. För att komma till 

slutdestinationen ges användaren från startsidan två val. "Stadsdel" eller "Hållplats". Dessa 

funktioner är till för olika användningsområden. Hållplats är till för när användaren vet 

namn på hållplatsen denne ska till, och stadsdel är till för när användaren vet var denna ska, 

men inte någon övrig information om resmöjligheterna. Då ska användaren kunna söka reda 

på en hållplats som passar ändamålet via en karta [se figur 7]. Här finns möjligheten att 

spara sin slutdestination som en favorit [se figur 3]. När det väl har sparats en favorit kan 

användaren, oavsett var i staden denne befinner sig, med endast två knapptryck hitta den 

snabbaste resan till vald destination. Detta med hjälp tidigare beskriven GPS teknik. 

 

Utöver att man kan välja en resa är tanken att man även ska kunna köpa biljetten med 

hjälp av applikationen. Man kommer till en biljettsida [se figur 5] där man trycker på den 

ålderskategori man tillhör. I dagsläget kan man enklast skicka användaren vidare till SMS-

applikationen med texten iskriven, men i och med lanseringen av Iphone OS 4.0 kommer 

man kunna skicka SMS med andra applikationer än just Iphones egna SMS-applikation5.  

 3.2.2 Pilotmötet 
När den första prototypen var klar och redo att testas bestämdes träff med en person från ett 

projekt som handlar om hållbart resande, en person från en reklambyrå samt en chef från ett 

kollektivtrafiksföretag. Testet gick till så att varje person fick testa den webbaserade 

prototypen i en Iphone och komma med spontana tankar och idéer. Personen från 

reklambyrån tyckte att prototypen borde förenklas en aning. Färre och tydligare funktioner. 

                                                
5 http://www.apple.com/iphone/preview-iphone-os/ 
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Eftersom ett av målen med prototypen var att den skulle vara väldigt enkel och 

användarvänlig kom ett förslag om att ta bort snabbmenyvalet tidtabell. Deltagarna tyckte att 

eftersom prototypen bygger mycket på användandet av GPS och realtid så blir en funktion 

med vanliga tidtabeller överflödiga och bidrar till att det finns fler val, vilket i sin tur 

påverkar och försvårar inlärningsprocessen för användaren. 

En annan detalj som en av deltagarna noterade var felmarginalen som finns när man ska 

starta sin resa. I den första prototypen så måste Iphones inbyggda GPS ge en korrekt position 

för att den ska kunna beräkna rätt resa. Under mötet kom det fram tillsammans med 

deltagarna att användaren måste kunna ändra sin startposition för att ge applikationen och 

GPS-funktionen mer felmarginal. Ett troligt scenario är att man sitter inomhus är man söker 

sin resa, vilket bidrar till att GPS:en inte alltid kan sätta en exakt position (Zandbergen, 

2009). 

3.2.3Ändringar från prototyp 1.0 till 1.1 
Från det första mötet med ”pilot deltagarna” gjordes följande förändringar i prototypen. Den 

största förändringen är att prototypen anpassats för att den ska kunna använda hela 

skärmytan samt att designen nu följer Iphone-standard. Efter pilottestningen kom vi fram 

tillsammans med testgruppen att applikationen borde påminna mer om det grafiska 

användargränsstnitt man som Iphone-användare är van vid. Den nya versionen ska kännas 

som en riktig Iphone-applikation. Med de nya förändringarna förändrades flödet i 

prototypen likaså [Se bilaga 2]. 

 
Ny Resa 

I prototyp 1.1 finns nu möjligheten att ändra sin nuvarande position [se figur 8]. Man 

trycker på den förvalda "från-hållplatsen", i detta fall "Universum", för att komma till sidan 

som visar vart man är, samt vilken hållplats som applikationen föreslår är närmast. Om 

felmarginalen är för stor så att applikationen valt fel "från" hållplats ska användaren själv 

kunna ändra till den hållplats som föredras. Man trycker då på ”Ändra” uppe i högra hörnet 

så kommer flera hållplatser i närheten upp på kartan. Eftersom även prototyp 1.1 är statisk 

kan man inte zooma in och ut som i en riktig applikation. I och med denna funktion är det 

också möjligt att söka en resa åt t ex. en vän eller se hur man ska ta sig hem från punkt X. 

Tyngdpunkten i applikationen bygger på att man inte ska planera sin resa utan man ska i 

steget, snabbt kunna kolla upp hur man tar sig från nuvarande plats till tänkt destination. 

Tanken är att användaren trycker på den hållplats man vill åka från för att sedan trycka på 

tillbaka uppe i vänstra hörnet för att komma till startsidan Ny Resa. På startsidan finns även 

de tre senaste destinationerna för att man snabbt ska kunna hitta en avgång för de resor man 

ofta åker [se figur 8]. 

 

Min Resa 
Här är den snabbvalsmeny som fick mest ändringar gjorda utifrån den första 

pilotestningen. I den första versionen av prototypen, prototyp 1.0 presenterades information 

på samma sätt som den nu gör i version 1.1. Skillnaden är att det i version 1.0 fanns fyra 

knappar under reseinformationen: "Vart är bussen", "Visa hållplats", "Alarm" samt 
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"Färdrutt". För att förenkla användandet tog vi bort både "Alarm" samt "Färdrutt" [se figur 

9]. 

Under pilottestningen av prototypen kom det fram att funktionerna "Vart är bussen?" 

samt "Visa hållplats" är väldigt lika. För att underlätta användandet samt att minska antalet 

knappar så slogs dessa ihop till en knapp som nu heter ”Visa på Karta”. Under "Visa på 

Karta" kan man nu se sin nuvarande position, vart hållplatsen användaren ska kliva på är 

samt vart bussen man ska åka med befinner sig i realtid. Alarm ströks från applikationen för 

att felmarginalen kunde bli för stor då det kan skilja rätt så stort avstånd mellan olika 

hållplatser, dessutom diskuterades denna funktion som en eventuell uppdatering när 

applikationen väl släppts på marknaden och fungerar korrekt. Funktionen Färdrutt valdes 

också bort för att hålla prototypen så enkel som möjligt och kunna fokusera på det som ska 

vara prototypens mål: Att vara enkel och användarvänlig. 

Utöver knappen "Visa på Karta" så finns även en knapp som heter ”Köp Biljett”, som 

skickar användaren direkt till sidan för biljettköp.  

 

   
                    Figur 8                                         Figur 9 

 

3.3 Testning av Iphone GPS 
Applikationen bygger i stor del på att användaren förlitar sig på den GPS-hårdvara som finns 

inbyggd i telefonen. På grund av detta utfördes tester på hur Iphone's inbyggda GPS 

fungerade på olika platser runt om i Umeå. Enligt (Paul A Zandhagen 2009) kan det finnas 

en felmarginal på upp till 600m när man använder sig av GSM-positionering. Därför 

undersöktes hur stor felmarginalen blir runt om i Umeå. Eftersom applikationen är tänkt att 

fungera i Umeå stad där den mobila täckningen är bra så är det de yttre delarna som är 

intressant att testa. Författarna reste runt under en dag i Umeås ytterkanter för att se hur 

stor felmarginalen var. Testplatserna var följande: Carlshem, Tomtebo, Ersboda, Teg, 

Röbäck, och Nydalahöjd. Testaren befann sig inuti en byggnad för att GPS-signalen skulle 

vara så svag som möjligt. Varje test fick 5-7sec på sig att hitta nuvarande position, sedan togs 

ett Screenshot av hur positioneringen gick. 
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3.4 Användartestning av prototyp 
Till denna studie valdes att göra en kvalitativ studie. Valet av kvalitativa studier berodde på 

att man ville se hur användaren agerade under själv testet och vilka tankar och synpunkter 

som testaren hade (Loftland, 1971). Användaren fick en enklare förklaring om hur prototypen 

fungerade för att sedan få en uppgift att utföra. Användaren fick hela tiden komma med 

kommentarer och tankar som författarna antecknade. Då målet med denna studie var att 

testa konceptet och hur det mottogs av användaren (TAM) så följde även tolv frågor efter att 

användaren fått testa prototypen.  

3.4.1 Plattform för användartestning 
Det diskuterades fram och tillbaka hur man skulle presentera och användartesta den 

tilltänkta prototypen. Skulle den köras i en Iphone för att det skulle kännas så naturligt som 

möjligt eller skulle man bygga den i Adobe Flash och testas via en datorskärm. Om man 

byggde prototypen i Adobe Flash så skulle det gå att visa övergångar som påminner om hur 

det ser ut i en Iphone. Viktig information skulle dock gå förlorad. På en dator måste 

användaren navigera och interagera med hjälp av en muspekare, vilket är en helt annan sak 

än att använda ett finger som kan variera väldigt i både storlek och pekteknik. Dessutom så 

skulle inte testerna säga någonting alls om knappstorlek. Iphone saknar flash-stöd vilket gör 

det omöjligt att presentera en flashprototyp i en telefonen. Därför byggdes prototypen som 

en hemsida baserad på enkel html och CSS. I och med det valet kunde nu testdeltagaren få 

känna hur applikationen är tänkt att fungera när den körs i en Iphone. Fördelen med att köra 

en html-baserad prototyp är att man också kan få en känsla på hur ikoners storlek, placering 

och storlek på text uppfattas av testdeltagarna. Kör man testet på en datorskärm tappar man 

den naturliga känslan av hur det faktiskt är att använda prototypen i en Iphone. Den första 

versionen av prototypen kördes i standardwebbläsaren för Iphone, Safari. Men eftersom att 

själva webbrowsern tar upp en hel del yta, fick prototypen anpassas med rätt mått för att 

användaren inte skulle behöva scrolla i höjdled. Prototyp version 1.1 byggdes så att den skulle 

kunna använda hela skärmytan på Iphone. För att möjliggöra detta installerades Sopods 

”Fullscreen browser”6, som är en helskärmswebbläsare för Iphone på de båda 

testtelefonerna. 

3.4.2 Miljö 
Testet utfördes på Universitetsområdet i Umeå. Platserna för testet var MITUM samt 

Lindellhallen. Dessa lokaler är vanliga fik, där det finns en mängd med människor i rörelse 

och ljudnivån är lite över det vanliga. Testpersonerna fick sitta i en stol vid ett av borden 

under hela testet, och valet av miljö var bland annat för att undvika en steril testmiljö som i 

de flesta fall inte kommer vara användningsområdet för applikationen. Telefonen som 

användes var en Iphone 3Gs uppkopplad mot Umeå Universitets trådlösa nätverk (UmU 

wlan). 

3.4.3 Deltagare 
Deltagarna i testet var i stor utsträckning studenter, åldern varierade mellan 21 och 60 år, 

med en medelålder på 25.5 år gamla. 15 av deltagarna var män och 5 av deltagarna var 

                                                
6 http://www.sopods.com/fullscreen.php 
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kvinnor. 8 av deltagarna ägde en Iphone. Bara en av deltagarna åkte buss dagligen för att ta 

sig till och från jobbet. 

3.4.4 Uppgifter att utföra 
Användartestet var uppdelat i två delar. Först fick användaren söka två olika resor genom att 

bläddra i en klassisk tidtabell i pappersform. Efter det fick de prova på att söka samma resor 

med hjälp av vår prototyp, och slutligen skulle användaren svara på några frågor som rörde 

testet och hur de upplevde prototypen. Både utförandetestet av den klassiska tidtabellen och 

användandet av vår prototyp gjordes på tid, så det gick att jämföra de olika sökningarna och 

se om vår prototyp skulle förbättra eller förenkla sökningen av resor. 

Testpersonerna fick tre sökningar att genomföra, en för den lite mer vana resenären som 

vet vilken hållplats man ska till, som mest vill veta hur han snabbast kommer dit från 

nuvarande position; och en sökning via ”Stadsdel” som är mer för den orutinerade resenären 

som vet var han vill åka men inte namnet på busshållplatser eller har en adress att göra en 

sökning på. Varje person fick prova på båda sökfunktionerna. Slutligen fick testanvändaren 

göra en sökning via "senaste destinationer/favoriter". Nedan står de olika användarscenarion 

som presenterades för testpersonerna innan de fick försöka lösa problemet de stod inför med 

hjälp av prototypen. 

 

• Sök hållplats/adress 
Här ska användaren söka en resa till en i dagsläget förbestämd busshållplats eftersom 

prototypen inte kan göra en sökning bland alla hållplatser som finns i Umeå. Hållplatsen 

var Aftonvägen. I prototypen fanns även ”Hem” som favorit, och ledde direkt till rätt resa, 

men testpersonen fick göra en sökning från grunden då den normalt inte har sin 

hemadress förinställd vid första användningen. 

 

• Sök Stadsdel 
Här ska användaren resa till Ersängsskolan som ligger på stadsdelen Ersboda. Tanken är 

att testa en resa som användaren inte gör så ofta eller inte är bekant med, där en sökning 

via en karta används eftersom användaren vet var denne vill, men inte vilka hållplatser 

som finns i närheten. 

 

• Sökning via Favoriter eller senaste destination 
Som en avslutade del i testet fick användaren testa prototypens snabbval. Uppgiften som 

användaren fick var att på enklast sätt ta sig till sitt hem. Det kan man antingen göra via 

Ny resa och sen klicka på någon av de tre senaste destinationerna, eller att gå genom 

favoriter och trycka på det målet man vill åka till. 

3.4.5 Tidtabeller vs prototyp 
I början av användartestningen gavs deltagaren en uppgift som handlade om att leta upp en 

hållplats som hette Aftonvägen. Deltagaren skulle presentera vilken linje hon/han skulle ta 

för att komma dit. Deltagaren fick ingen övrig information utan fick en tidtabell att leta i. 

Efter ett par inledande tester insåg författarna att testet inte gav rättvisa resultat. De flesta 

som fick prova tog cirka tre minuter på sig att klara uppgiften. Tiden för att hitta rätt 
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hållplats via prototypen tog i snitt 25 sekunder. Anledningen till att detta inte togs i resultat 

var flera. För att hitta Aftonvägen via tidtabellen var deltagaren först tvungen att leta rätt på 

hållplatsen via en linjekarta över hela Umeå, och sedan hitta rätt busslinje och tid. I 

prototypen ligger alla hållplatser i bokstavsordning och kan som mest visa fem hållplatser i 

taget på grund av att det är en statisk bild på en hemsida, istället för en dynamisk 

applikation. 

Aftonvägen hamnade längst upp på den listan (alfabetisk ordning) vilket gjorde det 

oerhört enkelt för deltagaren att hitta den snabbt och smärtfritt, gentemot att hitta samma 

hållplats på en linjekarta med Umeås alla hållplatser. Eftersom prototypen inte har samma 

funktioner som en faktiskt fungerade applikation skulle ha, valdes det att inte ta med i 

undersökning då det skulle verka vinklat till studiens fördel. Även om både en Iphone och en 

tidtabell är mobila och lätta att bära med sig är det inte med en tryckt tidtabell som en 

framtida applikation slåss om marknadsandelar med. Det hade varit ett mer rättvist test att 

låta användaren prova på en digital sökning via Iphone, på t ex. www.Tabussen.nu och deras 

sökrobot. Detta var inte heller ett särskilt bra alternativ eftersom användarna inte var vana 

Iphone-användare rakt igenom och detta hade haft en orättvist större inverkan på söktiden i 

www.tabussen.nu än via applikation eftersom en sökning via tabussen.nu kräver utnyttjande 

av ”Zoom-funktionen”, där användaren måste veta vilka fingerrörelser som zoomar in 

respektiva zoomar ut. Utöver detta även kunskap om landscape vs normalt läge (liggande 

gemtemot stående läge) i en Iphone. 

4. Teori: Technological Acceptance Model 
Baserad på "the Theory of Reasoned Action" utvecklade Davis (1986) the Technological 

Acceptance Model (TAM), som handlar om att ta reda på och identifiera vad användaren 

tycker och tänker angående en digital artefakt. Modellen föreslår att acceptans av 

användaren gentemot en digital artefakt bestäms av två olika huvudfaktorer. För att 

analysera och få förståelse över vad användarna tycker om denna applikation så används 

TAM i denna uppsats för att för att undersöka detta (Davis 1986). TAM är ett ramverk för att 

skapa sig förståelse för användaren och hur denne uppfattar en teknisk artefakt. TAM är 

uppdelat i två delar som är "Perceived Usefulness"(PU) och "Perceived Ease Of Use" (PEOU). 

"Perceived Usefulness" handlar om användarens uppskattade användbarhet av artefakten, 

alltså i vilken utsträckning som användaren uppfattar användandet av artefakten som ett 

hjälpmedel och ett sätt att förbättra sin effektivitet; och "Perceived Ease of Use" som handlar 

om hur användaren uppskattar enkelheten med att använda artefakten och hur problemfritt 

användandet av artefakten kommer att vara. Tillsammans påverkar dessa två faktorer en 

tredje faktor som kallas "Intention to Use", som i sin tur handlar om huruvida användaren 

tänker eller inte tänker använda artefakten. Eftersom denna applikation igenom hela studien 

haft fokus på att vara enkel och användbar så passar TAM in perfekt som modell för analys av 

användartestningen. Det har genom åren kommit en stor mängd olika förlängningar på TAM, 

den senaste allmänt accepterade var bilden nedan (Venkatesh, Davis 1996). 
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Figur 10: Technological Acceptance Model 

Som bilden förklarar så fungerar det så att om användaren uppfattar artefakten som 

lättanvänd (PEOU), så påverkar det användarens uppskattning av användbarheten (PU) i 

artefakten. Både PU och PEOU påverkar i sin tur "Behavioral Intention (to use)", alltså 

inställningen till avsikten att använda applikationen. Användarens inställning och åsikt i 

"Behavioral Intention(to use)" leder till ett avgörande om användaren kommer använda 

applikationen eller inte. 

Detta är enligt Davis dock inte det enda som påverkar användaren i dennes attityd 

gentemot artefakten utan det är också beroende av hur stor nytta användaren tror att 

artefakten kan göra. Davis menar att en användare som inte alls gillar en artefakt eller ett 

system ändå kan komma att använda artefakten/systemet om den/det uppskattas göra stor 

nytta eller innehava stor användbarhet i användarens arbete. 

5. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten av användartestningen. Kapitlet är uppdelat i två delar, 

där resultatet av prototyputvecklingen presenteras först, och efter det visas de resultat som 

användartesterna gav. 

5.1 Prototyputveckling 
Med hjälp av Scenario-Based Design så fastslogs att den oerfarne resenären behöver hjälp 

med att ta reda på: 

• Information om närliggande hållplatser för att starta sin resa. 

• Information om slutdestination för att veta var hon skall kliva av. 

• Information om de linjer som går mellan punkt A och punkt B, eller information om 

var hon måste byta buss. 

• Vilka tider de aktuella bussarna går, och även hur lång tid det tar för bussen att ta sig 

till just hennes hållplats för att minimera väntetiden i det för henne okända området. 

• Betalningsalternativ och tillvägagångssätt samt priser som gäller. 

 

Den mer erfarne resenären behövde endast hjälp med att ta reda på: 

• Information om busstider från punkt A till punkt B. 

5.1.1 Testning av GPS tekniken 
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Genom att testa hur stark GPS-signalen var på olika platser runt om i Umeås ytterkanter 

kunde man bekräfta det som kom fram redan på det första pilotmötet. Användaren måste ges 

en möjlighet att kunna ändra sin startposition. Testerna visar tydligt på att felmarginalen kan 

bli relativt stor när GPS-signalen är svag, vilket bekräftar Zandbergen’s resultat från 2009. 

Testerna vi gjort på campus har överlag visat sig väldigt ostabila. Vissa dagar blir man bra 

utplacerad av den inbyggda GPS som finns i Iphone, men andra dagar kan man bli utsatt ca 

400 meter från korrekt position, trots att testet utförs på exakt samma plats. Vilket kan leda 

till att man får helt fel startposition vilket i sin tur leder till en resa som blir helt fel. Eftersom 

applikationen har en begränsad tid på sig att söka från hållplats, så förstärker detta 

felaktigheten. Ju längre systemet har på sig att kalibrera rätt position, ju bättre blir det. I 

denna applikation kommer positionsverktyget ha på sig ca 5-7sec innan resultatet måste 

visas, oavsätt om det är GPS, GSM eller WIFI-positionering som används. Därför är 

resultatet av testet av GPS tekniken viktigt. Testet i stadsdelen Röbäck kunde inte användas i 

analysen av resultatet då testet av olika skäl fick utföras under ett yttertak, och inte inomhus. 

Som ni ser förbättrade detta resultatet markant.[Se bilaga 5] 

5.2 Resultat av användartestning 
Den genomsnittliga användaren gav konceptet/prototypen ett medelbetyg på 8.55/10. 

Medelbetyget bland kvinnor var 9/10 och bland männen 8.4/10. Eftersom denna studie inte 

bygger på statistik utan mer på användarens känsla, intryck och åsikter användes frågor där 

användaren kunde uttrycka sig fritt. Försök gjordes för att få en uppfattning om vad 

användaren upplevde som svårt eller vad som var lätt, om det var något som var otydligt eller 

om något kunde vara bättre. Samtliga av deltagarna sade sig vilja använda applikationen om 

den fanns på marknaden och var tillgänglig för dem. Av dessa var det två av testpersonerna 

som sade att de ville använda applikationen, men bara om den var gratis. Dessa två personer 

var från båda grupperna av testanvändare, både en erfaren och en oerfaren bussresenär. Den 

oerfarne sade sig resa kollektivt så sällan och bodde så pass nära till de vanliga utflyktsmålen 

att det helt enkelt inte skulle vara värt det. Den erfarne sade sig åka mycket buss, men bara 

mellan kända områden och hållplatser, och om denna skulle till en plats eller ett område han 

inte hittade till/på redan så skulle han ändå ta bilen. 

Tittar man överlag på reaktionerna hos användarna var det oerhört positiva tankar kring 

konceptet. Flera av användarna tyckte den kändes väldigt enkel och lätt att förstå. 

 

"Känns smidigt, i dagsläget måste jag veta vilken linje jag måste åka för att hitta rätt" 

 

En stor del av användarna (14 av 20) hade ingen Iphone, men samtliga testanvändare 

upplevde prototypen som väldigt lätt att förstå. En av användarna som inte förstod allt direkt 

uttryckte sig: 

 

"Jättelätt, hade ändå fattat inom några minuter" 
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Med detta menade han att även om han inte förstod allt i första anblick så var det ingenting 

att oroa sig över, då han bara efter en liten stund kom underfund med hur systemet 

fungerade. En annan användare uttryckte sig när han kom in på Välj Avgångar [se figur 11]: 

 

 
Figur 11 

 

"Det känns som om alla bussar går om 15 minuter, men efter fem sekunder fattade jag" 

 

En sak som en liten del av användarna inte riktigt förstod var hur den del som bestämde 

varifrån de skulle resa fungerade (Location-Based Service). Några användare tyckte det var 

dåligt eftersom man kanske inte alltid ville resa därifrån. Detta trots att vi berättat lite om 

tekniken och att det faktiskt fanns möjlighet att byta hållplats manuellt. 

Det var ett extremt lågt antal feltryck, trots att användarna i stor utsträckning inte var 

bekanta med Iphone's gränssnitt, samt att prototypen var webbbaserad vilket medförde 

laddningstider vissa gånger. Detta kan dock ha haft en bakvänd påverkan, där användaren, 

för att denne inte känner till användargränssnittet hos artefakten var extra försiktig och 

noggrann i användandet av applikationen. 

Några användare undrade varför det inte går att gå tillbaka till Avgångar från ”Min Resa”. 

De föreslog att det kanske borde finnas någon synlig presentation av vilket steg i 

resesökningen man befinner sig, liknande de som brukar finnas på onlinebokningssystem. 

6. Analys 
Här diskuteras och tolkas resultaten av den genomförda studien. Först analyseras resultaten 

utifrån Technological Acceptance Model. Sedan följer förslag på framtida förändringar. 

 

Målet var att undersöka hur utformningen av en sådan mobil tjänst kan se ut för att 

minska tröskeln för användaracceptans. Användandet av Scenario-Based Design fungerade 

bra då författarna fick en bra bild av problemet och problemområdet, samt vad som 

användaren, när denne står inför problemet behöver hjälp med för information. 
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Den breda målgruppen för projektet var ett ständigt problem. Technological Acceptance 

Model valdes som modell för att analysera resultatet från de tester som utfördes. Valet av 

modell motiveras i modellen i sig. Eftersom den stora målgruppen knappast skulle tycka 

exakt likadant eller ens ha liknande åsikter så skulle Technological Acceptance Model passa 

bra då den ser på åsikterna hos användaren gentemot artefakten i sin helhet. Dessutom så 

skulle denna applikation implementeras i ett område som i dagsläget inte har någon motpol 

rent digitalt, så det passade sig bra att ta reda på den acceptans till digitala lösningar som 

fanns hos de tilltänkta användarna.  

TAM-modellen tittar på "Perceived Usefullness" samt "Perceived Ease Of Use". Dessa två 

punkter handlar i vårt fall om att analysera om användaren tror att konceptet skulle kunna 

effektivisera sökandet av en resa samt om användaren tror att systemet är lätt att använda. 

Om den erfarne resenären tycker att denna applikation innehåller för mycket information, 

men förbättrar och förenklar sitt sökande av avgångstider (Perceived Useability), medan den 

oerfarne resenären känner att applikationen är perfekt för sin levnadssituation eftersom 

denne inte hittar någonstans i staden själv (Perceived Ease Of Use), (Perceived Useability); så 

kommer båda grupperna och båda åsikterna om applikationen leda till en avsikt att använda 

applikationen på grund av detta (Intention to use). Genom att ge testanvändaren en funktion 

som inte varit möjlig innan, kommer också testanvändaren av prototypen uppskatta 

funktionen och se den som en tillgång. Detta leder i sin tur till ett faktiskt användande av 

applikationen (Davis 1986). 

Tröskeln för användaracceptans var i detta fall viktig att sänka eftersom en hög tröskel 

skulle sortera bort vissa användare, och göra denna applikation till ett misslyckande. TAM, 

som är fokuserad på användaren gav oss en klar bild över hur användarna ställde sig till ett 

faktiskt användande, och försäkrade oss om att konceptet hade en låg tröskel för 

användaracceptans. Det vill säga att användaren kommer att använda applikationen då den 

både är lättanvänd samt underlättar vardagen när man ska resa kollektivt. 

Eftersom Technological Acceptance Model är bäst anpassad för att jämföra användarens 

inställning till två olika system, så kan vi endast dra slutsatsen att applikationen skulle 

underlätta resandet i Umeå. Om det i dagsläget funnits en motsvarighet till denna 

applikation hade TAM gett oss ännu mer information om varför en användare skulle välja ett 

system över ett annat. Istället berättar TAM att användaren skulle använda applikationen, 

men ger ingen direkt analys om varför. Det positiva är att användarna i viss utsträckning, 

trots att en jämförelse mellan www.tabussen.nu och denna applikation inte kändes rättvis, 

självmant svarade att de mycket hellre skulle använda detta koncept då det var så mycket 

snabbare och lättare att använda än "Resrobot" på www.Tabussen.nu. 

Hela konceptet samt prototypen togs emot väldigt väl hos testanvändarna. Två av 20 

användare sade sig endast använda applikationen om den var gratis. Resterande 18 var 

väldigt positiva till iden och skulle definitivt använda applikationen om den var tillgänglig 

och om användaren hade en Iphone. Det är svårt att avgöra huruvida applikationen skulle 

användas för att den är intuitiv och bra anpassad för användarnas behov, eller om det är för 

att det i Umeå endast finns dåliga alternativ, som t ex. tryckt tidtabell eller en Internetsida 

med sökverktyg för ändamålet7. Det var ingen användare som missförstod hur 

                                                
7 http://www.tabussen.nu/ 
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menyuppbyggnaden fungerade. Man kan konstatera att en hierarkisk uppbyggnad av menyn 

fungerade väldigt bra för ändamålet då ingen av användarna hade svårighet med att använda 

systemet. För att nå ut till alla testanvändare så användes tekniken Location-Based Service i 

kombination med realtidsinformation och reseplanerare. Eftersom detta innebar att de inte 

behövde skriva in "från", utan bara "till" så gick det fort att göra sin resesökning. Detta var 

bra för båda grupperna av resenärer, men kanske mest för den erfarne resenären som mer 

eller mindre bara behöver hjälp med att ta reda på när nästa buss går. I och med detta blev 

designen intuitiv och användarna förstod direkt hur de skulle navigera i applikationen. Ferris 

(Ferris et al, 2010) som undersökte Location-Based Services i kombination av 

Realtidsinformation för den erfarne resenären fick liknande resultat som påvisades i denna 

undersökning för båda grupperna av resenärer. Detta är ett gott resultat då detta koncept 

även hade en reseplanerings funktion, som Ferris (Ferris, et al, 2010) inte hade 

implementerat. 

Testets äldste deltagare som var 60 år, var väldigt positiv till konceptet. Här ska tilläggas 

att denne person var en van användare av kollektivtrafiken i Umeå och använde 

lokalbussarna för att ta sig till och från jobbet varje dag. En intressant aspekt som framkom 

under processens gång var att både kvinnor och män, oavsett om de var 20 eller 60 år gamla 

så var åsikterna om applikationen snarlika. De enda som stack ut rent statistikmässigt var de 

två som inte ville betala för applikationen. De som användartestade prototypen var av olika 

åldrar, allt från 21-60 år gamla, pluggade olika program och jobbade på olika arbetsplatser. 

De hade varierande klädstilar, och bestod av en blandning av båda könen. Testgruppen hade 

med andra ord en väldig bredd. Målgruppen var samtliga resenärer inom kollektivtrafiken, 

och delades upp i två grupper; de erfarna och de oerfarna. Dessa två grupper var båda 

inräknade i vår testgrupp. 

Den funktion som uppskattades mest var den som visar var resenären själv befinner sig 

samt närmaste hållplats och var den buss man ska åka med är just nu. Möjligen kan det vara 

så att de flesta användare själva upplevt att man undrat vart bussen befinner sig när man står 

på en hållplats och väntar. Ett scenario som ofta uppstår är när man kommer till en hållplats 

och är osäker på om bussen faktiskt gått eller inte. Här kan en sådan funktion som kan se 

vart bussen befinner sig fylla ett stort tomrum. Det skulle vara intressant att göra ytterligare 

undersökningar om varför användaren känner ett behov av att kunna se bussen på en karta, 

när applikationen och alla tider är baserat på realtid, vilket betyder att användaren ändå kan 

se om bussen passerat eller inte. 

Pekka Parhi (Pekka Parhi et al, 2006) beskriver i sin studie att knapparnas storlek ska 

vara minst 9.2mm eller 9.6mm stora för olika uppgifter för att man ska med en tumme 

kunna träffa utan minskad precision. Den minsta knappen i vår prototyp var ca 5mm stor. 

Ingen av deltagarna hade några kommentarer om att knappen var för liten och författarna 

registrerade inte heller några feltryck. De delar som fick applikationen att fungera på den lilla 

skärmen var en kombination av faktorer. Dels så fungerade som tidigare nämnts Hierarkisk 

menyuppbyggnad klanderfritt för ändamålet, dels så frigjorde vi utrymme på skärmen genom 

att gå emot tidigare forskning och använde knappar som var mindre än rekommenderad 

storlek, samt att eftersom användaren inte behövde skriva in uppgifter om var denne skall 

starta sin resa så frigjordes även där ytor som kunde användas till annan viktig information. 
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Framtida förändringar 

Utifrån de kommenterar och tankar vi fick från användarna kom vi fram till följande 

förändringar som ska ske i nästa uppdatering av prototypen. Merparten av deltagarna förstod 

hur applikationen fungerade. Den del i applikationen som behöver mest ändringar är Min 

Resa [se figur 8]. Några av deltagarna tyckte att det kunde vara svårt att förstå var man skulle 

byta buss, om ett byte behövdes. Även om de förstod vart man skulle byta, tyckte de att en 

tydligare design skulle hjälpa en del användare att förstå. Tanken är då att man delar upp 

resan i två delar. Som det är nu ligger de två bussturerna ihop. Om man förtydligar att det är 

ett byte mellan de två bussturerna så blir det lättare att förstå. Den lilla inforuta som finns 

under själva resan visar i prototyp 1.1 resans längd samt hur många byten det är. En 

testanvändare tyckte att det borde presenteras mer information om resan, kanske genom att 

göra informationsrutan interaktiv. 

 

Det är möjligt att en sådan lösning borde implementeras, då det är av störta vikt att 

användaren får den information man vill ha. Samtidigt måste det hållas på en minimalistisk 

nivå (Kjeldskov, 2002).  

Under Visa avgångar finns en liten ”informationsbar” som beskriver de olika kolumnerna. 

Det var tydligt att en liknande ”informationbar” borde implementeras på sidan Min Resa 

likaså. Visa på karta [se figur 12] var den sida som fick mest kommentarer. Här använder sig 

prototypen av samma ikoner som Googlemaps8 använder under sin kartfunktion för att visa 

var resenären befinner sig. 

Slutsatsen man kan dra av detta är att Visa karta måste bli mer tydligt, den ikon som är 

tänkt att illustrera själva bussen måste bli tydligare. Många av användarna tänkte sig någon 

form av en bild på en liten buss. Även den punkt som symboliserar var användaren är samt 

vart hållplatsen är måste bli tydligare.  Möjligen måste man kanske göra någon form av 

presentation första gången användaren använder applikationen. Även fast det var "Visa på 

karta" [se figur 12] som användarna överlag funderade mest över så var det ändå den del av 

prototypen som användarna blev uppskattade mest. 

 

                                                
8 http://maps.google.se/ 
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Figur 12 

 

7. Slutsats 
I detta projekt undersökte vi hur en mobil applikation kan underlätta resande inom 

kollektivtrafik. Problemet var uppdelat i tre delar. För det första så är att det är svårt att resa 

kollektivt eftersom informationen och tillvägagångssättet kan variera mellan städer, och den 

oerfarne resenären inte vet var eller hur man ska starta sin resa. För det andra så är det svårt 

att skapa en lösning på problemet eftersom målgruppen är alla resenärer, alltså alla sorters 

människor, både erfarna och oerfarna resenärer; och slutligen så ska allt detta presenteras 

för användaren på en liten skärm där det inte går att visa så mycket information samtidigt. 

Resultatet från de undersökningar som gjorts visar på att en digital applikation kan fungera 

som lösning för att underlätta resande inom kollektivtrafiken. Vidare så delades användarna 

upp i två grupper, erfarna eller oerfarna resenärer. Därefter skapades ett koncept för en 

applikation som satte fokus på det intuitiva och snabba i användandet. Scenario-Based 

Design användes för att ta reda på vilken information som användaren behöver för att kunna 

genomföra sin resa. Dessa var för den oerfarne resenären: 

• Information om närliggande hållplatser för att starta sin resa. 

• Information om slutdestination för att veta var hon skall kliva av. 

• Information om de linjer som går mellan punkt A och punkt B, eller information om 

var hon måste byta buss. 

• Vilka tider de aktuella bussarna går, och även hur lång tid det tar för bussen att ta sig 

till just hennes hållplats för att minimera väntetiden i det för henne okända området. 

• Betalningsalternativ och tillvägagångssätt samt priser som gäller. 

 

Den mer erfarne resenären behövde endast hjälp med att ta reda på: 

• Information om busstider från punkt A till punkt B. 
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Fokus lades på att få applikationen så lättanvänd och snabb som möjligt. Detta för att 

användandet ska motiveras med att man med så få knapptryck som möjligt får tillbaka så 

mycket information som möjligt. Dessutom ska den erfarne resenären som bara behöver ta 

reda på när nästa buss går känna att det går så pass snabbt att titta upp denna information 

att det i sig motiverar ett användande av applikationen. Applikationen kombinerar tre olika 

system för att förstärka upplevelsen av att resa kollektivt. Dessa system är 

Realtidsinformation, Location-Based Services (LBS) och reseplanering. Våra tester förstärkte 

vår tes om att detta var ett effektivt sätt att söka sin bussresa på. Eftersom användaren inte 

behövde skriva in information om var ifrån resan skulle utgå ifrån så förkortar det tiden det 

annars skulle ta att söka sin resa. Dessutom frigör det yta på den redan lilla skärmen som 

använda i sammanhanget. De svar vi fick genom denna undersökning var att det går att 

designa för denna breda målgrupp, med hjälp av befintlig teknik; så länge effektiviteten i en 

resesökning hålls hög. Resultaten analyserades med hjälp av Technological Acceptance 

Model, som i sin tur bidrog med information om användarens inställning till denna 

applikation. Det som gjorde TAM till en bra analytisk modell för detta arbete är att den sätter 

användaren i centrum, och berättar för oss forskare om hur troligt det är att användarna 

faktiskt kommer använda applikationen. Dessutom så kan det vara viktigt att få reda på hur 

användaren ställer sig till en digital lösning i ett område där det idag inte finns något. 

Undersökningen bekräftade att det med hjälp av LBS, Realtidsinformation och reseplanering 

går att underlätta resande inom kollektivtrafik. Det vi bidrar med till forskningsområdet är 

att dessa tre funktioner/tekniker fungerade bra som verktyg när man designade för båda 

grupperna av resenärer, där det tidigare enbart har använts i design för den erfarne 

resenären. Vidare motstrider vår undersökning den information som fanns angående 

knappstorlek i navigering inom Smartphones och PDA's. Den enligt tidigare forskning 

rekommenderade storleken på en knapp var minst 9mm hög. Sökfunktionerna i vår 

applikation var betydligt mindre, ca 5mm höga, men ingen av användarna misslyckades med 

att trycka på dessa eller tryckte fel, och då var ändå över hälften av användarna inte bekanta 

med Iphone's användargränssnitt. Det skulle behövas en mer specifik undersökning för att 

kunna styrka detta då undersökningen ej registrerade antal feltryck rent statistiskt, men 

författarna såg som tidigare nämnts inte ett enda feltryck. Slutligen så kan vi konstatera att 

det framkom ett gott resultat av testerna, där applikationen uppskattades och 

testanvändarna såg fram emot att få använda detta på riktigt. Som en testanvändare sa: 

 

”Det här var ett jävla bra system!” 
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