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Sammanfattning   

Digitalisering utav parkeringsautomater är ett faktum och allt fler automater byts ut mot betalning via 

appar. Samtidigt känner äldre vuxna oro kring deras förmåga att använda appar till att betala parkering 

med. Statistik visar att antalet äldre över 65 år ökar I  

Sverige varje år. Dessutom märks det en ökning i både användningen av smartphones och 

körkortsinnehav i vederbörande grupp. Detta kan ledda till att det finns fler äldre vuxna som måste 

kunna anpassa sig till den digitaliserade parkeringen. Tidigare forskning visar dock att app tillverkare 

inte anpassar sina appar för äldre vuxna även om åtgärderna för att effektivisera användandet är 

vanligtvis okomplicerade. Forskning visar även att det behövs fler studier som undersöker lösningar 

kring hur designen ska utformas för en bättre universell design. Därför är syftet med detta 

examensarbete att undersöka hur parkeringsappar kan visuellt anpassas för att underlätta användning 

för äldre vuxna mellan 65 och 75 år i Sverige, i enlighet med tidigare forskning och empiri. Sålunda 

formulerades frågan ”hur kan parkeringsappar designas för äldre vuxna mellan 65 och 75 år för god 

användbarhet?” som skulle besvaras med hjälp av studien. För att undersöka detta fokuserades studien 

på parkeringsapp EasyPark. Studien började med en förstudie som innehöll metoderna observation och 

intervju. Med data från förstudien och designriktlinjer inom området informatik utformades det ett 

designförslag som utvärderades i from av användartest och intervju. Resultatet av studien visar fyra 

huvudsakliga visuella åtgärder: anpassning av textstorlek, design, navigering och färgkontrast samt en 

funktionell åtgärd som är en guide som visar hur appen fungerar.   
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Abstract   

Digitization of parking meters is a fact and more and more of those are exchanged for payment via apps. 

At the same time, older adults feel worried about their ability to use apps to pay for parking. Statistics 

show that the number of older adults over the age of 65 increases in Sweden every year. In addition, 

there is an increase in both the use of smartphones and driving license holdings in the relevant group. 

This can lead to more older adults that must be able to adapt to the digitized parking system. However, 

previous research shows that app developers do not customize their apps for older adults, although the 

measures to streamline the usage of apps are usually uncomplicated. Research also shows that more 

studies investigating solutions to how the design should be formed for a better universal design are 

needed. Therefore, the purpose of this thesis is to investigate how parking apps can be visually adapted 

to facilitate use for older adults between the ages of 65 and 75 in Sweden, in accordance with previous 

research and empirical data. Thus, the question was formulated "how can parking apps be designed for 

older adults between 65 and 75 years of age for good usability?" which should be answered using the 

study. To investigate this, the study focused on the EasyPark parking app. The study began with a 

feasibility study that included the methods of observation and interview. With data from the feasibility 

study and design guidelines in the field of informatics, a design proposal was designed which was 

evaluated with user test and interview. The result of the study shows four main visual measures: 

adaptation of text size, design, navigation and colour contrast plus a functional measure which is a guide 

that shows how the app works.  
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  Begreppsdefinitioner   

I examensarbetet används följande begrepp för att beskriva vissa företeelser eller fenomen. I 

listan under definieras dessa begrepp. Syftet med detta är att förtydliga vilken definition 

examensarbetet syftar på.  

• Distrust – direkt översättning från engelska är misstro. Däremot används ordet av 

forskarna Knowles och Hanson i deras studie ”Older Adults’ Deployment of 

‘Distrust’” (2018) och de definierar ”distrust” som ett begrepp som innebär att äldre 

vuxna litar inte på digitala system. Detta behöver dock inte betyda att de verkligen 

inte litar på tjänsten utan kan även menas som att personen i fråga känner sig osäker 

kring användandet utav tjänsten (Knowles & Hanson, 2018).  Det är deras definition 

av ordet ”distrust” som används i 
detta examensarbete.   

• Ux design – processen av att förbättra användarupplevelsen genom att förbättra 

användningen och tillgängligheten av en digital tjänst. (Hassenzahl & Tractinsky, 

2006).  

• Flat design – illustrerar designen i två dimensioner och använder sig utav enkla 

former. Det är också den populäraste stilen idag bland appar och hemsidor 

(Foundation, 2018).   

• Skeuomorphism – illustrerar designen på ett sätt att de ser ut som riktiga objekt (Hill, 

2014). 
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1. Inledning   

I Sverige pågår just nu en digitalisering av vårt samhälle vilket leder till att allt mer information, 

varor och kunskap går i allt större utsträckning till att bara vara tillgängliga via olika 

internettjänster och mobiltelefon samt dator och surfplatta (Brattberg, 2017). Det är få ställen i 

samhället som inte digitaliseras och de som inte anpassar sig har risk att stängas ute från delar 

av samhället. Som ett exempel anger Brattberg (2017) att TV program i Sveriges Television 

(SVT) hänvisar frekvent tittarna att ta del av ytterligare information på SVT:s hemsida. Ett 

ytterligare exempel är att tidningar använder olika hashtags (#) för att låta läsarna tycka till om 

olika ämnen. Emellertid kan detta vara svårt för exempelvis äldre att veta vad det innebär, hur 

man ska få tillgång till websidan och hur informationen ska hittas samt vad hashtag betyder 

överhuvudtaget.  

En annan vardaglig tjänst som genomgår en digital förändring är parkering. Redan 2015 så hade 

Stockholm stad tagit ner 75 parkeringsautomater och det planeras att resterande automater 

kommer tas bort systematiskt och ska ersättas av parkeringsappar (Jönsson, 2015). Liknande 

process pågår i bland annat Helsingborg stad som genomför digitalisering utav 

parkeringsautomater (Helsingborg, 2018). De motiverar digitaliseringen med att användningen 

utav parkeringsappar i Helsingborg ökat sedan april 2018 från 10% till 41% (Helsingborg, 

2018). Denna utveckling skapar oro bland de äldre runt om i Sverige. I ett reportage från 

Sveriges Radio uttrycker pensionärerna Birgitta Hede och Siv Kanon sin stress och funderingar 

kring parkeringsappar och sms parkeringsystem. De tycker nämligen att det är svårt att hantera 

denna nya teknik (Hansson, 2017). Samtidigt visar undersökning av Deloitte att 87% av alla 

nordiska pensionärer har en smartphone (Malmlund, Suortti, Petteri, Behnk och Brattlund, 

2018) vilket tyder på att användningen av tekniken och appar ökar bland äldre vuxna. Det är 

inte bara användandet av smartphone som ökar utan det blir även fler äldre som har körkort. 

Enligt Transportstyrelsens statistik (2019) kan det observeras en viss ökning av 

körkortsinnehav för personer som är 65 år och äldre. Mellan 2010–2017 har antalkörkort ökat 

med 347 personer i den kategorin (Transprotstyrelsen, 2019). Härav följer det en presumtion 

att det finns fler äldre som måste kunna anpassa sig till den digitaliserade parkeringen, nämligen 

kunna effektivt använda parkeringsappar.   



8  

  

  

  

  

I en undersökning framtagen av Visma anser 9 utav 10 personer att digitaliseringen är en 

utmaning för äldre (Johansson, 2017). Denna utmaning kommer bli allt mer relevant eftersom 

medellivslängden ökar i Sverige och gör att vi kommer vara fler äldre. En rapport från 

Statistiska centralbyrån (SCB, 2017) visar att antalet personer över 64 år har ökat på 2000-talet 

och beräknas år 2017 att överstiga 2 miljoner av Sveriges befolkning. Det beräknas att antalet 

äldre över 65 år kommer vara över 3 miljoner år 2060 (SCB, 2017). I samband med den snabbt 

ökande population av äldre riskerar de att bli en sårbar grupp i det digitala samhället om de inte 

hinner anpassa sig i takt med alla andra. 2018 publicerade Linda Reneland-Forsman, lektor i 

pedagogik vid  

Linnéeuniversitet i Kalmar, en studie kring äldre och digitaliseringen i samhället. Hon har under 

fyra års tid studerat hur personer över 65 års ålder upplever sin digitala vardag. Studien visar 

att de som inte följer den digitala utvecklingen och anpassar sig har risk att exkluderas från 

vissa aktiviteter och tjänster (Reneland Forsman, 2018). Detta händer eftersom fler branscher 

och delar av samhället digitaliserats och tjänster som man kunde göra i en fysisk butik kan snart 

enbart göras via en app eller hemsida. Det kan handla om till exempel att boka en biljett till en 

konsert eller andra sociala aktiviteter. Detta kan resultera i att äldre som är en stor och ökande 

grupp i samhället (SCB, 2017) har risk att hamna i utanförskap.   

Den pågående digitaliseringen av Sveriges samhälle kommer leda till att fler äldre vuxna 

kommer att behöva använda digitala tjänster i framtiden. Sålunda resonerar Visma att 

digitaliseringen ska vara till nytta för alla och att alla i IT branschen måste ta sitt ansvar. I 

följande citat belyser Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma, vikten kring att 

digitaliseringen ska vara för alla. Han menar även att vi som designers måste fokusera mer på 

detta område och lära oss anpassa digitala system bättre så att alla kan ha nytta av det 

(Sundström, 2017).    

”Digitaliseringen ska vara till nytta för hela befolkningen, oavsett ålder och kunskapsnivå. Det 

ställer höga krav på oss och alla andra som tar fram nya digitala lösningar vad gäller 

användarvänlighet och enkelhet, kommenterar Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma i 

ett pressmeddelande.” (Sundström, 2017)  

  

Det är känt att äldre generellt sätt har svårt att använda digitala system. Detta har testats genom 

att jämföra olika åldersgrupper och det visades att deras utförande av uppgiften var generellt 
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sämre än unga vuxnas (Harada, Etsuko, Kenji, Mori, Nozomi och Taniue, 2010). Det finns flera 

studier och forskning kring hur äldre använder digitala system och program som bevisar att 

designanpassning i till exempel appar är väsentligt för att äldre vuxna kunde använda dem 

effektivt.  En av dem är en studie där Silva, Holden och Nii (2014) jämförde två tränings appar 

för att undersöka om apparna var anpassade för äldre vuxna. Studiens resultat indikerade att 

apparna inte var anpassade tillräckligt för att äldre kunde använda dem effektivt. Det kom fram 

att detta berodde på design fel såsom nummerordning, navigation och uppfattning kring hur 

man använder appen. I slutsats och framtida forskning lyfter forskarna (2014) fram att 

anpassning av apparna för äldre vuxna är en avgörande del av appdesign som dessvärre ofta 

bortses även om åtgärderna för att effektivisera användandet är vanligtvis okomplicerade. I en 

annan studie från 2016 (Melo, Rodrigues, Martins, Antonelli, Fortes och Castro) testade 21 

brasilianska äldre användare en app som forskare har utvecklat. Syftet med studien var att 

undersöka hur testpersonerna upplevde användarupplevelsen på appen som kallas för 

ElderNote och är en påminnelse app som är anpassad för äldre vuxna. Resultatet visade att 

deras program hade bra tillgänglighet och användarvänlighet för äldre enligt de 21 personer 

som deltog på testet.  Som förslag för framtida forskning skrev de följande:   

“As the population to whom applications are designed is always undergoing changes, it is 

important that inclusive design be considered in the future work in order to users make use of 

intuitive and affordable way applications even with the particularities of each public” (Melo et 

al, 2016)   

Citatet tar upp att samtidigt som individer ändrar sina användarmönster måste appar/system 

följa användarens utveckling och ändras med dem. Därför blir det allt viktigare i framtida 

forskning att undersöka hur designers kan utforma appar/system på bäst sätt för varje individ. 

Mot bakgrund av den tidigare nämnda digitala utvecklingen och ökning utav både användandet 

av smartphones och körkortsinnehav för äldre vuxna så ska detta examensarbetets fokus ligga 

på förbättring och anpassning av det grafiska utseendet utav parkeringsappar. Till grund för 

detta motiv ligger strävan att uppsatsen skulle bidra till att belysa vikt och fortsätta utveckling 

av inkluderande design som är anpassad för vuxna äldre vilket definieras som ett behov för 

framtida forskning av rapporter inom området informatik.   
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1.1. Syfte  

Tidigare forskning visar på att det måste forskas mer om inkluderade design och anpassning för 

äldre vuxna genom att ta reda på hur designen ska individanpassas. Anpassning för äldre vuxna 

är en avgörande del av appdesign som dessvärre ofta bortses även om åtgärderna för att 

effektivisera användandet är vanligtvis okomplicerade. Med detta som argument och 

samhällsproblemen samt statistiken som lyftes fram i introduktionen har detta examensarbete 

som syfte att undersöka hur parkeringsappar kan visuellt anpassas för att underlätta användning 

för äldre vuxna mellan 65 och 75 år i Sverige. 

 

 

1.2. Frågeställning   

Hur kan parkeringsappar designas för att underlätta användningen för äldre vuxna mellan 65 

och 75 år?   
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2. Litteraturstudie   

Kapitlet är uppdelad i två delar. I första delen presenteras det tidigare genomförd forskning 

inom området design för äldre. I andra delen finns det en genomgång av olika designriktlinjer 

där av Normans designprinciper som är från tidigare kursliteratur som designförslaget har som 

underlag i metoden.  

2.1.  Designa för äldre   

Jeff Johnson och Kate Finn (2017) har studerat under en lång tid hur ux designers ska designa 

för en befolkning som successivt blir allt äldre. Forskarna presenterar i deras bok ”Designing 

User Interfaces for an Aging Population : Towards Universal Design” flera åtgärder som en 

ux designer borde förbättra för att uppnå en bättre design som tar hänsyn för äldre men kan 

även användas av yngre och varför detta behövs. Jeff och Kate sammanställer vad som händer 

med de flesta personer när de blir äldre. Exempelvis försämras vår syn, hörsel, motorik, styrka 

och uthållighet. Även vår kunskap och förståelse för ny teknik samt attityd mot den ändras 

(Johnsson & Finn, 2017). Jeff och Kate har sammanställt flera riktlinjer som de anser vara 

väsentliga för en designer och de finns under bilaga 1(se bilaga 1).  

Harada et al. (2010) har i sin rapport utgått från en hypotes att äldre har större svårigheter med 

att använda digitala system än yngre vuxna eftersom äldre har sämre kognitiva funktioner 

jämfört med yngre vuxna.  2003 Presenterade Harada en modell som innehåll tre delar (1–3) 

och vilka kallas för layers. Listan tar upp problem som äldre kan möta och som gör att de kan 

ha svårt att använda digital utrustning som är anpassade för yngre vuxna.  2009 uppdaterade 

Harada modellen med en ytterligare layer-0:   

0. Declines in perceptual/physical functions, affecting cognitions through demanding 

effortfulnes  

1. Changes/decreases in cognitive functions - especially, declined inhibition and/or 

slowing-down  

2. Shortage of knowledge/mental models - especially the lack of computational concept 

of “information”  

3. Meta-cognition and attitudes/strategies and goal-settings   

- Including cultural/social factors  
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- “keeping myself(looks)effective” as social goal   

(Harada et al, 2010)  

Layer-0. Här beskrivs problem som äldre har med olika IT system som härstammar från sämre 

fysiska förmågor jämfört med yngre vuxna. Till exempel tar det mer kraft och energi att utföra 

normala rörelser jämfört med yngre vuxna därför har äldre färre resurser kvar till de kognitiva 

processerna (Harada et al, 2010).  

Layer-1. Här beskrivs problem som äldre har med IT system som härstammar från ändringar i 

den kognitiva processen som uppstår när vuxna åldras. Dessa ändringarna inkluderar sänkt 

kapacitet i arbetsminnet och sänkt hastighet av kognitiv bearbetsförmåga. Dessa kognitiva 

ändringar har blivit observerade i situationer där äldre vuxna använder IT baserade system. Ett 

exempel är att äldre vuxna behöver längre tid att förstå meddelande som kommer upp på en 

dator eller mobiltelefon jämfört med yngre vuxna (Harada et al, 2010).  

Layer-2. Problemen äldre kan möta är relaterat till bristande kunskap av IT eller ignorans av 

själva konceptet IT i stort. Vuxna som är 65 år eller äldre har med högsta sannolikhet dålig bild 

av vad IT innebär i förhållande till yngre vuxna. Anledningen till detta är att de har mött 

tekniken sent i sina liv eller begränsad tillgång för att lära sig (Harada et al, 2010).  

Layer-3. Som ett resultat av föregående layers och att äldre vuxna känner av dessa problem så 

är det mer troligt att de börjar undvika olika IT system och maskiner som ser ut som en dator 

och i stället börjar förlita sig mer på instruktioner än vad unga vuxna gör. Dessa beteenden 

diagnostiseras som stereotyp hotande (Harada et al, 2010).  

Harada bygger sin modell på hans egen tidigare forskning och andra forskares arbeten om hur 

en äldre vuxen beter sig mentalt och fysiskt.  Han skriver att det svåraste är att välja vilken layer 

man som designer ska fokusera på eftersom alla layers interagerar med varandra så man kan 

inte fokusera lika mycket på varje layer och få en perfekt design utan man måste kompromissa. 

Ett exempel som Harada tar upp är om en designer fokuserar på aspekterna från layer-0 så vill 

designern ha större knappar och större text som på så sätt tar ner mängden av information som 

syns på skärmen men dessa ändringar passar dock inte ihop med layer-2 (Harada et al, 2010). 

En hypotes som  
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Harada har är att den mest kritiska delen att lösa för att skapa en bättre användarupplevelse för 

äldre är att ge dem olika sätt att lära sig IT system på. Detta byggs på layer-2, nämligen att 

komplexa problem uppstår när äldre vuxna har lite kunskap eller dålig bild vad IT innebär. 

Detta leder till att det finns många äldre som inte litar på ny teknik och därför inte använder 

den. I en studie skriver Bran Knowles och Vicki L. Hanson (2018) om hur designers ska 

motverka äldres inställning att inte lita på nya tekniska system vilket i artikeln kallar de för 

”distrust” (Knowles & Hanson,  

2018). Forskarna kom fram till att använda ”distrust” inom digitala teknologier inte är passande 

eftersom det kan både uppfattas som negativt och positivt. Forskarna menar dessutom att äldre 

inte använder digitala system lika mycket som unga och deras  

”distrust” härstammar från ovetande och okunskap vilket innebär att det inte är själva 

tekniken/tjänsten som saknar trovärdighet. Utan användaren som saknar kunskap. Knowles och 

Hanson uttrycker behovet utav fler liknande studier kring inkluderande design och design för 

äldre utförs för att föra utveckling av digitala system framåt. 2013 utfördes det en studie där 

forskarna (Patsoule & Koutsabasis, 2013) designade om en hemsida så att den skulle vara bättre 

anpassad för äldre. Forskarna använde vissa designprinciper för att designa den anpassade 

hemsidan. Sedan jämfördes originalet med den anpassade hemsidan med hjälp utav äldre 

testpersoner. Det visade sig att den anpassade variationen av hemsidan var mycket bättre för de 

äldre testpersonerna att använda (Patsoule & Koutsabasis, 2013). Den här studien visar att 

anpassning av metod och användning av designriktlinjer kan hjälpa designers att designa en 

mer anpassad design för en specifik målgrupp. Den rådande trenden inom ux design som kallas 

för flat design har fått mycket kritik för att användandet av appen eller hemsidan blir mycket 

svårare att använda och navigera sig i. Eftersom den typen design tenderar att vara mer otydlig 

än Skeumorphism. Detta är tydligt när det är en äldre målgrupp som ska använda hemsidan 

eller appen (Nielsen, nngroup.com, 2015). En undersökning (Cho., Kwon., Na., Suk, Hyeon 

och  Lee, 2015) visar att äldre har det svårare att använda appar och hemsidor med flat design 

och föredrar Skeuomorphism. Detta kan vara en förklaring på resultatet av en studie som 

gjordes 2014 (Silva, Holden, & Nii, 2014) jämfördes det de två mest populäraste tränings 

apparna på Google Play och iTunes det vill säga Nike + och RunKeeper för att se om apparna 

var anpassade för  



14  

  

  

  

  

äldre vuxna. Efter att genomfört en studie där 35 deltagare fyllt i en lista med olika frågor kring 

användningen och designen av apparna kom forskarna fram till att Nike+ och RunKeeper inte 

når upp till en standard som behövs för att äldre kan använda apparna effektivt.  De områden 

som de äldre hade mest problem med visade sig vara följande design fel: nummerordning, 

navigation och uppfattning kring hur man använder appen. I en annan studie från 2016 (Melo, 

Rodrigues, Martins, Antonelli, Fortes och Castro) testade 21 brasilianska äldre användare en 

app som forskare har utvecklat speciellt för äldre. Syftet med studien var att undersöka hur 

testpersonerna upplevde användarupplevelsen på appen som kallas för ElderNote som är en app 

som ska hjälpa äldre användare med att bevara noteringar i text och ljudform. studien började 

med en observation med friska äldre personer mellan 55 till 75 år. Efter observationen 

analyserade forskarna resultatet. Resultatet visade att deras program hade bra tillgänglighet och 

användarvänlighet för äldre enligt de 21 personer som deltog på testet.  De kom även fram till 

att det inte fanns något noterbar skillnad av användarvänligheten mellan de mer erfarna 

användarna jämfört med de oerfarna.  

Dessa rapporter har bidragit till vår kunskap kring äldre vuxna som användare av digitala 

artefakter och digitala tjänster.   

 

2.2. Design riktlinjer   

Det finns flera forskare inom området UX-Design som har gjort undersökningar och i slutändan 

kommit fram till riktlinjer kring hur designers ska designa och tänka för att optimera 

användarupplevelsen i en speciell kontext. I detta avsnittet kommer det tas upp några 

designriktlinjer som är generella och går att applicera i olika kontexter som denna rapport 

stödjer sig på. Först är det sex designprinciper av experten Donald Norman (2013). Den första 

upplagan av boken skrev Norman 1988 men 2013 kom det ut en ny version av boken som denna 

uppsats hänvisar till. Nedan följer det en lista som kort beskriver Normans sex designprinciper 

(Norman, 2013). Observera att detta examensarbete inte har i åtanke att bygga på Normans 

arbete utan använder dem i metoden som riktlinjer.   
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• Visibility - försäkra att viktiga element för användningen syns på ett sätt som är lätt att 

se och lätt att hitta. (Norman, 2013)  

• Feedback - tjänsten eller hemsidan informerar användaren när användaren gör något 

och meddelar vad som har hänt. Kan vara till exempel vibration från din telefon eller en 

notis på den skräm efter du har tryckt på en knapp. (Norman, 2013)  

• Constraints - för många möjligheter som visas för användaren kan skapa förvirring för 

användaren. Constraints är att man ska bara visa element som är nödvändiga för just det 

tillfället. (Norman, 2013)  

• Mapping - hur kontrollerna ser ut relaterat till vad de gör i tjänsten/ hemsidan. (Norman, 

2013)  

• Consistency - detta menas med att använda samma design på element som utför samma 

saker. (Norman, 2013)  

• Affordances - när man ser ett element eller ett objekt på tjänsten/ hemsidan ska man 

veta hur man kan använda det. Att designen är en ledtråd kring hur man kan interagera 

med elementet (Norman, 2013).  

  

Ett till känt verk är Nielsen´s ”10 Usability Heuristics for User Interface Design” som Nielsen 

har från 1990 (Nilsen & Molich) till 1994 (Nielsen, 1994a) itererat fram 10 guidelins eller, som 

Nilsen beskriver dem själv, som 10 tumregler. Nilsens arbete har satt grunden för flera andra 

guidelins och 28 år sedan första rapporten är dessa 10 guidelins fortfarande relevanta.   

   

• Visibility of systemstatus - systemet ska alltid upprätthålla information till användaren. 

Kring vad som sker och förse användaren med lämplig återkoppling inom rimlig tid 

(Nielsen, nngroup, 1994b)  

  

• Match between system and the real world - systemet ska använda samma språk som 

användaren så att ord, meningar och koncept är bekanta till användaren istället för att 

använda systeminriktade termer. Systemet utgår från en riktig konversation och gör att 

information visas i en naturlig och logisk ordning (Nielsen, nngroup, 1994b)  
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• User control and freedom - användare väljer ofta fel systemfunktioner och behöver ett 

tydligt sätt att ångra eller gå tillbaka för att upphäva det som inte var meningen utan att 

behöva gå igenom en krånglig process. Stöd ångra och omdirigera (Nielsen, nngroup, 

1994b).   

  

• Consistency and standards - användaren borde inte behöva undra om olika ord, 

situationer eller handlingar betyder samma sak på olika tjänster. Följ 

plattformskonventioner (Nielsen, nngroup, 1994b).  

  

• Error prevention - ännu bättre än bra felmeddelande är noggrann design som 

förhindrar att ett problem uppstår i första hand. Avlägsna antingen de felaktiga 

förhållandena eller kontrollera dem och visa användarna en bekräftelsemöjlighet innan 

de åtar sig åtgärden (Nielsen, nngroup, 1994b).  

  

• Recognition rather than recall - försök att ha objekt, knappar och alternativ synliga 

för att minimalisera användarens minnesbelastning. Användaren ska inte behöva 

komma ihåg information från en del av tjänsten till en annan del.  Instruktioner för 

användning av systemet ska vara synliga eller lätt återhämtningsbara när det är lämpligt 

(Nielsen, nngroup, 1994b).  

  

• Flexibility and efficiency of use - att ha alternativ för erfarna användaren men att dem 

är osynliga för nybörjare. Detta för att påskynda interaktionen för erfarna användare 

och samtidigt inte förvirra nybörjarna. Tillåt användare att skräddarsy frekventa 

åtgärder (Nielsen, nngroup, 1994b).   

  

• Aesthetic and minimalist design - dialoger bör inte innehålla information som är 

irrelevant eller sällan behövs.  Irrelevant information har risk att skymma viktig 

information för användaren (Nielsen, nngroup, 1994b).  
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• Help users recognize, diagnose, and recover from errors - felmeddelande bör bara 

uttryckas i textform, inte i kod. Meddela exakt vad det är för fel och föreslå en lösning 

(Nielsen, nngroup, 1994b).  

  

• Help and documentation - även om det är bättre om systemet kan användas utan 

dokumentation (beskrivning) kan det vara nödvändigt att ge information via en 

beskrivning. Allt sådant material ska vara lätthanterlig och fokusera på användarens 

uppgift. Korrekta åtgärder i en listform ska utföras men ska inte vara för lång (Nielsen, 

nngroup, 1994b).  
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3. Metod  

För att kunna besvara på frågeställningen ”Hur kan parkeringsappar designas för att underlätta 

användningen för äldre vuxna mellan 65 och 75 år?”  har studien delats upp i tre delar: förstudie, 

designförslag och utvärdering. Detta följer Löwgens mall för metoder för forskning genom 

design (Löwgren, 2018). Enligt löwgren är förstudie en fas där forskaren utforskar något 

tillexempel en app i en viss kontext eller målgrupp för att ha en grund att stå på när det är dags 

att utveckla designförslaget.  Förstudien genomfördes med hjälp av metoderna individuell 

observation och intervju av 4 personer i åldern 65–75. Informationen som samlades in under 

förstudien användes sedan i designförslaget. När designförslaget färdigställdes kom samma 

grupp med informanter och genomförde ett användartest (Martin & Hanington, 2012) samt en 

intervju med designförslaget som underlag. Dessa metoder användes för att få en inblick kring 

varför och hur informanterna använder parkeringsappar. Metoderna hjälpte att samla in 

information om vad informanterna tycker om design och funktionalitet av parkeringsappar samt 

vad de anser kan bli bättre. Den här studien baseras på parkeringsappen EasyPark. Anledningen 

till detta är ett bekvämlighetsurval eftersom författare av examensarbetet hade tidigare 

erfarenheter av appen men även för att det är en av de mest använda parkeringsapparna i Sverige  

 

 (Ekblom, 2017). Tanken var först att undersöka alla tre appar som användas i Helsingborg stad, 

det vill säga Easy Park AB, Inteleon AB och Parkster AB men de två sista parkeringapparna 

valdes bort på grund av tidsbrist och därför fokuserar undersökningen enbart på EasyPark. För 

att få överblick över EasyParks gränssnitt se bilaga 2 (se bilaga2).  

3.1. Deltagare och urval  

I studien deltog det fyra personer i åldern 65–75 därav två kvinnor och två män. För att få 

kontakt med testpersonerna skickades det ut ett mejl till respektive pensionärsföreningarnas 

kontaktperson. I detta mejl presenterades målet utav kandidatuppstasen och förfrågning 

huruvida deras medlemmar skulle vara intresserade att delta. Mejlet skickades ut till tio 

föreningar i Helsingborg. En förening valde att vidarebefordra mejlet till deras medlemmar 

vilket resulterade i att tre av deltagarna kommer från samma förening. Beroende på att det var 
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svårt att få fler frivilliga informanter i Helsingborg skickades det ut samma mejl till två 

pensionärsföreningar i Kristianstad vilket ledde till att en av testpersonerna är från Kristianstad. 

Alla använder smartphones och innehar ett körkort.   

3.2. Material  

Studien använde ramverk av metoder som presenteras i kompendiet ”Till en designstudent som 

ska göra examensarbete på kandidatnivå” (Löwgren, 2018) som bas för att bygga upp 

utformningen av studien det vill säga förstudie, designförslag och utvärdering (Löwgren, 2018). 

Intervjun i förstudien är uppbyggd med hjälp utav Patel och Davidsons (2011) modell kring 

frågors uppbyggnad. Låg grad av standardisering och låg grad av strukturering har använts då 

frågorna formulerades allteftersom observation fortlöpte. Observations typen som användes i 

förstudien är ostrukturerad observation och detta går ut på att erhålla så mycket information 

som möjligt (Patel & Davidson, 2011). I användartestet/intervjun användes en hög grad av 

standardisering och låg grad av strukturering av intervjun (Patel & Davidson, 2011). Frågorna 

är sålunda fastställda sedan tidigare men har ett öppet svar för att få in kvalitativa data. Sedan 

övergick intervjun till låg grad av standardisering och låg grad av strukturering. Orsaken till 

detta är att fånga testpersonens tankar och funderingar. Användartestet är utformat så som 

Martin och Hanington beskriver en metod som dem kallar för Usability testing (Martin & 

Hanington, 2012). Designförslaget gjordes med hjälp av programvaran Adobe XD. För 

dokumentation av de olika sessionerna med testpersonerna spelades samtalen in med hjälp utav 

röstmemo på mobiltelefonen för att kunna lättare analysera samtalen i efterhand. Samtliga 

testpersoner utförde testet med samma Iphone (Iphone 7) och tjänst (EasyPark).  

3.3. Förstudie   

Förstudien anordnades på stadsbiblioteket i Helsingborg för de tre informanter som kommer 

från Helsingborg eftersom det var en bra central plats där alla involverade kunde åka till lätt. 

Den fjärde informanten bor i Kristianstad och den delen av förstudien gjordes i Kristiansands 

bibliotek. Testpersonerna utförde samma uppgift som var att betala för 30 minuters parkering. 

Varje session var bokad för en timme. Vissa möten tog längre tid och vissa blev kortare 

beroende på informanten.  Metoderna som användes i förstudien var observation och intervju. 
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Intervjun var baserad på frågor som framstod genom observationen. Under sessionen fördes det 

en diskussion då ledaren och testpersonen diskuterade olika saker och i synnerhet vad 

testpersonen upplevde när hen provade appen. Genom hela observationen satt testpersonen och 

testledaren mitt i mot varandra och testpersonen pratade högt vad hen tänkte kring appen. 

Testledaren hjälpte delvis testpersonen om hen behövde hjälp men uppmuntrade testpersonen 

till att försöka själv  att prata högt om hens upplevelse för att få med nödvändiginformation på 

röstinspelningen. Efter observation intervjuades informanten om eventuella frågor som kom 

upp under observationen. Under resultat och analys finns en lista med kommentarer och svar 

på frågor som testpersonerna gav under förstudien.   

3.4. Designförslag  

Designförslaget är byggt på samma grafiska manér som EasyPark men med vissa 

modifikationer. Designförslaget är baserat på förstudiens resultat och relevant forskning som 

har presenterats under litteraturstudien. Visuella element som har ändrats är följande:  

• fontstorlek och textfärg  

• lista med närliggande parkeringsplatser  

• annan stil på klockan  

• guidefunktion som visar de olika steg som behövs göras för att parkera  

 

3.5. Evaluering 

Evalueringen användes som en utvärdering av designförslaget. Under evalueringen utfördes det 

ett användartest där informanterna fick testa designförslaget och uttrycka deras åsikter om det. 

Sedan fördes det en intervju och designförslaget utvärderades. Användartestet var uppdelat i 

två delar: först fick informanten utföra samma uppgift som i förstudien men denna gång med 

designförslaget istället för EasyParks app informanten uppmuntrades att prata högt om vad som 

hen ser och känner. Efter detta fick informanten inspektera varje sida mer noga och kommentera 

vad som var dåligt och var som vad bättre än EasyParks app. Användartetstet och intervjun 

anordnades på samma ställen som förstudien, nämligen i stadsbiblioteket i Helsingborg för tre 
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informanter och i Kristianstads bibliotek för den fjärde. Varje session var bokad för en timme. 

Vissa möten tog längre tid och vissa tog längre beroende på informanten.  Frågorna som ställdes 

på intervjun var följande:  

1. Hur upplever du skillnaden mellan de två varianterna?  

2. På vilket sätt skulle en guide hjälpa dig?  

3. Vad tycker du om den nuvarande guiden och vad skulle du vilja se för utveckling?  

4. Hur tycker du listfunktionen fungerar och finns det något du skulle vilja ändra och i 

så fall vad?  

5. Vad ger Easypark eller parkeringsappar för värde för dig? Nämn tre saker varför du 

använder tjänsten.  

6. Vad är det du brukar uppleva för svårigheter när du ska använda en app du aldrig 

har använt innan?  

 

3.6. Etik  

Denna studie följer de 4 krav som Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram:  

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet. Dessa krav 

kommer ligga till grund för olika etiska övervägande. Nedan Redogörs hur dessa 4 krav har 

kommit till nytta och används:  

Samtycketskravet “deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.” (Vetenskapsrådet, 2002) Deltagarna får frivilligt vara med på testerna och blir 

förfrågade inför varje möte om det är okej att den informationen kommer att användas i 

samband med examensarbetet.  

Konfidentialitetskravet “uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem.” (Vetenskapsrådet, 2002). I examensarbetet har pseudonymer använts 

på informanternas namn för att skydda deras identiteter. Samtalen som spelas in har bara en 

person tillgång till och kommer raderas efter att studien är slutförd.   
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Nyttjandekravet “Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet, 2002). Uppgifterna som har samlats in under studien 

har förvarats på ett säkert sätt som gör att utomstående inte kan ta del av uppgifter som 

informanterna har angett.    

Informationskravet “Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.” (Vetenskapsrådet, 2002). Testledaren som ledde samtalen med 

informanterna har presenterat examensarbetets syfte för varje deltagare.  

Dessutom presenterades det redan i mejlet om förfrågan om informanter.  

Ett dilemma som framstod i början av studien var att välja en bra plats att anordna mötena med 

informanterna. I början var det tänkt att testet skulle utföras i rätt miljö, det vill säga i en bil 

och på en parkeringsplats, men dessa planer ändrades. Eftersom det inte fanns några personliga 

band med informanterna så var det viktigt att mötas på en trygg och tillgänglig plats och det 

ansågs inte vara i en bil med en främling på en parkeringsplats. Därför valdes Helsingborgs 

stadsbibliotek som ligger i centrala  

Helsingborg med många förbindelser. För informanten i Kristianstad valdes Kristianstads 

bibliotek av samma anledning.  

3.7. Litteraturundersökning  

För att samla in relevant forskning har sökmotorer Summon, Google sök och Google scholar 

använts. De databaser som har använts att söka på var ACM Digital Libray. I början av 

litteraturundersökningen användes ord som hittades genom att läsa olika tidningsartiklar inom 

områden digitalisering för äldre och ux för seniorer. Dessa söktes sedan i Summon och Google 

scholar. Med hjälp av artiklarna som påträffades under den systematiska sökningen övergick 

sökandet så småningom till kedjesökning (Rienecker & Jørgensen, 2014).   

Sökord som har används är ux for seniors, Age-friendly design, ux for elder, digitalisering av 

samhället, seniors apps, Parkeringsappar, Parkeringsappar äldre, Mobile apps for older people.  
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4. Resultat och analys   

4.1. Förstudien   

Här Presenteras resultatet av förstudien. Observera att viss information som har bedöms som 

irrelevant för denna studie har tagits bort till exempel samtal om personliga händelser eller 

incidenter som inte har någon koppling till parkeringsappar och EasyPark. Namnen på 

informanterna nedan är pseudonymer.   

Maria: 75 år bor i Helsingborg.  

Förkunskaper: använt Parkster innan och använder andra mobilappar dagligen.  

Första testpersonen upplevde att kartan (se figur 1) var svår att navigera sig igenom och särskilt 

när hon hade valt parkeringsplatsen. Det var dessutom svårt att veta hur man går vidare till 

nästa sida.   

 



24  

  

  

  

  

 

Figur 1 Bild från EasyParks app som visar kartan där man kan navigera sig till olika parkeringar. 

Hon tyckte att själva betalningen fungerade bra. Maria uttryckte även en längtan att det skulle 

vara samma visuell design genom flera appar. Därtill kommenterade hon att det var krångligt 

för henne att använda den snurrande klockan (se figur 2) för att ställa in parkeringstid. När det 

presenterades för henne att det fanns en annan design för att ställa in klockan blev hon förvånad 

eftersom hon inte visste att det fanns möjlighet att välja. Hon gjorde då en jämförelse mellan 

klockan man snurrar på (se figur 2) och EasyParks andra alternativ att ställa klockan (se figur 

4) och tyckte att den sistnämnda var betydligt mer tydlig och enkel att använda. Anledningen 

till att hon föredrog det andra alternativet var eftersom designen i figur 4 liknar designen på 

alarmfunktionen i hennes Iphone och det är troligtvis därför hon är mer van vid den typen av 

design.  För övrigt var det svårt för henne att hitta olika menyer och hon kunde inte identifiera 

att vissa element var klickbara som till exempel den digitala klockan (se figur 3) vilket var 

anledning till att hon inte visste att det fanns olika alternativ att ställa in klockan.  

Positiva saker med EasyPark: färger, kontraster, bra med två olika alternativ till att se 

klockan.   
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Negativa saker med EasyPark: tillvägagångsättet ”måste jag lära mig på varje app” svårt att 

hitta P knappen (se figur 1), svårt att se all information och identifiera klickbara element.    

Analys: Marias kommentar att det skulle vara lättare att använda appen om det var samma 

visuell still mellan appar var anmärkningsvärd då det kan innebära att visuella ändringar kan 

ha stor inverkan på äldre vuxna för att de kanske inte är så bra att anpassa sig till olika typer av 

design. Hon visar även tecken på att flat design kan vara orsaken eftersom det är svårt för henne 

att identifiera vissa element som klickbara i det här fallet den digitala klockan. (se figur 3)  

  

 

  

Figur 2 EasyParks design för att ställa in tid.                        Figur 3 Digital klocka. 

Britta 72 år bor i Helsingborg.  

Förkunskaper: använder appar dagligen och har testat EasyPark en gång innan.  

Britta tycker att det är bra att man inte behöver gå till parkeringsautomaten. Hon berättade att 

första gången hon testade appen visste hon inte att man ska snurra klockan (se figur 2). Hon 
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berättade även att hon var osäker hur hon skulle använda appen korrekt och var rädd för att göra 

fel.   

Positiva saker med EasyPark: man betalar bara för den tiden man står, slipper gå till 

parkeringsautomater.  

Negativa saker med EasyPark: otydliga knappar och menyer, svårt att veta hur man ska göra 

när man startar appen första gången.   

Analys: Britta hade problem att navigera sig och veta var hon skulle göra och hur hon skulle ta 

sig tillväga för att betala för en parkeringsplats. Detta kan bero på dålig syn och även på att 

Britta inte uppfattar att med vissa element är det menat att man ska intrigera med. Kan detta 

bero på att EasyParks design inte är tillräckligt tydligt?  

Bengt 75 år bor i Helsingborg.  

Förkunskaper: har använt tre olika parkerings appar tidigare men föredrar EasyPark. 

Anledningen till detta är att han tycker att den är lätt att använda och framförallt eftersom 

EasyPark har en favoritfunktion där man kan lägga till parkeringsplatser som man använder 

ofta (se figur 1).   

Bengt nämner att han känner sig otrygg och osäker när han för första gången ska använda en 

ny app och så var även fallet när han skulle använda EasyPark för första gången. Bengt berättar 

dessutom att han har svårigheter att navigera sig genom kartan (se figur 1). Enligt honom själv 

har han inte så bra fingermotorik längre så det tar lång tid att navigera i appen och han råkar 

ofta trycka fel.  

Positiva saker med EasyPark: bra kontraster och färgval.  

Negativa saker med EasyPark:  svårt att navigera sig i kartan och svårt att se ”Skriv in 

områdeskod” (se figur 1), han föreslår en lista med de närmsta parkeringsplatserna.   

Analys: Bengt nämner att han tycker att det är svårt att navigera sig i karta och han skulle 

föredra en lista som format eller ett komplement. Han har problem med sin fingermotorik som 

många äldre har och vilket gör att navigering i app som inte är anpassat till detta kan bli 
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komplicerat. Genom att anpassa appen och göra en lista med tydlig text samt stora ruter kunde 

användarens upplevelse förbättras betydligt.   

  

Erik 71år bor i Kristianstad.  

Förkunskaper: testpersonen använder redan Parkster regelbundet som är en annan 

parkeringsapp men har även testat EasyPark.  

Han använder även andra mobilappar dagligen och är van smartphoneanvändare.  

När han genomförde testet så mötte han inga problem och förstod vad han skulle göra. En sak 

han noterade som kunde bli bättre var den snurrande klockan som man ställer in tiden på (se 

figur 2). Han föredrog att använda det andra alternativet (se figur 4). Annars var han nöjd med 

EasyParks design.  

Positiva saker med EasyPark:  smidig tjänst som gör att man slipper stå i kö vid 

parkeringsautomater.  

Negativa saker med EasyPark: designen på klockan (se figur 2) och navigering av kartan (se 

figur 1).  

Analys: Erik är mer data/mobil van än många i hans ålder och detta beror på hans tidigare jobb 

då han var tvungen att lära sig och använda vissa datorprogram. Först hade han inte några 

invändningar med Easyparks app vilket kan bero på att han är van att använda denna app och 

då kan det hända att eventuella brister bortses. Emellertid nämnde han senare att han inte var 

helt nöjd med den standardklockan (se figur 2) utan föredrog det andra alternativet (se figur 4). 

En förklaring till detta kan vara att det andra alternativet (figur 4) är manuellt system där man 

ställer in allt själv och resultatet syns på ett mer analogt sätt.   
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Figur 4 EasyParks andra alternativ att ställa in tiden på 

 

4.2. Designförslag  

Här nedan presenteras och motiveras designförslag med hänsyn till förstudien och forskning 

som tidigare har presenterats under litteraturstudien.   

I designförslaget ändrades fontstorleken (se figur 5) och även textfärgen från en ljusgrå till fet 

svart. Detta gjordes för att åtgärda Bengts kommentar att texten är liten och i synnerhet rubriken 

”Skriv in områdeskod” (se figur 1) var svårt att se. Denna åtgärd går att koppla till en av 

Normans (2013) design principer nämligen Visibility och följer även Jeff Johnson och Kate 

Finns designriktlinjer vision 3.1 (se bilaga 1) (Johnsson & Finn, 2017).  
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Figur 5 Fontstorlek och textfärg                Figur 6. Lista med närliggande parkeringsplatser 

 

Alla fyra informanter Maria, Britta, Bengt och Eric hade svårigheter att navigera sig vid kartan. 

Detta beror främst på deras svårighet att flytta ikonen till rätt parkeringsplats. I designförslaget 

kan man välja att få upp en lista av de parkeringarna som är närmst (se figur 6). Detta 

designförslaget gjordes utifrån informanternas kommentarer och tanke på Normans principer 

Visibility, Mapping (Norman, 2013) . Listan gör så att användaren får en tydlig bild kring vilka 

parkeringar som finns i närheten och tar bort svårigheterna att navigera sig genom en karta samt 

minskar onödiginformation. Listan adresserar Jeff  

Johnson och Kate Finns designriktlinje under (se bilaga 1 cognition 6.1,6.2 och 6.3) (Johnsson 

& Finn, 2017).  
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Figur 7. Annan still på klockan 

  

Samtliga informanterna utryckte att de inte gillade designen på standardklockan (se figur 2) 

som man kan snurra på. Britta uppfattade inte att hon skulle snurra på klockan för att ställa in 

tiden. De andra informanterna tyckte att det blev jobbigt att snurra om man skulle stå på 

parkeringen i flera timmar. EasyPark har en annan klocka (se figur 4) som är mer manuell och 

ställs in på ett analogiskt sätt. För att få fram den klockan ska man trycka på tiden (se figur 3). 

Emellertid upptäckte informanterna inte detta och även Bengt som har använt appen flitigt 

visste inte att den fanns. Detta är ett tydligt tecken på dålig Affordances (Norman, 2013). 

Samtliga informanter föredrog design av den manuellt inställbara klockan (se figur 4) före 

standardklockan som ska snurras (se figur 2). Av detta skäl blev den manuellt inställbara 

klockan (se figur 4) en standardklocka i designförslaget, det vill säga att det är den klockan som 

syns först när användaren ska ställa in parkeringstid. Design riktlinjer som följs är att få bättre 

Affordances och Consistency (Norman, 2013). Affordances ökar i denna design eftersom den 

visar på ett tydligare sätt hur användaren ska använda klockan. Eftersom flera av informanterna 
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är vana att använda klockdesignen som är manuellt inställbar (se figur 7) ökar denna design 

Consistency (Norman, 2013) genom flera appar vilket leder till att användaren inte behöver lära 

sig hur olika typer av klockdesign fungerar. Således ökar även kunskapen kring hur användarna 

använder appen (se bilaga 1 cognitioncont’d 6.14) (Johnsson & Finn, 2017).  

    

1. Guide funktion som visar de olika steg som behövs göras för att parkera. (se bilaga 4)  

Maria, Britta, Bengt och Eric uttryckte en osäkerhet om att använda appar och i synnerhet när 

det är en app som de inte har använt innan. Detta beror på att de inte är säkra på hur appen 

fungerar och är rädda att göra fel. Designförslaget för detta är en guide som kommer upp när 

appen öppnas och som förklarar hur man går till väga när man ska betala för sin parkering. 

Guiden finns dessutom tillgänglig hela tiden högst upp bredvid EasyParks logotyp. Design 

riktlinjer som har varit i fokus är följande:  

cognition-cont’d 6.17 och 6.15 (se bilaga 1) (Johnsson & Finn, 2017). Det ska vara lätt för 

användaren att få hjälp och användaren ska känna sig trygg och kan utföra guiden när som helst.   
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4.3. Evaluering 

Nedan kommer resultatet av sista delen av metoden presenteras. Följande information kommer 

från röstinspelning av de olika tillfällena. Information som inte har ansetts av vikt till arbetet 

har valts bort. Frågorna från intervjun finns under bilaga 5.  

Maria: 75 år  

Användartestet / Analys  

Maria tyckte att alla förbättringar var bra och särskilt ändringen med klockan (se figur 7) hon 

tyckte att det var bra att texten var lite tydligare men det var inget problem hon hade med 

EasyParks design innan (se skillnaden mellan figur 1 och figur 5). Maria tyckte att 

designförslaget gjorde så att EasyPark blev lätt överskådligt och tydligare. På så sätt kände hon 

sig även säkrare. Detta kan bero på att hon nu kunde läsa av och förstå gränssnittet snabbare 

och lättare än innan. Maria sa att alla förbättringar var bra även om hon kanske inte skulle 

använda alla funktioner som till exempel guiden eftersom hon själv gillar utforska appen. Å 

andra sidan påpekade hon att det ändå var positivt att hon kunde gå in till guiden när som helst 

för att kolla hur hon ska gå tillväga om hon har glömt. Så även om Maria erkände att hon 

förmodligen inte kommer använda alla funktioner som designförslaget presenterade bekräftade 

hon att hennes trygghetskänsla ökade eftersom helheten blev tydligare. Detta kan ha samband 

mellan större och tydligare text och valet av en klockdesign som alla verkade ha gillat i 

förstudien (se figur 7).   

Intervjun   

1. Hur upplever du skillnaden mellan de två varianterna?  

”Man ser att ditt designförslag är anpassat för äldre och att den har potential att göra det lättare 

för äldre vuxna att använda EasyPark.”  

2. På vilket sätt skulle en guide hjälpa dig?   

”Det skulle nog vara bra men tror inte att en guide skulle hjälpa mig så mycket.  

Eftersom jag har en tendens att själv vilja utforska appen.”  
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3. Vad tycker du om den nuvarande guiden och vad skulle du vilja se för utveckling?  

”Den ser bra ut skulle vilja ha lite större text.”  

4. Hur tycker du listfunktionen fungerar och finns det något du skulle vilja ändra 

och i så fall vad?  

”Nej jag tycker att listfunktionen är ett bra komplement till kartan.”  

5. Vad ger EasyPark eller parkeringsappar för värde för dig? Nämn tre anledningar 

varför du använder tjänsten.  

”Det ska bli mer bekvämt för mig, slippa använda parkeringsautomaterna och smidigt att lägga 

till mer tid om det behövs.”  

6. Vad är det du brukar uppleva för svårigheter när du ska använda en app du aldrig 

har använt tidigare?   

”Jag tycker att det är krångligt att börja med en ny app, tar lång tid att lära mig. Blir stressad 

vill kunna använda appen i min egen takt.”  

Intervjuanalys: Marias intryck av designförslaget verkar vara positivt och hennes problem 

med EasyParks design verkar ha delvis eller helt försvunnit med hjälp utav designkonceptet 

ändringar. I sista frågan i intervjun säger Maria att det tar lång tid för henne att lära sig en ny 

app. Detta kan bero på svårigheter att anpassa sig till olika typer av grafiska gränssnitt och hon 

skulle nämligen föredra en universell design på alla appar. Detta nämnde hon även i förstudien.   

Britta 72 år  

Användartestet/ Analys  

Brittas första kommentar var att det var väldigt bra att få närliggande parkeringar i en lista så 

att man inte behöver navigera sig med hjälp av kartan (se figur 6). Hon hade svårt i förstudien 

att navigera sig i kartan och i designförslaget navigerade hon mycket snabbare och lättare till 

närmsta parkering (se figur 6). Äldre har en tendens att vara mer osäkra än yngre vuxna och 

denna känslan förvärras när i detta fall Britta inte kan navigera sig korrekt med hjälp av appen 

vilket skapar frustration.  Nästa förändring hon märkte var den nya standardklockan (se figur 
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7). Hon tyckte att det var bra att det var just denna klockalternativ som kom först upp när man 

har tryckt på ”P” (se figur 7) eftersom hon föredrog den designen före den snurrande klockan 

(se figur 2). Sålunda kände hon att hon hade mer kontroll och var mer säker eftersom hon var 

bekant med den designen sedan tidigare och visste hur hon ska använda den. Hon var även 

positiv över guiden (se bilaga 4) och tyckte att det var bra med stillbilder och att det inte var 

någon animation. Enligt henne var det lätt att se vad man ska göra. Därmed tyckte hon att det 

var positivt att guiden kunde startas när det fanns ett behov eftersom hon erkände att det var 

lätt att glömma bort grejer i hennes ålder. Detta kan bero på försämrat arbetsminne.   

Intervjun  

1. Hur upplever du skillnaden mellan de två varianterna?  

”Designförslaget är bra, särskilt guidefunktionen gillade jag och att texten är tydligare och 

större. ”  

2. På vilket sätt skulle en guide hjälpa dig?  

”Jag skulle ha en stor hjälp utav en guide tror jag. Första gången jag skulle använda  

EasyPark gjorde jag fel så det visade sig att jag inte hade betalt fast jag trodde det.”   

3. Vad tycker du om den nuvarande guiden och vad skulle du vilja se för utveckling?   

”Guiden är väldigt bra vet inte riktigt vad som kan förbättras.”  

4. Hur tycker du listfunktionen fungerar och finns det något du skulle vilja ändra 

och i så fall vad?   

”Listfunktionen fungerar bra.”  

5. Vad ger EasyPark eller parkeringsappar för värde för dig? Nämn tre anledningar 

varför du använder tjänsten.  

”Då jag har svårt att gå är det skönt att slippa gå till parkeringsautomaten. Det är även smidigt 

när jag är på sjukhuset eftersom det är svårt att veta hur länge man ska svara kvar. Då kan jag 

bara gå in på appen och förlänga tiden om det drar ut på tiden.”  
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6. Vad är det du brukar uppleva för svårigheter när du ska använda en app du aldrig 

har använt innan?   

”Svårt att veta hur man ska göra från början utan någon instruktion. Brukar bli osäker hur jag 

ska göra vill inte göra fel.”  

Intervjuanalys: Brittas svar på fråga 6 hade likheter med Marias svar så det kan också bero på 

svårigheter att anpassa sig till olika typer av grafiska gränssnitt. Men istället för att vilja ha en 

universell design vill Britta ha en tydlig guide eller instruktion hur man använder appen.  

Erik 71år   

Användartestet/ Analys  

Erik hade inga problem med att använda EasyPark på förstudien men han uppskattade större 

text (se figur 5) och han gillade listan eftersom han trodde att det skulle göra hans navigering 

lättare och snabbare. I och med att appen får tydligare och större text ökar Visibilityn (Norman, 

2013) och därmed blir appen lättare att använda även om Erik inte hade något problem med 

Easyparks originaldesign innan. Han gillade dessutom att förstahandsval för klockan var i 

Designförslaget den digitalt inställbara klockan (se figur 7) då han var van att använda den 

designen. Detta tyder på att, som nämnt i analysen av förstudien, äldre tar längre tid på sig att 

anpassa sig till en sorts design.   

 

Intervjun   

1. Hur upplever du skillnaden mellan de två varianterna?  

”Ditt designförslag är tydligare och har fler smarta funktioner än vad EasyPark erbjuder just 

nu.”  

2. På vilket sätt skulle en guide hjälpa dig?   

”Jag tror att en guide skulle hjälpa mig fast jag är en van användare. Det skulle göra mig mer 

säker att kolla igenom guiden först.”  

3. Vad tycker du om den nuvarande guiden och vad skulle du vilja se för utveckling?  
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”Den nuvarande guiden är bra, jag gillar inte guider som är animerade eller har för mycket 

detaljer.”  

4. Hur tycker du listfunktionen fungerar och finns det något du skulle vilja ändra 

och i så fall vad?   

”List funktionen fungerar bra, skulle vara bra om man kunde få en notis om man är i närheten 

av en parkering.”  

5. Vad ger EasyPark eller parkeringsappar för värde för dig? Nämn tre anledningar 

varför du använder tjänsten.   

”Appen är lättare att använda än parkeringsautomat, slipper gå, kan på ett smidigt sätt förlänga 

parkeringstiden om det behövs.”  

6. Vad är det du brukar uppleva för svårigheter när du ska använda en app du aldrig 

har använt innan?   

”Även om jag är datorvan är det alltid en osäkerhet om systemet fungerar som det är tänkt och 

om jag gör rätt? Skrev jag in rätt information? Kommer betalningen gå rätt till?”  

Intervjuanalys: Erik litar inte på en ny app till hundraprocent direkt som han sa på fråga 6 

även om han är datorvan. Detta kan bero på att han inte har växt upp med tekniken sedan han 

var liten som den ser ut i dag då alla unga vuxna har förväntningen att system och program ska 

fungera som de ska. Han har varit med från början av datorutvecklingen då program och 

datorsystem inte lika ofta fungerade som de skulle och därmed kan han fortfarande tro att så är 

fallet med dagen program och system.  
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Bengt 75 år  

Användartestet/Analys  

Bengt tycker att det är lättare att se texten i designförslaget och särskilt fältet ”Skriv in 

områdeskod” som han kommenterade under förstudien (se figur 5) som designförslag. Han 

tyckte även att det var fördelaktig att de andra texterna ändrades också (se figur 1 och figur 5). 

Bengt ansåg att han blev mer trygg och visste vilka knappar han ska trycka på samt att det gick 

snabbare att använda appen när han såg bättre vad som stod. I förstudien så nämnde Bengt att 

han tyckte det var jobbigt att navigera sig i appen och blev väldigt glad när han insåg att i 

Designförslaget gick det nu att öppna en lista med de närmsta parkeringarna beroende på var 

han befann sig (se figur 6).  Bengt föredrog även designförslaget kring klockan (figur 7) 

eftersom han tyckte att han kunde ha bättre kontroll än med den snurrande klockan (se figur 2). 

När det gällde guiden (se bilaga 4) var han lite osäker om den skulle hjälpa honom eftersom 

han var ganska van att använda appar men han nämnde att han kände andra äldre vuxna som 

skulle behöva det som till exempel hans fru.   

Intervjun   

1. Hur upplever du skillnaden mellan de två varianterna?  

”Ditt designförslag är överlag lättare att använda och känner mig mer säker.”  

2. På vilket sätt skulle en guide hjälpa dig?  

”Skulle hjälpa mig lite men föredrar att testa själv. Använder sällan. ”  

3. Vad tycker du om den nuvarande guiden och vad skulle du vilja se för utveckling?  

”Guiden såg bra ut, bra att ha en guide så man vet hur det funkar. Lite större text på 

informationstexten. Jag föredrar stillbilder. Vissa appar har anamationer och det kan bli lie 

rörig.”  

4. Hur tycker du listfunktionen fungerar och finns det något du skulle vilja ändra 

och i så fall vad?   
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”Inget mer jag kan tillägga, listfunktionen är ett bra komplement till kartan.”  

5. Vad ger EasyPark eller parkeringsappar för värde för dig? Nämn tre saker varför 

du använder tjänsten.  

 Man slipper ha pengar i fickan, slipper stå i kön på vid parkeringsautomaten, slipper gå till 

parkeringen och det är lätt att öka parkeringstiden om ett möte drar ut på tiden.   

6. Vad är det du brukar uppleva för svårigheter när du ska använda en app du aldrig 

har använt innan?   

”Att man inte vet var man ska trycka någonstans och på så sätt blir man osäker. Men jag har 

använt appar länge nu så tar inte så långt tid att vänja sig men jag kan fortfarande uppleva det 

svårt att anpassa sig till varje app eftersom alla har olika designer.”  

Intervjuanalys: Bengt är nöjd med förbättringarna av EasyPark som Designförslaget 

presenterade. På fråga 6 är han inne på ungefär samma svar som resten av informanterna, 

nämligen att det är svårt att lära sig använda nya appar eftersom alla har olika design. Även om 

både Erik och Bengt är vana att använda appar tyckte de ändå att det kan vara svårt att börja 

använda en ny app och därför delar de följande analys: Detta kan bero på att han inte har växt 

upp med tekniken sedan han var liten som den ser ut i dag då alla unga vuxna har förväntningen 

att system och program ska fungera som dem ska. Han har varit med från början av 

datorutvecklingen då program och datorsystem inte lika ofta fungerade som de skulle och 

därmed kan han fortfarande tro att så är fallet med dagen program och system.  
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5. Diskussion  

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur parkeringsappar visuellt kan anpassas för 

att underlätta användning för äldre vuxna mellan 65 och 75 år i Sverige, i enlighet med tidigare 

forskning och empiri. För att besvara frågeställningen: Hur kan parkeringsappar designas för 

att underlätta användningen för äldre vuxna mellan 65 och 75 år?   

 har en kvantitativ förstudie gjorts och därefter togs ett designförslag fram i enighet med 

litteratur från litteraturgenomgången och information som insamlades under förstudien. Sedan 

validerades designförslaget med hjälp utav en observation och intervju av informanterna.    

5.1. Resultatdiskussion  

Resultaten visar att de fyra informanterna som var mellan 65 och 75 år och som testade 

Easypark gillade konceptet och utvecklingen utav parkeringsappar och tyckte att det var mycket 

smidigare att använda än parkeringsautomater. En av anledningarna till detta var enligt 

informanterna att de inte behövde gå till parkeringsautomaten och riskera stå i kö. 

Informanterna tyckte nämligen att det var jobbigt att gå längre sträckor och stå längre stunder. 

Detta bekräftar vad Johnsson och Finn skriver (2017) att när människor blir äldre försämras 

motorik samt styrka och uthållighet minskar. I förstudien kom det fram att det fanns ett antal 

förbättringar som behövdes göra för att förbättra EasyParks design för äldre. För det första 

tyckte samtliga informanter att kartan var svår att navigera sig igenom. Därför designades en 

lista som visar de närmsta parkeringarna (se figur 6). Detta gjordes i enighet med Normans 

design principer Visibility och mapping (2013) men även med Johnson och Finns 

designriktlinjer (se bilaga 1 congnition 6.1–6.3). I evalueringen framkom det att samtliga 

informanter var positiva att kunna använda listan som ett komplement. Anledningen till detta 

var att de kände sig mer säkra att navigera sig genom en lista än en karta. En annan brist som 

definierades i förstudien var att texten var svår att se. Tre av fyra informanter upplevde det och 

Bengt nämnde att särskilt texten ”Skriv in områdeskod” var svår att se. Det är känt att med 

ålder försämras syn (Johnsson & Finn, 2017) och det nämns även i layer-0 (Haradas et al., 

2010) som en faktor att tänka på när man designar för äldre. För att åtgärda problem med 

textstorlek och textsynlighet ändrades textfärgen till fet svart och större textstorlek (se figur 5). 
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Detta föreslag följer design principen Visibility (Norman, 2013) och designriktlinje 3.1 (se 

bilaga 1) (Johnsson & Finn, 2017). Förändringarna var uppskattade av de tre informanter som 

hade haft problem att se texten och i evalueringen kommenterade de detta som en essentiell 

anpassning för äldre vuxna. En anmärkningsbar insikt var att den fjärde informanten som inte 

upplevde texten som svår att se insåg också den positiva effekten av ändringen eftersom det 

skapade en tydligare översikt. Informanten noterade även att denna ändring gjorde att han kände 

sig mer säker att navigera i appen fast han inte hade nämnt något om osäkerhet i förstudien. De 

andra informanterna upplevde också att designförslaget gjorde att de kände sig mer säkra i sin 

förmåga att använda appen än när de använde EasyParks vanliga design. En tredje sak som 

observerades under förstudien var att särskilt Maria och Britta föredrog det sekundära sättet att 

se klockan på (figur 4) framför det primära valet (figur 2). Anledningen till detta var att båda 

var vana att använda designen på (figur 4). Maria var frustrerad att appar inte har samma design 

på fler funktioner. Hennes kommentar passar in i layer-1 där det beskrivs att när vuxna åldras 

sänks bland annat kapaciteten i arbetsminnet och hastigheten av kognitiv arbetsförmåga. Detta 

gör att äldre kan ta längre tid att uppfatta meddelande eller andra typer av element som kommer 

fram på appen (Etsuko T, Kenji, & Nozomi, 2010). Om alla appar använde samma design skulle 

det troligtvis ta kortare tid för äldre att behöva anpassa sig. Designförslaget för att lösa problem 

med klockan var att göra den manuellt inställbara klockan (se figur 7) till en standard klocka 

som kommer upp som det primära valet när parkeringstid ska ställas in. I evalueringen ut av 

designkonceptet var samtliga informanter nöjda med förbättringen. Behov för detta 

designförslag bekräftar att äldre har svårt att lära sig nya digitala funktioner jämfört med unga 

vuxna (Etsuko T, Kenji, & Nozomi, 2010) och därmed föredrar standardisering av designen 

mellan mobil appar.  Det tar nämligen längre tid för äldre att lära sig använda en ny app och det 

är svårare för dem att navigera i den när det grafiska utseendet ändras i varje app de använder. 

Detta framkom också tydligt i förstudien när informanterna antydde en osäkerhet om att 

använda EasyPark och andra appar de aldrig har använt innan. Denna osäkerhet beror enligt 

dem främst på att de är rädda att göra fel och vet inte riktigt hur appen fungerar. Detta går ut på 

att äldres förståelse för ny teknik är sämre än unga vuxna (Johnsson & Finn, 2017). 

Designförslaget för att underlätta introduktion till en ny app och dess användning för äldre 

vuxna utfördes via en guide (se bilaga 4). Guiden skapades i enighet med designriktlinjerna 

cognition-cont’d 6.15 och 6.17  (Johnsson & Finn, 2017) (se bilaga 1). Dessutom framgick det 
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i evalueringen av designkonceptet att guiden var den förbättringen som informanterna 

uppskattade mest eftersom den skapade trygghet i kännedom att det fanns möjlighet att 

uppfräscha minnet av hur appen ska användas när det fanns ett behov. Härav följer det att 

informanterna kände sig mycket säkrare och tryggare i att klara av att betala för en 

parkeringsplats. Informanterna har under förstudien varit osäkra om de gör rätt när de använder 

EasyPark och detta kan kopplas till ”disturst” och att äldre inte använder digitala system lika 

mycket som unga (Knowles & Hanson, 2018). Forskarna menar att det enda sättet för äldre att 

öka sin tillit är att öka sitt användande av appar (Knowles & Hanson, 2018). Men i 

användartestet av designförslaget visade och utryckte informanterna att de litade mer på appen 

och på sin förmåga att använda appen efter fyra tidigare nämnda åtgärder implementerades i 

appen. Detta visar på att appar kan designas på ett sätt så att äldre vuxna inte behöver anpassa 

sig lika mycket som Knowles och Hansson hävdar och att det är designen av appen är avgörande 

och borde anpassas.  

5.2. Metoddiskussion  

Ett problem som uppstod under förberedelsen till studien var att det var svårt att få kontakt med 

pensionärsföreningar. Mejl med förfrågning skickades till 10 olika pensionärsföreningar runt 

om i Helsingborgsregionen och det var bara en förening som svarade och bifogade förfrågan 

om informanter. Detta ledde till att det blev färre informanter än det hade planerats. 

Anledningen till att detta sätt att hitta informanter inte var optimalt kan bero på att många 

pensionärer inte kollar sin mejl om de ens har någon. Detta bekräftades även senare i studien 

av en av informanterna. Problemet kunde ha undvikts genom att välja ett annat sätt att nå 

föreningarna på som till exempel via telefon vilken kunde troligtvis åstadkommit fler deltagare. 

Men trots att det blev enbart fyra informanter i studien har detta gjort att kontakten med 

informanterna har varit väldigt effektiv och att det fanns utrymme och tid att ha långa enskilda 

sessioner med dem där många tankar och idéer uppstod. Studiens styrkor har varit den tydliga 

avgränsningen att välja en parkeringsapp att fokusera på. Detta tog bort möjligheten att jämföra 

olika parkeringsappar med varandra som skulle inneburit en risk att sluta med att det bara blev 

en jämförelse istället för att få fram ny kunskap och idéer kring designen för parkeringsappar.   

 



42  

  

  

  

  

6. Slutsats   

Detta examensarbete byggs på forskningen kring anpassning för äldre och universell design. 

Tidigare forskning visade på att även om ändringarna som behövs för att förbättra upplevelsen 

för äldre i appen inte är svåra att åtgärda så gör inte företag något åt detta faktum. Med följande 

resultat bekräftar detta examensarbete att parkeringsappen Easypark inte har gjort de 

anpassningarna som behövs för att underlätta användningen för äldre vuxna. Resultatet visar 

dessutom att konsekvenserna av detta kan leda till att äldre vuxna hamnar i utanförskap.  

Det finns flera sätt att förbättra upplevelsen för äldre vuxna med användandet av 

parkeringsappar. I denna studie presenteras fyra åtgärder för att förbättra användningen av 

parkeringsappar med fokus mot appen EasyPark för äldre vuxna mellan 65 och 75 år som med 

litteratur och förstudien som bas hade i åtanke att förbättra upplevelsen för äldre vuxna. 

Åtgärderna är följande: ändra storleken och färgen på texten, förbättra navigeringen i kartan 

med att ha en lista som komplement, ändra den primära klockan till en design som 

informanterna känner igen och skapa en guide. Resultatet visar att informanterna föredrog att 

använda designförslaget istället för EasyParks originaldesign eftersom de kände sig mycket 

säkrare och tryggare i deras förmåga att använda appen. Sammantaget kan det konstateras att 

god användbarhet för vuxna äldre mellan 65 och 75 år kan uppnås genom att designern av 

parkeringsappar ska tänka på textstorlek, navigering, färg och kontrast samt design med hänsyn 

till de vuxna äldres behov. Därmed är en guide som visar hur appen fungerar en avsevärd 

funktion för att skapa trygghet i användandet av parkeringsappar för de vuxna äldre. Om företag 

som gör parkeringsappar skulle tänka på att anpassa sina appar till äldre vuxna kunde det ledda 

till att fler äldre vågade börja använda parkeringsappar och de som redan är användare skulle 

känna sig tryggare i att använda dem. Genom att sträva emot att parkerings- och andra 

tjänstappar skulle anpassas till vissa samhällsgrupper såsom äldre vuxna kunde risken för att 

äldre hamnar i utanförskap minska (Reneland Forsman, 2018).   
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6.1. Framtida forskning  

Eftersom denna studie gjordes inomhus i en kontrollerad situation och inte i miljön där 

parkeringsappen normalt sätt används så skulle en längre studie där användningen av 

parkeringsappar kan följas i äldre vuxnas vardag under än längre tid vara fördelaktig. Således 

kunde det identifieras om det finns exempelvis yttre faktorer som påverkar användandet av 

appen och eventuellt om designförslaget kunde förbättras med hjälp av dessa ytterligare 

insikter. Under studiens gång framkom det därmed en fundering kring huruvida det behövs fler 

variationer av en app för att tillfredsställa användare med olika behov eller om det går att ha ett 

gränssnitt för alla. Denna fundering blev mest relevant efter designförslaget var klar och 

författare av examensarbete själv provade förslaget och kunde uppskatta ändringarna trots att 

han inte var i den tänkta målgruppen. Detta låg emellertid utanför denna studies räckvidd att 

undersöka. Baserat på detta är därför förslag för framtida forskning att undersöka om yngre 

vuxna märker någon skillnad i sin användarupplevelse när de använder en app som är designad 

med hänsyn för äldre användare. Detta skulle bidra till mer kunskap inom inkluderande design 

genom att undersöka hur appar i framtiden ska designas för att förbättra upplevelsen för grupper 

med specialbehov.   
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8. Bilagor  

8.1. Bilaga 1  
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8.2. Bilaga 2 
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8.3. Bilaga 3 
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8.4. Bilaga 4 
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8.5. Bilaga 5  

 

Frågor till intervjun:  

Hur upplever du skillnaden mellan de två varianterna?  

På vilket sätt skulle en guide hjälpa dig?  

Vad tycker du om den nuvarande guiden och vad skulle du vilja se för utveckling?  

Hur tycker du listfunktionen fungerar och finns det något du skulle vilja ändra och i så fall 

vad?  

Vad ger Easypark eller parkeringsappar för värde för dig? Nämn tre saker varför du använder 

tjänsten.  

Vad är det du brukar uppleva för svårigheter när du ska använda en app du aldrig har använt 

innan?  

  


