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Abstract
This report describes procedures and preparations made for developing a mobile application.
Using a questionnaire and usability tests, I have developed a design document for a parking
application for the iPhone 4. The purpose of the application is to help drivers find allowed
parking spaces thus making roads safer for everyone while the driver avoids parking tickets.
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Sammanfattning
Denna rapport beskriver tillvägagångssätt för framtagning av en mobilapplikation. Genom
att använda mig av en enkätundersökning och användartester har jag tagit fram ett
designdokument på en parkeringsapplikation för iPhone 4-modellen. Syftet med
applikationen är bland annat att hjälpa bilförare att hitta laglig parkering därmed göra
vägarna säkrare för alla och samtidigt slipper bilförarna parkeringsböter.
Nyckelord:
Applikation, grafisk design, utveckling, prototyp, smartphone, användartest
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Inledning
Antalet fordon ökar och det märks mest i Stockholmsområdet där det är som tätast. Under
bara aprilmånaden i år ökade antalet personbilar i Sverige med nästan 5 % jämfört med april
året innan (Statistiska centralbyrån 2013). Ökningen leder till att det blir allt svårare att hitta
parkering. “Totalt i hela landet har felparkerare skulder för 60 miljoner kronor” skriver
Sveriges radio (2011). Att tyda skyltar fel är en av många skäl som kan leda till
parkeringsböter.
Över 60 % i Sverige som är mellan åldrarna 16-74 har kopplat upp sig mot nätet via en
smartphone under första kvartalet år 2012 utanför hemmet (Statistiska centralbyrån 2012)
vilket är en bra förutsättning för att skapa en lösning som både kräver en smartphone och
uppkoppling. Problemet med att hitta parkering kan lösas med hjälp av en mobilapplikation
som hjälper bilförare att hitta parkering och även hjälper till med saker som är relaterade till
parkering, som till exempel att hitta parkeringsautomater.
I denna rapport kommer jag inledningsvis att ta upp liknande applikationer som finns ute
redan. Därefter diskuterar jag några teorier kring designarbetet. Efter det kommer jag
beskriva processen av designen där jag bland annat använde mig av en enkätundersökning
och användartester.

Syfte
Syftet med projektet är att skapa en mobilapplikation som hjälper bilförare att hitta
parkering för sina fordon. Förutom detta är ett delsyfte att applikationen ska ge information
relaterad till parkering, exempelvis hitta parkeringsautomater och varna innan
parkeringstiden håller på att ta slut.

Målet
Det konkreta målet för examensarbetet är att är att ta fram ett färdigt designdokument som
ska ligga till grund för vidare utveckling av applikationen.
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Bakgrund
Stockholms stads-API erbjuder bland annat trafikdata innehållande väg- och trafikrelaterad
geo-data som Stockholms stad samlar in för trafikplanering, underhåll och projektering. I
den databasen finns information om stadens vägnät, trafikregler, parkeringsplatser,
parkeringsförbud, servicetider samt parkeringsautomater. Den digitala informationen är fritt
tillgänglig utan inskränkningar. Trafikkontoret har sedan hösten 2012 infört en veckovis
uppdatering av data som sker varje måndag klockan 04 på morgonen. Denna databas
kommer ligga till grund för data som behövs för att utveckla den tänkta applikationen.
(Open Stockholm 2012)
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Relaterade arbeten
I denna del av rapporten kommer jag ta upp relevanta applikationer som gjorts tidigare som
är relaterade till det jag designar. Alla applikationer listade nedan finns på App Store
tillgängliga för nedladdning.

P-Stockholm
P-Stockholm är en gratis mobilapplikation som är kompatibel med iPhone, iPod touch och
iPad (P-Stockholm 2013). Applikationen hjälper människor att enkelt hitta information
kring gatuparkeringar i Stockholms innerstad. Det är två funktioner som applikationen
erbjuder.
Servicetider -Visa servicetider som infaller inom 24 timmar. Det går även att välja
veckodag.
Parkering - Välja mellan buss, lastbil, motorcykel och rörelsehindrade för att sedan visa
respektive reserverade parkeringsplatser på kartan.
Designmässigt tycker jag applikationen är enkel och stilren. Applikationen består av tre
vyer, en informationssida och två kartvyer för servicetider och parkering.

Biljettautomat Stockholm
Applikationens enda syfte är att hjälpa människor att hitta parkeringsautomater tillhörande
staden, alltså ej privataktörer. Den ger också information ifall parkeringsautomaterna tar
mynt och/eller kort. Applikationen kostar 7 kronor. (Biljettautomat Stockholm 2013)

Gatuparkering Stockholm
Gatuparkering Stockholm är en applikation för iOS som är gratis att prova de första sju
dagarna. Den erbjuder fler funktioner än de förgående applikationerna som togs upp. I
denna applikation går det att hitta gatu- och inomhusparkeringar, garage, samt parkering för
rörelsehindrade, motorcyklar och bussar (Gatuparkering Stockholm 2013). Det ska även gå
att få automatiska påminnelser inför underhåll på vald gata. Det unika i den här
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applikationen är att det går att se skyltar som sitter på parkeringen direkt i applikationen och
få en förklaring vad de betyder.
Designmässigt består applikationen av tre delar. Karta, sök gata-funktion och inställningar.
Kartan och sökfunktionen är lätta att förstå och det är inga konstigheter där. I inställningar
är det allt för många saker som går att justera. Alla ikoner och knappar i menyerna har
standardutseende från själva operativsystemet vilket gör dem igenkännbara och lätta att
förstå.

P-Vakten
Denna applikation fokuserar endast på att hjälpa användarna att komma ihåg när det är dags
för städdagar på de gator de själva väljer (P-Vakten 2013). Nackdelen med applikationen
tycker jag som användare är att jag manuellt måste skapa påminnelser i applikationen.
Alltså måste användaren själv vara väldigt medveten om vilka regler som gäller och måste
själv vara på plats för att tyda skyltar.
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Teoretisk bakgrund
Design av interaktiva system
Design av interaktiva system handlar om att utveckla system och produkter som är
anpassade efter människorna och deras sätt att leva. Datorer och kommunikation har blivit
en del av människors vardag. Idag bär människor på system som är mer kraftfulla än de
datorer som var ledande för några år sedan. Det finns olika typer av interaktiva system, allt
från hemsidor och spel till mer fysiska produkter som MP3-spelare eller digitalkameror.
Ifall en designer jobbar med både hårdvaran och mjukvaran är det mest rimligt att det kallas
för “produkt design” men om han endast arbetar med mjukvaran brukar termen “system
design” eller “service design” vara mer passande. Det finns fyra huvudområden som bör
beaktas när interaktiva system designas. Först och främst, vad är design och hur bör den
utföras? Sen teknologin, själva interaktiva systemen, produkterna och enheterna. Tredje
området är människan, vilka ska använda sig av systemet samt vilka människors liv är det
som ska underlättas med designen. Sist men inte minst aktivitet och kontext, det vill säga
vad människor vill göra och kontexten när själva aktiviteten tar plats. (Benyon, Turner och
Turner 2005, 5-10)

Strategi för applikationsdesign
Alla applikationer börjar med fantastiska idéer men det krävs en hel del för att
slutprodukten ska spegla idéen och bli framgångsrik. Enligt strategin för applikationsdesign
ska fyra steg utföras innan man börjar programmera den tänkta applikationen (iOS Human
interface Guidelines 2013). De fyra stegen är följande:
Fastställa idéen
Efter att ha tänkt ut vad huvudidén är så är det dags att ta fram alla de potentiella
funktionerna som användarna kan tänkas vara intresserade av. Listan på funktionerna kan
bli lång men i ett senare steg kommer listan att bli betydligt mindre. Det gäller att bestämma
sig för vilka det är som ska använda applikationen samt vad det viktigaste är som
användarna förväntar sig av applikationen, förutom vacker grafik, enkla interaktioner och
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högprestanda. Efter att ha tagit fram potentiella typer av användare ska man ta en titt på
listan med funktionerna som togs fram tidigare. Alla funktioner kanske inte är lika
användbara för alla typer av användare och inte heller lika uppskattade av varje användare.
Fokusera på att ta fram tre huvudfunktioner. Vid det här laget bör det finnas en finslipad idé
som kan sammanfattas i en enda mening där det tydligt framgår vem användaren är och vad
syftet med applikationen är. Det kan utnyttjas senare i utvecklingen genom att till exempel
testa ifall en ny funktion passar in under samma sammanfattning/slogan av applikationen
eller inte.
Designa applikationen efter enheten
Nu när man vet vilka användarna är och vilka funktioner som ska finnas i applikationen ska
utseendet anpassas till innehållet. Samtidigt ska det beaktas hur standardapplikationerna ser
ut och beter sig på enheten som applikationen kommer att köras på. Varje liten detalj
behöver inte efterliknas men som helhet bör det påminna om standardapplikationerna. Det
kommer i sin tur att underlätta användandet av applikationen då den ser ut och beter sig på
ett, för användaren, bekant sätt.
Ytterligare saker att tänka på är att utseendet på kontroller tydligt ska visa det användaren
kan trycka på eller interagera med. Strukturen på applikationen ska vara ren och lätt att
navigera. Användaren ska kunna använda sig av navigationstabbar för att gruppera
innehållet. Användarrespons bör vara subtil men ändå tydlig. Applikationen ska helst
använda till exempel flytande animationer för att visa resultat av användarens åtgärder eller
utnyttja systemets status- och larmmeddelande för att ge användaren varningar eller annan
viktig information.
Skräddarsydd anpassning för uppgiften
Det är bäst att applikationen balanserar användargränssnittsanpassning med tydligt syfte och
användarvänlighet. För att uppnå denna balans i en applikation, bör designern överväga
anpassning tidigt i designprocessen. Eftersom oro över varumärkes byggande, originalitet,
och säljbarhet ofta påverkar beslut i anpassningen kan det bli svårt att behålla fokus på hur
anpassningen inverkar på användarupplevelsen. Det går att anpassa användargränssnittet så
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mycket eller lite som helst men designern måste avväga hur anpassningen kan påverka
uppgiften i applikationen. När uppgiften som applikationen kommer att utföra är glasklar
ska designern tänka på hur ofta användarna kommer att utföra den och under vilka
omständigheter. (iOS Human interface Guidelines 2013)
Det är fem saker att tänka på ifall användargränssnittet ska anpassas enligt iOS Human
interface Guidelines (2013) :

•

Ha alltid en anledning för anpassning.
Applikationens uppgift måste driva anpassningsbesluten.

•

Undvik i största möjligaste mån att öka användarens kognitiva börda.
När användarna står inför element som inte ser ut eller beter sig som det som är
standard så förlorar användarna fördelen av sin tidigare erfarenhet. Om det unika
elementet som utför uppgiften inte känns lättare så kan användarna ogilla att tvingas
lära sig nya rutiner, som inte heller kan utnyttjas i andra applikationer.

•

Vara inbördes konsekvent.
Ju mer användargränssnitt anpassas desto viktigare är det att utseende och beteende är
konsekventa i applikationen. Om användarna tar sig tid att lära sig att använda de
obekanta kontrollerna du skapar, förväntar de sig att kunna lita på den kunskapen i
resten av applikationen.

•

Tänk om innan du designar en standard kontroll.
Om du planerar att göra mer än att anpassa en vanlig kontroll, se till att din omgjorda
kontroll ger så mycket information som det normala.

•

Användartesta anpassade användargränssnittkontroller.
Var noga med att observera användarna för att se om de kan förutse vad de
anpassade elementen gör och om det går lätt att interagera med dem.
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PACT-analys
Vid design av interaktiva system är det viktigt att tänka på att det är människan som ligger i
fokus. Designers måste förstå de människor som ska använda deras system och produkter.
De behöver förstå aktiviteterna som människorna vill utföra och kontexten som
aktiviteterna sker i. Därför används en så kallade PACT-analys vid design av ett interaktivt
system. En PACT-analys utförs enkelt genom att en designer tar fram de olika variationerna
på P(People), A(Activity), C(Context), T(Technologies) med hjälp av brainstorming och
andra metoder såsom observationer och intervjuer. Syftet med den analysen kan vara att ta
fram den möjliga variationen av människor, aktiviteter, kontext och teknologi som
designsituationen omfattar (Benyon, Turner och Turner 2005, 26-31). Här nedan beskrivs
alla delar som en PACT-analys består av.
Människor
Eftersom det oftast är människor som ska använda systemen måste det tas hänsyn till att vi
faktiskt är olika. Både fysiskt och psykologiskt.
Människor har olika personligheter och olika hög kognitiv förmåga. Variabilitet som
förekommer i människans fem sinnen har en hög effekt kring hur användbart, tillgänglig
eller hur underhållande ett system kan vara för oss människor. Vi har relativt stora fingrar
jämfört med hur små knappar vi kan skapa.
Psykologiska skillnader kan vara att människor har olika svårt att memorera saker. Att
använda sig av tydlig skyltning samt tydliga instruktioner kan hjälpa människor med nedsatt
förmåga ifall så är fallet. Människors olika bakgrunder och kulturer kan ha stor betydelse på
hur de kommer att använda systemet. De kan uppfatta symboler och ord på olika sätt. Alla
människor är bättre på att känna igen saker än att komma ihåg. Därför är det viktigt att
designa på ett sätt där användaren har lätt att känna igen sig, detta för att få en ökad
användarvänlighet. (Benyon, Turner och Turner 2005, 31-32)
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Aktivitet
Det finns självklart flera typer av aktiviteter. Termen “aktivitet” kan betyda väldigt lätta
uppgifter till allt mer avancerad uppgifter därför är det viktigt för designern att ta hänsyn till
vilken sorts aktivitet det handlar om. Aktiviteten ska utformas efter användarna. En aktivitet
kan ske under olika förhållanden och olika ofta. (Benyon, Turner och Turner 2005, 33-34)

Kontext
Aktiviteter sker alltid i en kontext. Därför blir det nödvändigt att analysera de båda
tillsammans. Det viktigaste två typerna av kontext som är igenkännbara är fysisk miljö och
social kontext. Fysisk miljö handlar om den fysiska miljön där aktiviteten sker. Till exempel
kan det vara ljust, varmt och högljutt. Social kontext kan vara ifall det blir lättare att utföra
aktiviteter om det befinner sig fler än en person vid utförandet av en aktivitet.
Teknologi
Interaktiva system består av hårdvara och mjukvara som i sin tur transformerar ingående
data till utgående data. Ingående data kan vara att användaren knappar in eller använder
fingret på en pekskärm. Utgående data är det som systemet visar efter att användare
interagerat med den. Kommunikationen mellan användare och systemet bör tas hänsyn till.
Vilken typ av in- och utgående data som ska användas bestäms av vilken typ av data som
ska hanteras.

Prototyper
En prototyp är en konkret variant men som till viss del är en representation eller
implementation av en systemdesign. Prototyper kan göras i flera olika material och i olika
stadier av utvecklingen men det som kännetecknar en prototyp är att den är interaktiv.
Något ska hända när användaren “trycker” på en knapp, även om knappen bara är ritad på
ett papper.
Det finns två typer av prototyper, lo-fi och hi-fi. Lo-fi prototyper är prototyper som ofta
kallas för pappers-prototyper eftersom de oftast ritas på papper för hand. Det som utmärker
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lo-fi-prototyper är att de är enkla att ta fram och snabbt kan göras om ifall det är nödvändigt.
De representerar oftast ett tidigt stadie på designen och används för användartester som
hjälper till att fastställa den slutgiltiga designen.
Hi-fi-prototyper är en mer detaljerad prototyp och är ganska lik slutprodukten. Enligt
Benyon, Turner och Turner (2005, 255-257) är den typen av prototyper användbar för
detaljerad utvärdering av “utseende och känsla” och funktionalitet. De kan användas till
användartester för att se ifall människor kan lära sig att använda systemet under en viss tid.
När en lo-fi prototyp ska använda brukar en designer ansvara för att göra så att
prototypen ”fungerar” medan en annan designer noterar designproblem som uppkommer
under testets gång. Människor har svårt att interagera med en prototyp, oavsett hi-fi eller lofi, om de bara ställs framför dem. Bästa strategin är att tilldela testpersonerna konkreta
uppgifter att utföra med hjälp av prototypen. (Benyon, Turner och Turner 2005, 257-258)
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Metod
I den här delen av rapporten tar jag upp hur det praktiska arbetet gick till. Arbetet har skett i
den ordning som det skrivs i härnedan.

Idéstadiet
Jag gjorde en kort analys kring vad jag behöver för typ av data för min idé. Det visade sig
att parkeringsapplikationen var möjlig att utveckla då den nödvändiga data som behövdes
var fritt tillgängligt genom Stockholmstads-API som togs upp tidigare i denna rapport.

PACT-analys
Här nedan följer PACT-analysen som genomfördes med hjälp av brainstorming i början på
projektet för analys av designsituationen. Syftet med analysen är att få fram överväganden
att tänka på vid design av applikationen.
Människorna
Jag antar att personerna som kommer att använda applikationen är :

•

Osäkra ifall de uppfattar vägskyltar rätt

•

Stressade

•

Familjära med iOS operativsystemet

•

Den typen som gärna slipper att få parkeringsböter

Människor som kommer använda sig av applikationen ska inte behöva lära sig nya
kunskaper för att använda applikationen så länge de är familjära med standardapplikationer
i systemet och kan navigera sig i kart-vyn. Designen ska vara igenkännbar och med få steg
ska användaren kunna få den information som denne söker.
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Aktivitet
De aktiviteter som kommer att kunna utföras av målgruppen med hjälp av applikationen är
följande:
•

Kunna se när det är tillåtet att gatuparkera (servicetider)

•

Kunna se närliggande parkeringsautomater

•

Kunna se vad det kostar att parkera

•

Få påminnelse en bestämd tid innan servicetider infaller och/eller parkeringstiden
går ut

Kontext
Människorna som kommer utföra aktiviteterna kommer förmodligen att använda
applikationen när det är dags att parkera bilen när de befinner sig i bilen och letar efter
parkeringsplats i närheten. Samt för att hitta en parkeringsautomat innan de stiger ur bilen.
Alla aktiviteter är mest troligt att de sker strax innan eller efter användaren parkerat sin bil.
Det kan också hända att människorna använder applikationen innan de börjar åka för att se
hur det ser ut med parkering på en viss gata innan de kommer fram.
Teknologi
Applikationen kommer att utvecklas till iOS och kommer att anpassas till iPhone 4modellen. Applikationen kommer att utnyttja enhetens GPS-funktion för att snabbt kunna
hitta vart användaren befinner sig. Därför krävs det uppkoppling mot internet är tillgängligt.
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Potentiella funktioner
Utifrån vad Stockholms öppna databas har att erbjuda, enhetens tekniska möjligheter och
PACT-analysen tog jag fram en lista på potentiella funktioner som kan vara användbara för
slutanvändaren.

•

Påminnelse om att parkeringstiden snart går ut

•

Vägbeskrivning dit bilen är parkerad

•

Servicetider (när det inte är tillåtet att gatuparkera på grund av underhåll) på kartan

•

Få påminnelse en bestämd tid innan servicetiden infaller på valda gator

•

Visa alla parkeringsgarage på kartan

•

Parkeringsplatser för motorcykel, buss, lastbil och handikappfordon

•

Parkeringsautomater på kartan

Enkät
Enligt applikations design strategin som togs upp tidigare bör listan över potentiella
funktioner skäras ner till endast tre funktioner. För att kunna utesluta vilka tre funktioner
som eftersökes mest tog jag till hjälp av en enkätundersökning. Online-enkäten (se bilaga 1)
skapades med hjälp av Google Docs som sedan publicerades på min Facebook genom ett
inlägg på min sida. Det enda kravet för att kunna delta i undersökning var att deltagaren
innehar bil-körkort. De enda som kunde se inlägget var människor som finns i min
Facebooks vännerlista och deras vänner för de som valde att interagera med inlägget genom
att antingen gilla eller kommentera inlägget.
Enligt Bell (2006, 138) är det bäst att bestämma sig för vilken typ av frågor enkäten ska
innehålla för att försäkra sig om att svaren ska gå att kategorisera och analysera svaren.
Därför valde jag att använda mig av rangordningsfrågor för att få reda på vilka funktioner
respondenterna tyckte var viktigast att ha med i applikationen. Jag passade även på att ställa
en öppen fråga i enkäten där respondenterna fick skriva fritt om de tyckte att det fattades
någon funktion som inte togs upp. Bell berättar att öppna frågor kan ge användbar
information men också medföra vissa problem vid analys. Så länge frågorna är väl
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strukturerade uppstår inte problem under analysstadiet. Därför ställde jag en enkel fråga så
att svaren inte kunde bli alltför invecklade.

Funktioner
Nedan beskrivs de tre funktionerna som respondenterna tyckte var viktigast att ha med i
applikationen.
1. Servicetider/städdagar
Den här funktionen kommer att visa servicetider (när det inte är tillåtet att gatuparkera på
grund av underhåll) på kartan. Det ska vara möjligt att välja vilken veckodag det gäller för
att göra det snabbare för användarna att hitta det de söker. Det kommer även stå vilken
period servicetiden gäller och mellan vilka tider det är förbjudet att parkera där.
2. Visa parkeringsautomater på kartan
Den här funktionen kommer att visa parkeringsautomater på kartan, vad det kostar att
parkera per timma och vilka betalmetoder som är tillgängliga för varje automat.
3. Få påminnelse när parkeringstiden går ut
Den här funktionen kommer dels vara kopplad till funktionen servicetider/städdagar där
användarna kan välja att bli påminda om till exempel när det är dags att flytta på bilen. Den
ska även kunna användas vid gratis- eller betal-parkering för att inte råka glömma bort tiden.
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Designfasen
I detta kapitel redogör jag för hur designen av applikationen blev till samt hur
användartesterna gick till.
Lo-fi
Efter att ha tagit fram vilka funktioner som applikationen ska innehålla började
designarbetet med pappersprototyper (se bilaga 2) för att få fram strukturen på
applikationen. Prototyperna gjordes för hand på vanlig papper. Det jag hade i åtanke var att
alla funktioner skulle finnas med samt att applikationens grafiska element skulle efterlikna
standardapplikationerna och bete sig på samma sätt, vilket är rekommenderat av
applikations design strategin för att göra det enklare för användarna att förstå sig på
applikationen.
Hi-fi
Hi-fi-prototyper är enligt Benyon, Turner och Turner en mer detaljerad prototyp och är
ganska lik slutprodukten. Därför skapades hi-fi-prototypen digitalt i Photoshop och skulle
stå till grund för slutdesignen av applikationen (se bilaga 3).
Vid skapandet av prototypen tog jag till hjälp av iOS 6 GUI (Teehan & lax 2012) och
iPhone 4 GUI (365psd 2011) som är två photoshopfiler innehållande grafiska element som
ofta förekommer i iOS operativsystemet för att det ska se verkligt ut och underlätta för
respondenterna vid användartester. För ikonerna användes det bland annat ikoner från
Glypish (2013) medan andra skapades från grunden med hjälp av programmet Illustrator.
Det var fritt fram att ändra till exempel text, storlek och färg på de föregående nämnda
materialen vilket gjorde att jag fick fria händer för att skapa en detaljrik prototyp för min
applikation.
Användartester
Det utfördes tester med hjälp av både lo-fi och hi-fi-prototyperna för att undersöka ifall
potentiella användare verkligen förstod sig på applikationen och för att eventuellt förbättra
den. Benyon, Turner och Turner rekommenderar att minst två designers är närvarande vid
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testning av pappersprototyper, där ena ska fungera som “dator” medan den andra skriver
anteckningar. Eftersom detta arbete är självständigt valde jag att använda mig av
mobilapplikationen Prototyping On Paper som ska utföra jobbet som “dator” under testerna
medan jag antecknar. Prototyping On Paper (2013) är en applikation som gör
pappersprototyper interaktiva och kommer härefter att förkortas med “POP”. Det går att
använda applikationen genom att antingen rita prototyperna för hand och sedan ta bild på de
eller genom att mata in bilder som skapats med till exempel Photoshop till applikationen.
Sedan är det bara att koppla olika delar av bilderna som till exempel knappar till varandra
för att skapa en känsla av en fungerande applikation. Som sagt ritades lo-fi-prototyperna för
hand och Hi-fi-prototyperna gjordes i Photoshop. POP användes vid alla tester.
Både testerna byggde på samma grund, nämligen olika scenarios (se bilaga 4) som
respondenterna fick uppleva. Lo-fi- användartesterna utfördes på familjemedlemmar som
har erfarenhet av iPhone-enheter sedan tidigare. Hi-fi-testerna utfördes på vänner och deras
föräldrar för att få en variation på respondenternas ålder. Det började med att jag förklarade
kort vad det är för typ av applikation och att de skulle tänka högt när de interagerar med
prototypen. Sedan bad jag de föreställa sig de olika scenarion medan jag antecknade viktiga
händelser under testets gång. Det diskuterades en del efter testerna speciellt om det var
något som var oklart i applikationen.
Själva scenario-listan uppdaterades inför hi-fi-testerna då funktionerna blev allt klarare och
designen hade fler detaljer vilket gjorde att jag kunde ställa mer specifika frågor.

-21-

Resultat
Enkät
Det var totalt 17 personer som valde att delta i enkäten som var tillgänglig under en
fyradagarsperiod online. Eftersom enkäten för det mesta innehöll rangordningsfrågor (1 till
5) så var det lätt att rangordna de funktioner som respondenterna tyckte var mest
nödvändiga genom att räkna fram medelvärdet. Funktionerna som visade de högsta
medelvärdena är följande: Parkeringsautomat på kartan (4.4375), Servicetider på
kartan(4.3125), Påminnelse innan parkeringstiden går ut (4.125).
För frågan kring om det fattades någon funktion var det endast tre personer som valde att
skriva något. De skrev “Kostnader, vad det kostar att parkera på gatorna eller i garage”,
“Varning för lapp Lisa” och “Betala via mobilen”.
Det frågades även om hur mycket respondenterna skulle tänka sig betala för applikationen
om de flesta funktionerna fanns med. Det var sju personer som svarade 0 kr, fyra personer
svarade 7 kr, två stycken svarade 14 kr, en svarade 22 kr och en 48 kr. Nästan hälften tyckte
alltså att applikationen ska vara gratis.

Användartester
Lo-fi
Sammanlagt utfördes det 3 tester med hjälp av lo-fi-prototypen. De deltagande var i
åldrarna 21, 29 och 31. Alla deltagarna använder sig av iPhone-enheter dagligen men i olika
modeller.
De första testerna resulterade i stora förändringar i designen. Saker som jag tyckte var
självklara visade sig inte alls lättförståeliga för respondenterna. Flera grafiska element
behövde flyttas runt då respondenterna utryckte sig så här “men den brukar ju vara här”
gällande “Min position”-knappen till exempel. Lo-fi testerna resulterade i nya funktioner
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efter att ha diskuterat applikationen som helhet. Sökfunktionen där det ska gå att söka efter
gator implementerades då enligt respondenten är det jobbigt att hitta saker i kartan som inte
ligger där användaren befinner sig till exempel ifall de vill planera sin resa i förväg.
De flesta knapparna var endast ikoner, till exempel fick en klocka representera vyn med
servicetider i applikationen. Testerna visade att det inte var lättförståeligt och att en ikon
med en klocka på kan tolkas olika. Därför infördes textförklaring på åtminstone knapparna
som leder till huvudvyerna.
Hi-fi
Det var fem personer som deltog i hi-fi-testerna. Alla deltagande använder sig av eller har
någon gång använt sig av iPhone så de är bekanta med mjukvaran.
Testerna ledde till mindre ändringar i den grafiska designen. De testpersonerna som deltog i
de allra första hi-fi-testerna hade svårt att utföra uppgiften “Ta reda på ifall det är
parkeringsförbud på torsdag där du befinner dig”. Trots att det finns få val när användaren
befinner sig i servicetider-vyn. Knappen de hade behövt klicka på för att utföra den
uppgiften hade texten “24h” där användaren kan välja veckodagar. Inför de följande
testerna ändrades texten till “Inom 24h” och visade sig funka bättre i de följande testerna.
Genom att använda POP vid testerna kom det fram hur viktigt det är med större interaktions
ytor när användarna interagerar med applikationen. Till exempel så klickade en testperson
på en parkeringsförbudskylt som grafiskt är ganska liten som är klickbar men som inte
triggades på grund av att själva “knappen” är lika stor som skylten vilket behöver en högre
precision förmåga för att kunna aktiveras. Då trodde testpersonen att det inte går att trycka
på skyltarna och det blir ännu svårare om användaren har större fingrar.
Två av de fem testpersonerna tyckte det skulle vara bra att användaren själv väljer när
påminnelserna ska aktiveras inför servicetider och parkering. Därför bestämde jag mig för
att lägga till en extra vy där användaren bland annat kan ändra bestämd tid för påminnelser.
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Applikationen
Resultatet av detta projekt är en design för en parkeringsapplikation anpassad för iPhone 4modellen. Applikationen ska bland annat hjälpa bilförare att hitta lagliga parkeringsplatser
för sina fordon och därmed göra det säkrare för andra samtidigt slipper bilförare att drabbas
av parkeringsböter. Parkeringsapplikationen består av tre huvudfunktioner. Servicetider,
parkeringsautomater och påminnelse.
I alla vyer där kartan visas i applikationen kan användaren välja hur kartan ska presenteras,
användaren kan välja mellan “kart”- och ”satellit”-vy. Det ska även finnas en sökfunktion
där användaren kan söka efter gata. Efter att applikationen har startat får användaren frågan
om applikationen får använda användarens befintliga position.
Vyn “Servicetider” (se figur 1, nästa sida) är det första användaren ser efter att ha accepterat
förfrågan. På kartan kommer användaren att kunna se sin position och de närliggande
gatorna. Kartan är inställd på att visa en varning i form av “förbud mot att parkera”-skylt på
de gator där det är förbjudet att parkera de närmaste 24 timmarna. Användaren har
möjlighet att välja veckodag om så önskas. Väljer användaren att klicka på skylten kommer
en pratbubbla att visas innehållande gatunamnet och mellan vilka tider förbudet gäller samt
en pil.
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Figur 1. Servicetider-vyn

Trycker användaren på pilen skickas användaren till en ny sida där det visas utförlig
information om förbudet, till exempel mellan vilka datum det gäller. På samma sida ska
användaren kunna välja att aktivera en påminnelse för gatan som varje dag innan förbudet
inträffar påminner om att flytta bilen.
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“Parkeringsautomater” som också är en vy (se figur 2) där en karta visas så kan användaren
få upp alla parkeringsautomater i närheten av sin befintliga position. Förutom att
användaren kan se vart närmaste parkeringsautomat ligger kan användaren välja att trycka
på automaten som visas för att få mer utförlig information. Användaren kommer att kunna
se mellan vilka tider det är avgiftsbelagt. Om informationen kring parkeringstaxan är
tillgänglig kommer användaren även att till exempelvis kunna se vad det kostar att parkera
per timma.

Figur 2. Parkeringsautom ater-vyn
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Påminnelse-vyn (se figur 3) kommer att samla alla påminnelser under valda gator som
användaren har lagt till på servicetider. Användaren ska enkelt kunna aktivera eller
avaktivera en påminnelse. Det ska även gå att ta bort påminnelsen från listan genom att
trycka på knappen ändra. Standard tiden att få påminnelse är klockan 21.00 dagen innan
servicetiden inträffar. Användaren ska kunna aktivera en tillfällig påminnelse vid
användning av betal-parkering. Genom att användaren anger tiden som står på biljetten
kommer användaren att bli påmind i god tid.

Figur 3. Påm innelse-vyn

-27-

I applikationen kommer det att finnas en vy (se figur 4) där inställningar kan hanteras av
användaren. Det ska gå att ändra tiden för när användaren ska få en påminnelse från
applikationen. Från samma vy ska användaren kunna skicka feedback till utvecklaren i form
av mail. En genväg för att sätta betyg på applikationen i App Store kommer finnas under
samma vy.

Figur 4. Inställningar
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Diskussion
Trots den låga svarsfrekvensen från enkätundersökningen valde jag ändå att, med
försiktighet tolka resultatet då den bestämmer den funktionella delen av applikationen som
är väldig viktig för dess framgång. Jag märkte att respondenterna verkligen har utnyttjat
skalan (1 till 5) i enkäten och inte mest svarat med en etta eller en femma vilket ger det en
större trovärdighet. Två av de tre funktionerna som respondenterna tyckte var viktigast var
förväntade på grund av att applikationerna som togs upp under relaterade arbeten innehöll
liknande funktioner. Det var påminnelsefunktionen som var minst väntad att hamna bland
de mest viktiga funktioner.
Den öppna frågan i enkäten där respondenterna kunde berätta ifall de tyckte det fattades
någon funktion svarades på av få men tillförde att en funktion tillfördes. Taxa för parkering
finns tillgänglig i Stockholms stads-API men jag hade inte riktigt tänkt på att utnyttja det i
min applikation innan en av respondenterna påpekade det.
Testerna på prototyperna gav stora förändringar i designen av applikationen. För varje test
som genomfördes kände jag hur viktigt det som togs upp i “Applikations design strategi” är.
Människor förväntar sig att saker ska funka på ett visst sätt annars krävs det att de lär om sig
det. Om de inte verkligen måste använda systemet kan det hända att de väljer att strunta i att
använda systemet. I min tidiga design försökte jag att skapa något unikt, något lite mer
vågat än de applikationerna som togs upp i relaterade arbeten. I vissa delar av designen där
det uppstod förvirring från testpersonernas sida implementerade jag design från de
relaterade arbeten i min egen design inför nästa test för att se ifall det skulle bli mer
förståeligt. I de flesta fallen blev det enklare att förstå på grund av enkelheten. Att
skräddarsy sin egen design tror jag kräver att man designar för de som är innehar mindre
teknisk kunskap. Om det är lättförståeligt för dem är det troligen det för de flesta. Det kan
bero på att jag inte riktigt lyckades skapa ett konsekvent utseende för de grafiska element
som det uppfattades fel. Därför tycker jag att sista punkten som togs upp i iOs Human
interface Guidelines som rekommenderar att användartesta anpassade
användargränssnittskontroller är den viktigaste av de alla. Som designer är det svårt att veta
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hur användare kommer att reagerar på en skräddarsydd design, det är användartesterna som
avgör om man som designer lyckats med designen.
Interaktionsytor är något som jag slumpmässigt stötte på vid användartesterna där POP
användes. Alla element som användaren kan interagera med ser inte ut som en knapp, vilket
de gör i andra typer av applikationer. Speciellt i vyer där det är många element och mycket
information som ska visas på en liten yta, till exempel i kartor. Sådant kan finnas i flera
olika typer av applikationer. Två av deltagarna trodde att skyltarna på kartan i applikationen
inte var klickbara efter bara ett försök trots att personen ifråga hade relativt små fingrar.
Hade jag använt mig av pappers prototyper vid Hi-fi-testerna hade jag nog aldrig märkt av
problemet. Det är något att tänka på vid utveckling av applikationen.
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Slutsats
Framtagning av designdokumentet för parkeringsapplikationen har fungerat som det ska
trots att det krävdes fler användartester än förväntat. Enkätundersökning underlättade för
mig att bestämma vilka funktioner applikationen skulle innehålla och designa efter de.
Användartesterna i sin tur bidrog med en genomtänkt och användarvänlig design.
Designdokumentet som är resultatet av detta examensarbete och kommer att stå till grund
för vidare utveckling av applikationen.
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Bilagor
Bilaga 1 – Enkät
Har du körkort? Ja Nej
Har du en Smartphone? Ja Nej
Jag är student vid Södertörns Högskola som skriver ett examensarbete. Jag kommer att
skapa en parkerings-app och behöver undersöka vilka behov det finns. Enkäten bör inte ta
längre än 1-2 min.
Betygsätt följande tänkta funktioner :
Påminnelse innan parkeringstiden går ut (1-5)
Påminnelse vart bilen är parkerad (1-5)
Servicetider(När det är inte tillåtet att gatuparkera) på kartan (1-5)
Få påminnelse en bestämd tid innan servicetid på valda gator (1-5)
Betala parkeringsavgift via mobilen (1-5)
Visa alla parkeringsgarage på kartan (1-5)
Parkering för motorcykel-, buss-, lastbil- och handikapps-parkering (1-5)
Parkerings automater på kartan (1-5)
Om de flesta funktionerna från förgående fråga fanns i en app. Hur mycket skulle du tänka
dig betala för den?
0, 7, 14, 22, 48
Saknar du någon funktion?
Nej
Ja (fritext)

-34-

Bilaga 2 - Lo-fi-prototyper
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Bilaga 3 - Hi-fi-prototyper
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Bilaga 4 - Scenarios

Lo-fi
1. Hitta närmaste parkerings automaten.
2. När är det förbjudet att parkera där du befinner dig?
3. Aktivera en påminnelse för gatan du befinner dig i.

Hi-fi
1. Ta reda på taxan per timme för parkering på gatan du befinner dig på.
2. Du har betalat parkering till klockan 18.30, aktiver en påminnelse
3. Ta reda på ifall det är parkeringsförbud på torsdag där du befinner dig.
4. Skapa en påminnelse för gatan Slakthusgatan inför servicetiden.
5. Sök efter gatan : Brunkskogsbacken
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