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Denna studie har syftat till att undersöka hur TaxiCaller ABs existerande mobilapplikation för 

taxibokning kan förbättras. För att ta reda på detta genomfördes en användartester som följdes av en 

tematisk analys där problemområden identifierades. Användbarhetsstudien bestod av två användartest. 

Det ena testet utfördes i naturlig miljö för användandet av applikationen och det andra testet utfördes i 

en kontrollerad miljö. Resultatet visade att det fanns tre huvudsakliga problemområden som var 

återkommande för deltagare i båda testen: att gränssnittet inte upplevdes som tryggt att utforska, att 

det inte var tydligt hur det var möjligt att ta sig vidare i bokningsprocessen samt att alla funktioner 

inte upptäcktes. Med stöd i teori från teknisk psykologi samt gränssnittsdesign diskuterades resultatet 

för att förstå möjliga orsaker till problemen. Baserat på detta övervägdes olika designlösningar genom 

skissning och diskussion, vilket slutligen resulterade i en datorprototyp där nya designförslag 

presenteras. Den nya designen adresserar de huvudsakliga problem som deltagarna hade baserat på 

den teoretiska diskussionen. 

Nyckelord: mobilapplikation, användbarhetsstudie, användbarhet, kvalitativ studie, tematisk 

analys, användarupplevelse, UX, mobildesign, taxi

Introduktion 

Denna studie har genomförts i samarbete med 

företaget TaxiCaller AB för att utvärdera en ny 

version av deras mobilapplikation som ska 

användas av privatpersoner för att boka 

taxiresor. Studien och utvärderingen har 

genomförts med syftet att identifiera problem 

och förbättringsmöjligheter i designen samt 

producera konkreta förslag på omdesign för att 

skapa en mer användbar applikation. 

Frågeställningen för denna studie var således 

hur designen och funktionerna i TaxiCallers 

mobilapplikation kan förbättras. 

Teori 

Ett systematiskt sätt att observera användare 

av en produkt eller system under tiden som 

utvecklingen görs är att utföra ett 

användartest. Målet med ett användartest är att 

upptäcka så många fel, problem och 

svårigheter med produkten som möjligt för att 

sedan kunna åtgärda dessa innan den blir 

tillgänglig för allmänheten (Dumas & Loring, 

2008).  

En analysmetod som kan användas 

inom användbarhetsstudier är tematisk analys. 

Tematisk analys är en teoretiskt obunden 

analysmetod som delas in i sex olika faser för 

att bearbeta kvalitativ, och i vissa fall 

kvantitativ data. Metoden ämnar till att 

identifiera teman och mönster från insamlad 

data och sammanställa dessa för att kunna dra 

genomarbetade slutsatser (Braun & Clarke, 

2006).  

Möjliga lösningar på problem som 

belyses i den tematiska analysen kan sedan 

utmynna i designförslag. Designförslagen bör 

grundas i designprinciper.  

En av dessa principer är safe 

exploration. Detta är ett koncept inom 

gränssnittsdesign som handlar om att 

användare ska känna sig trygga i att utforska 

gränssnittet fritt utan att känna att olika vägar 

de testar kostar dem något. Safe exploration 

möjliggör att användare kan testa olika vägar i 

gränssnittet och sedan ångra sig och testa nya 
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vägar utan att behöva oroa sig för några 

konsekvenser av deras handlingar (Tidwell, 

2011).  

En annan designprincip är affordances 

vilket innebär vad som är möjligt att göra med 

ett föremål, med andra ord de handlingar som 

föremålet “har råd” att genomföra. Ett handtag 

har exempelvis råd att tryckas ner för att 

öppna en dörr (Norman, 2013). 

En tredje princip är signifiers. 

Signifiers är de kommunikativa element som 

indikerar vilka affordances ett objekt har 

(Norman, 2013). Dessa kan exempelvis vara 

visuella ledtrådar som informerar om att 

“denna knapp går att trycka på”, “i detta 

textfält skriver du ditt namn” eller “denna 

knapp leder dig till nästa steg”. Alla synbara 

eller hörbara medel som används för att 

kommunicera med personer om vilka 

affordances som finns är signifiers och det är 

med hjälp av dessa som designers kan 

kommunicera kring vad som går att göra i ett 

gränssnitt (Norman, 2013). 

En fjärde princip är mentala modeller. 

En mental modell innebär en persons 

konceptuella föreställning av saker och 

modellen styr sedan hur personen tänker kring 

dem (Danielsson, 2016; Norman, 2013). 

Wickens, Hollands, Banbury, Parasurnam 

(2013, refererad i Danielsson, 2016) beskriver 

att mentala modeller speglar en användares 

förväntningar på ett system. 

En viktig aspekt som knyter samman 

några av principerna är visibilitet. God 

visibilitet ger användaren en tydlig ledtråd till 

vad som kan göras utan att instruktioner 

behöver ges (Norman, 2013). Vidare bidrar 

god visibilitet till att signifiers blir tydliga och 

användaren kan då skapa sig korrekta mentala 

modeller genom safe exploration (Norman, 

2013).  

För att besvara studiens frågeställning 

har dessa designprinciper använts som 

teoretisk grund för de designförslag som ges. 

Metod 

Användbarhetsstudien utfördes genom två 

tester, Test 1 och Test 2. De två testerna var på 

många sätt utformade på liknande sätt. Båda 

testen var utformade genom att deltagarna fick 

fylla i en enkät före och en enkät efter de 

utförde uppgifter i mobilapplikationen. Test 1 

och Test 2 hade olika förenkäter och 

utformning av den praktiska testdelen, 

däremot hade de samma efterenkät. Testerna 

utformades och utfördes på olika sätt för att se 

om användandet av applikationen var olika 

beroende på vilken miljö den användes i.  

Förenkäterna samlade in allmän 

information om deltagaren, såsom vilken enhet 

deltagarna använder vanligtvis (Android/iOS), 

ålder, kön och utbildning. Anledningen till 

separata förenkäter berodde på att Test 2 var 

längre och mer djupgående än Test 1 vilket 

gjorde att förenkäten till Test 2 innefattade fler 

frågor. Till exempel gavs frågan “Vad är ditt 

första intryck av applikationen?”. 

Test 1 var ett kortare test som 

genomfördes i stadsmiljö. Det var utformat för 

personer som var “på språng” och skulle 

använda applikationen snabbt vilket gjorde att 

det endast bestod av ett scenario  (en längre 

handlingssekvens med ett flertal deluppgifter) 

samt en uppgift. Test 2 utfördes i en 

kontrollerad miljö och innehöll tre mer 

omfattande scenarier samt tre uppgifter och 

tog därmed längre tid.  

Ett exempel på ett scenario är 

“Påbörja en bokning för 5 personer till 

Linköpings centralstation från valfri position. 

Ni vill betala resan med kontanter.” Ett 

exempel på en uppgift är “Avbryt bokningen”.  

Datan som samlades in bestod av 

protokoll förda av testledarna under varje 

testomgång samt insamlade uppgifter från de 

tre enkäterna. Som analysmetod av 

protokollen användes tematisk analys för att 

identifiera koder och teman. Analysen 

genomfördes i enlighet med de sex faserna 

beskrivna av Braun och Clarke (2006). 

Analysen för Test 1 och Test 2 gjordes 

parallellt och separat av olika medlemmar i 
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projektgruppen. För att styrka resultatet från 

den tematiska analysen, samt dra vidare 

slutsatser användes den deskriptiva statistiken 

från för- och efterenkäterna. Statistiken från 

enkäterna användes även för att se om det 

observerades under testerna även speglades i 

enkätresultaten.  

Deltagare 

Deltagarna i studien delades in i tre 

målgrupper, 18-40 år, 40-60 år, samt 60 år och 

uppåt, efter önskemål från TaxiCaller. 

Deltagarantalet var 21 personer för Test 1 och 

jämt fördelat mellan de olika målgrupperna. I 

Test 2 var deltagarantalet 24 personer varav 15 

i målgrupp ett (18-40 år), fem i målgrupp två 

(40-60 år) och fyra i målgrupp tre (60+). 

Resultat 

Den tematiska analysen för både Test 1 och 

Test 2 resulterade i ett flertal huvudteman och 

underteman per test. Nedan presenteras 

fördelningen av koder per tema. Ur Test 1 

presenteras alla underteman i Figur 1 då det 

endast var tre huvudteman. Underteman med 

blå färg  tillhör huvudtemat “Generella 

åsikter”, underteman med grå färg tillhör 

huvudtemat “Platsangivelse” och underteman 

med rosa färg tillhör övertemat 

“Bokningsruta”. För Test 2 presenteras endast 

huvudteman i Figur 2 då dessa representerar 

fördelningen av koderna väl.  

 

Figur 1.  

Fördelning av koder per underteman för Test 

1. 

 

 

 
Figur 2.  

Fördelning av koder per huvudteman för Test 2. 

 

Utifrån dessa teman strukturerades de 

identifierade problemen i applikationen. 

Problemen visade sig vara överlappande 

mellan de båda testerna vilket antydde att de 

inte berodde på vilken miljö testen utfördes i. 

Sammanställningen av dessa resulterade i tre 

huvudsakliga problemområden, (1) safe 

exploration: att deltagare inte kände sig trygga 

i att kunna gå tillbaka i bokningsprocessen, (2) 

tydlighet i bokningsprocessen: att det inte var 

tydligt för deltagarna hur det gick att gå vidare 

i bokningsprocessen och (3) dolda funktioner: 

att deltagarna hade svårt att hitta alla 

funktioner. 

Diskussion 

Metod 

Användartester är en fördelaktig metod för att 

utvärdera gränssnitt. Det är först då det går att 

värdera resultatet separat från tidigare faser i 

utvecklingen av produkten (Arvola, 2014). 

Dessutom är empiriska undersökningar ett 

gynnsamt sätt att få information om vad 

användare tänker och tycker. Vidare har 

användartester erkänts som den 

utvärderingsmetod som har mest påverkan 

inom design (Dumas & Loring, 2008; Tidwell, 

2011).  

Tematisk analys användes som 

analysmetod för att kunna analysera och 
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sammanföra den kvalitativa och kvantitativa 

data som samlades in. Då det dessutom inte 

fanns någon teori att utveckla eller utgå från 

valdes tematisk analys med fokus på den 

insamlade datan över liknande kvalitativa 

analysmetoder som grundad teori (Braun & 

Clarke, 2006).  

När all data var insamlad och 

sammanställd insåg projektgruppen att den 

tematiska analysen skulle bli tidskrävande. Ett 

beslut togs att dela upp gruppmedlemmarna i 

två grupper som kodade och analyserade Test 

1 separat från Test 2, analyserna skedde 

parallellt. Motiveringen till detta var att 

resultatet från det ena testet skulle påverka 

kodningsprocessen samt analysen av det andra 

testet. En möjlig konsekvens av detta kan dock 

ha blivit att data kan ha prioriterats och kodats 

olika av grupperna.   

Resultat 

Det första av de tre problemområdena (safe 

exploration) kan tänkas bero på att deltagarna 

hade en mental modell av att bokningsflödet 

var en steg-för-steg-process och att designen 

inte presenterade ett enkelt sätt att gå tillbaka i 

flödet eller att ändra val som redan gjorts. 

Detta skulle kunna lösas genom en omdesign 

med hjälp av signifiers som tydligare 

kommunicerar hur användaren ändrar sina val. 

Ett ytterligare lösningsförslag kan vara att 

tydligare visa för användaren att det är en 

process med flera steg som användaren tar sig 

fram i, och som tillåter användaren att gå 

bakåt. 

Det andra problemområdet (tydlighet i 

bokningsprocessen) beror möjligtvis på att 

bokningsflödet inte tydligt visade hur 

användaren går till nästa steg samt vilka val 

som ska göras på varje sida i flödet. En 

lösning på detta skulle kunna vara att ha 

tydligare kommunikativa element.  

Det tredje och sista problemområdet 

(dolda funktioner) kan bero på bristande 

visibilitet i designen vilket innebär att 

funktionerna och de kommunikativa 

elementen i designen inte är tillräckligt tydliga 

eller synliga för användaren. Detta problem 

åtgärdas lämpligtvis med tydligare, och 

eventuellt fler, signifiers i gränssnittet som 

leder användaren rätt och visar vilka 

funktioner som finns. Även detta problem 

skulle kunna åtgärdas genom att lägga 

funktionerna i en steg-för-steg-process där 

varje funktion tydligt presenteras för 

användaren.  

För att bemöta de problem som 

deltagarna hade så har det grundläggande 

flödet i designen ändrats i datorprototypen 

genom att göra alla val både tydligare och 

synligare, se Bild 1. Flödet i datorprototypen 

har en tydlig steg-för-steg-process med 

element som visar var användaren är i 

processen längst ner på bilden. Detta 

inkluderades för att ge användaren en känsla 

av att det är riskfritt att röra sig framåt och 

bakåt i flödet. Användaren får även en 

möjlighet att avbryta hela bokningsprocessen 

med ett enkelt tryck när som helst. Dessa 

komponenter syns konstant genom flödet för 

att inge trygghet. Den nya steg-för-steg-

processen gör det också tydligare för 

användare hur de ska ta sig vidare i bokningen. 

Knapparna som leder fram och tillbaka i 

bokningsprocessen har markerats med tydlig 

text och fungerar som signifiers vilket 

kommunicerar till användaren hur den tar sig 

vidare. Signifiers har även använts för att 

tydligare informera användaren att 

sökfunktionen, som tidigare var dold, 

existerar. 

Även om lösningar på de problem som 

identifierats i denna studie har tagits fram kan 

ny problematik finnas i den nya designen. 

Eventuella nya problem som omdesignen 

medför kan främst upptäckas genom vidare 

användbarhetstudier, vilket projektgruppen 

rekommenderar.  

Prototyp 

Den datorprototyp som presenterar 

designlösningarna baserades på resultatet av 

de tematiska analyserna av både Test 1 och 

Test 2, och syftar till att ge konkreta 

designförslag som potentiellt skulle förbättra 

användarupplevelsen av mobilapplikationen. 
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Prototypen skapades i verktyget Figma och 

bestod av åtta olika sidor av bokningsflödet. 

Resultatet var även interaktivt och inkluderade 

flera sidor med inställningar som var 

tillgängliga efter klick på knappar och fält i 

flödet. Det eftersträvades under arbetet att 

bevara den ursprungliga designen från 

TaxiCallers betaversion i så stor möjlig 

utsträckning som möjligt trots stora 

förändringar i funktioner och flöde. Detta då 

syftet med användbarhetsstudien främst var att 

identifiera problem med applikationen, samt 

att många deltagare uttryckte en positiv 

inställning till den befintliga grafiska profilen. 

 
Bild 1. Bilden längst upp till vänster visar 

bokningsinformationen hos betaversionen. 

Resterande bilder visar den färdiga prototypen 

av samma funktioner vilket delades upp i tre 

olika flödessidor.  

Slutsats 

Användbarhetsstudien och den tematiska 

analysen resulterade i ett antal problem och 

utifrån dessa kunde designförslag tas fram. 

Diskussionen och utvärderingen har främst 

gjorts baserat på teori från teknisk psykologi 

och designprinciper inom gränssnittsdesign 

samt user experience (UX). Datorprototypen 

samt analysresultatet blev de produkter som 

studien resulterade i och presenterar lösningar 

på de problem som kunde identifieras. 

Sammanfattningsvis kan TaxiCallers 

mobilapplikation främst förbättras genom att 

(1) öka safe exploration, (2) göra det tydligare 

hur användaren går vidare i flödet, och (3) öka 

visibiliteten av dolda funktioner med hjälp av 

signifiers. Vidare användartester kan utföras 

på prototypen för att undersöka hur användbar 

den nya utformningen av applikationen är. 

Med vetskap om de problem som har 

identifierats och med hjälp av de 

lösningsförslag som plockats fram har 

TaxiCaller AB ett underlag för att potentiellt 

kunna leverera en bättre användarupplevelse 

till sina passagerare. 
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