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1. INTRODUKSJON
I dette prosjektet har vi tatt for oss tjenesten Oslo Bysykkel, og sett på hvordan vi kan forbedre den for
økt positiv brukeropplevelse. Vi har fokusert på sykkelstasjonene som et sentralt touchpoint i dette
prosjektet, og ikke hele tjenestereisen da dette krever et bredere fokus som også tar høyde for alle
interessenter, bedriften, brukerne mm. (Polaine, A., Løvlie, L. & Reason, B., 2013, s. 38). Dette anså
vi som for omfattende i dette prosjektet. Rapporten tar for seg prosessen fra datainnsamling til testing
av prototyper. Strukturen er basert på det kronologiske hendelsesforløpet i prosjektet.

1.1 BYSYKKEL SOM TJENESTE
Oslo Bysykkel er et utleietilbud av sykler i Oslo driftet av Clear Channel Norway AS og Oslo
kommune. Syklene er reklamefinansierte og tilgjengelige via sesong-abonnement eller leie hos
Turistinformasjonen. Per dags dato har tjenesten flere tusen brukere og drifter mer enn 100
sykkelstasjoner i hovedstaden. Ordningen startet i 2003 og har siden den gang økt antall brukere hvert
år. Brukerne benytter sitt personlige bysykkel-kort som de scanner ved valgt stasjon med tilgjengelige
sykler. Systemet oppgir deretter nummer på ledig sykkel som brukeren fritt kan benytte i inntil tre
timer før den må leveres tilbake. Tjenesten er tilgjengelig fra april til november, alle dager fra kl. 06 24 (Oslo Bysykkel, 2015).

1.2 BEDRIFTSSAMARBEID
Vår samarbeidspartner og veileder i dette prosjektet er Designit, representert ved senior
interaksjonsdesigner Yenny Otero. Designit er et internasjonalt firma med fokus på utvikling av
serviceopplevelser. Designit har ingen tilknytning til Clear Channel, og presenterte innledningsvis en
svært åpen problemstilling: ”Hvordan kan vi forbedre Oslo Bysykkel som tjeneste?”
For å spisse problemstillingen har vi avviket fra fagets prosjektplan ved å bruke økt tid datainnsamling
for å bli kjent med tjeneste og brukere. Vi har fulgt nederste tidslinje:

Figur 1: Ulike tidslinjer mellom faget og prosjektet
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2. DATAINNSAMLING
I tilknytning til datainnsamlingen la Designit flere betingelser. De ønsket at vi skulle benytte
skyggeintervju som innsamlingsteknikk i ekte kontekst. Derfor falt valget på sykkelstasjonene der vi
kunne observere brukere i direkte interaksjon med sykkel- systemet. De ønsket også at vi unngikk
bruk av spørreundersøkelse. Et viktig krav fra Designit var at vi på slutten av datainnsamlingen skulle
presentere en persona som representerte brukerne vi hadde skygget, samt et customer journey map
som belyste brukernes mål ved bruk av tjenesten, viktigste utfordringer og goder, samt eventuelle
tilpasninger.

2.1 SKYGGEINTERVJU
Skyggeintervju er en teknikk som går ut på at man følger brukerne som en skygge i ekte kontekst og
brukssituasjon og stiller oppklarende spørsmål underveis (Lazar, J., Feng, J. H, & Hockheiser, H.,
2010, s. 228). Teknikken har den fordelen at man får muligheten til å forstå brukerens handlinger og
avdekke problemområder ved å stille spørsmål idet det skjer.

2.1.1 Plan og gjennomføring
Under skyggeintervjuene fokuserte vi på tre kategorier vi utarbeidet i samarbeid med Designit; 1.
Brukernes mål, 2. Utfordringer og goder, og 3. Eventuelle “snarveier” (hacks) de benytter seg av for å
tilpasse tjenesten til egne behov. Vi i prosjektgruppa delte oss i to grupper ved to forskjellige
sykkelstasjoner (nr. 40 Carl Berners plass og nr. 31 Torggata/Jacob kirke) for å samle data fra flere
brukere samtidig. Brukerne ble valgt ved convenience sampling, altså de brukerne som tilfeldigvis
hentet ut eller leverte sykkel ved de aktuelle stasjonene vi stod ved (Rogers, Y., Sharp, H. & Preece,
J., 2011, s. 224). Konteksten og utvalget var dermed så ekte som mulig.
Etter innhentet samtykke spurte vi innledningsvis om hvor
lenge de hadde hatt bysykkel-abonnement, hvorfor de
benyttet seg av tjenesten og hvor ofte. Deretter ba vi
brukerne om å gjennomføre handlingen de var der for å
gjøre (hente eller levere sykkel), slik at vi kunne observere
dem i kontakt med systemet og stille oppklarende spørsmål
ved gitte handlinger eller oppklare uventede hendelser. Til
sist stilte vi ustrukturerte spørsmål der målet var å innhente
utfyllende informasjon tilknyttet de fire kategoriene.
Bysykkelstativ i Oslo sentrum
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2.1.2 Resultater
Vi dokumenterte skyggeintervjuene ved å ta bilder, filme og notere hendelser og sitater i individuelle
brukerskjemaer (ett per bruker). Totalt samlet vi data fra 11 brukere.
Skjemaene var delt inn i de tre kategoriene (pkt. 2.1.1), og det var hensiktsmessig å benytte disse i det
videre arbeidet. I fellesskap i prosjektgruppa så vi først på brukerne hver for seg, ryddet opp i
eventuelle uklarheter, og diskuterte hendelser og utsagn fra hver våre undersøkelsessteder. Deretter
identifiserte vi tendenser hos deltagerne vektlagt begreper eller hendelser som dukket opp ofte under
datainnsamlingen, for å kunne beskrive hvem brukerne var. Dette arbeidet la grunnlag for å utforme
persona (Rogers et. al, 2011, s. 360). Vi lagde også et customer journey map (se vedlegg 1) for å
tydeliggjøre deltagernes viktigste opplevelser i møte med tjenesten ved dette touchpointet (Polaine et.
al, 2013, s. 104). Vi vektla kategoriene fra skjemaene (mål, utfordringer og snarveier), samt humør,
tanker og behov for informasjon.
Den utfordringen som flest brukere nevnte var at de ofte opplevde skader og feil på syklene. En annen
tendens blant brukerne vi skyggeintervjuet var at de i hovedsak var menn (9 av 11). Dette gjenspeilet
seg også i bysyklistene vi møtte, men som ikke deltok i undersøkelsen. Det var spesielt to brukertyper
som gikk igjen; “fritidsbrukeren” som benytter seg av tjenesten for å oppleve byen og samtidig få
mosjon i hverdagen, og “pendleren” med hovedmål om å reise til og fra arbeid raskt og effektivt. Dette
mønsteret sammenfaller med det man ser hos andre bysykkel-tjenester, for eksempel i Kina (Zhang,
L., Zhang, J., Duan, Z. & Bryde, D., 2015, s. 125). Av disse to brukertypene var den mannlige
pendleren den som oftest gikk igjen. Vår persona, som vi presenterte for Designit, beskrev vi slik:
“Mann (35 år) bosatt i Oslo sentrum. Han benytter bysykkel til å komme seg effektivt
til og fra jobb. Dette er også et svært rimelig alternativ til bil og kollektivtransport.
Han møter flere utfordringer i møtet med tjenesten, men spesielt én fremheves;
det er ofte dårlig kvalitet på syklene og synlig manglende vedlikehold.”

2.1.3 Implikasjoner
Brukergruppen vår har flere fellestrekk; de tenker økonomisk, de setter pris på tilgjengeligheten av
sykler i byen, og anser mosjonen som en bonus. De opplever også tjenesten som svært positiv med
tanke på friheten ved å ikke måtte ta vare på sykkelen etter bruk.
Selv om de har ulike mål for bruk av Oslo Bysykkel, er selve sykkelen kjernen i tjenesten. Kvaliteten
på syklene nevnes som et gjentagende problem for alle i brukergruppen. Rustne seter som ikke kan
justeres, defekte bremser og gir, punkterte dekk eller knuste lykter var alle eksempler som ble
fremhevet. Vi benyttet personaen som utgangspunkt for å visualisere brukergruppens reise gjennom
Oslo Bysykkels tjeneste, der sykkelstasjonene som sentralt touchpoint utgjorde rammene. Et customer
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journey map er et essensielt verktøy for å se sammenhenger mellom tjenestens touchpoints og
brukernes mål, følelser og utfordringer ved hvert av dem. Vi inkluderte også kategorien “snarveier”.

2.2 VÅR PROBLEMSTILLING
Implikasjonen om at kvalitet og dårlig vedlikehold er et problem understøttes av flere faktorer. Clear
Channel fører ingen statistikk over skader eller vedlikehold. Dagens løsning er at sykkelen låses for
service om den settes tilbake tre ganger i stativet innen 60 sekunder etter uthenting. Brukerne melder
ikke fra om skader av flere grunner; de er redde for å holdes økonomisk ansvarlige, de anser det som
både tungvint og dyrt å kontakte kundeservice via telefon (opptil 4kr/min), og noen vet ikke engang at
det er mulig.
Clear Channel oppfordrer i reglementet om å etterlate syklene i god stand. Dette er dog vanskelig når
service og vedlikehold er tilsynelatende lite prioritert fra leverandør sin side, samt at én og samme
sykkel kan benyttes av flere titalls personer i løpet av en dag.
Med utgangspunkt i dette så vi potensiale for en løsning som enkelt lot brukerne melde fra om skader
med en gang de oppstår, kunne sørge for at syklene ble reparert på et tidligere tidspunkt. Dette vil
igjen føre til en bedre opplevelse for brukerne i form av færre skadde sykler. Vår opprinnelige
problemstilling – “Hvordan kan vi forbedre Oslo Bysykkel som tjeneste?” – spisset vi til:
“Hvordan kan vi effektivisere rapportering av skadde sykler?”

3. PROTOTYPER & EVALUERINGER
Drøfting av reliabilitet i prosessen oppsummeres i kapittel 5. Alle tester ble utført i par (to og to
medlemmer fra prosjektgruppa) – noen ganger for å teste med flest mulige brukere på samme tid,
andre ganger av hensyn til gruppemedlemmers fravær ifm. reise eller sykdom. I den forbindelse har
notater, bilder og film har vært viktig.
Med utgangspunkt i den nye problemstillingen ønsket vi innsikt i brukernes holdning til skadde sykler
og kjennskap til dagens løsning for å melde skader. Vi kombinerte derfor testing av de første tre
prototypene med et kort strukturert intervju (Rogers et. al., 2011, s. 229). Dette ble resultatet fra 18
brukere:
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Figur 2 - 4: Viser resultater fra strukturert intervju basert på svar fra 18 brukere

Svarene belyste tendenser som understøttet implikasjoner fra datainnsamlingen; Uavhengig av om
brukerne benytter sykkelen til tross for skade/feil eller setter den tilbake, svarer kun én person at
han/hun har meldt fra om skade. Dette er et svært lavt tall med tanke på at flere av deltagerne har
benyttet tjenesten i opptil flere år.

3.1 ITERASJON 1/4 | PROTOTYPE A
I første løsningsforslag ønsket vi å se på muligheten for å
videreutvikle eksisterende løsninger. Clear Channels nyeste skjermer
på sykkelstativene er på størrelse med en iPad (én skjerm per stativ).
De har i dag kun informasjonsfunksjon og kan ikke interageres med
direkte. Vi valgte derfor å prototype en skjermløsning med touchfunksjon der brukerne kunne registrere skader/feil tilknyttet en
bestemt sykkel i stativet. Vi hadde allerede flere ideer, og med en
stram tidslinje valgte vi derfor å starte prosessen ved genius design.
Denne fremgangsmåten inkluderer ikke brukere, men baserer seg
utelukkende på designernes egne tanker og meninger (Rogers et. al,
2011, s. 320). Vi utformet papirskisser for å bestemme antall steg,

Dagens skjermløsning

farger, tekststørrelse og informasjon gitt på hvert skjermbilde og vurderte disse i fellesskap innad i
prosjektgruppen. Disse ble ikke testet, men la grunnlag for første low-fidelity prototype. Denne ble
utformet som wireframe i proto.io, et nettbasert verktøy.
Målet med prototypen var å undersøke om et touch-basert grensesnitt på sykkelstativet fremstår som
hensiktsmessig. I vårt tilfelle var det viktig å synliggjøre mulighet til å melde skade (visibility), gi
feedback på brukerens valg, forhindre dem i melde skade på feil sykkel (constraints), og utforme
løsningen så det går klart frem for brukeren hva de kan gjøre (affordance og consistency) (Rogers et.
al, 2011, s. 25). Derfor ville vi også undersøke om vårt forslag til visuell utforming samsvarte med
disse. Løsningen bestod av fire skjermbilder.
5
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1. Startside med mulighet for å velge å melde skade
2. Oppgi sykkelnummer på aktuell sykkel
3. Scan bysykkel-kort for å bekrefte
4. Bekreftelse og takk for hjelpen

3.1.1 Gjennomføring
Vi testet prototype A med 13 brukere. Testen utførte vi nok en gang i to par (to prosjektmedlemmer
ved nr. 31 Torggt/Jacobs kirke, og to ved nr. 9 Kirkeristen vest) for å teste med flere brukere på
samme tid. Brukerne ble igjen tilfeldig valgt. Vi innledet med korte intervjuer (pkt. 3) før vi ba dem
om å benytte prototypen under observasjon. Vi ønsket å vite så mye som mulig om hvordan brukeren
opplevde grensnittet og forstod stegene, og brukte derfor teknikken think aloud for å kunne inkludere
eventuelle uttalte følelser (Lazar et. al, 2010, s. 273). Vi samlet kvalitative data gjennom notater og
bilder.

3.1.2 Viktigste resultater:
•

Nesten ingen melder fra om skadet sykkel, men alle er positive til å ta i bruk en løsning som
adresserer problemet, så lenge den er effektiv.

•

Grensesnittet oppleves som enkelt å bruke, men informasjonen i prototypen blir tolket svært
forskjellig. For eksempel misforstår flere hva sykkelnummerne på skjermen representerer,
eller hvilken sykkel som er markert.

•

Flere ønsker å gi en mer detaljert tilbakemelding om hva og hvor skaden er.

•

Samtlige er komfortable med å validere skademeldingen ved å scanne sitt personlige
bysykkel-kort.

3.1.3 Implikasjoner
Med utgangspunkt i denne testen ser vi at brukerne i deltagergruppen føler et behov for å kunne melde
fra om spesifikke feil på sykkelen, men at det må være en effektiv prosess. Touch er et velkjent
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grensesnitt som ingen av brukerne nølte med å ta i bruk. Instruksjoner og valg i løsningen må
visualiseres og kommuniseres bedre. Misforståelsene underveis vitnet om både dårlig consistency og
affordance. Tilbakemeldingen når brukeren først trykket korrekt var tilstrekkelig, men prototype A
forhindrer i liten grad at brukeren kan trykke feil.

3.2 ITERASJON 2/4 | PROTOTYPE B & C
Vår første prototype skulle presenteres hos Designit i starten av oktober. Vi ønsket å teste variasjon i
detaljnivået i løsningen ved å gjennomføre en evaluering til før dette. Slik kunne vi vise forslag til
løsninger basert på første iterasjon og diskutere disse. Målet vårt med neste prototype var å evaluere
hvor mye detaljer brukerne ønsker å oppgi, samt på hvilken måte.

3.2.1 Endringer fra sist
Med utgangspunkt i prototype A la vi til et skjermbilde i prototype B med
frivillig mulighet for detaljrapportering. Dette visualiserte en sykkel der
bruker kunne markere aktuelt område. I tillegg jobbet vi mer med touch
som grensesnitt ved å se på fargebruk og markeringsmuligheter (tydelig
skille mellom informasjon og knapper/valg) og oppdaterte deretter de
viktigste funksjonene. Dette var feks. avbryt, fortsett og visualisering av
sykkelstativet på skjermbilde 2 for å ivareta brukernes ønsker om
tydeligere valgmuligheter og klare instruksjoner.
Prototype B, detaljnivå

3.2.2 Gjennomføring
Vi ønsket å teste hvor villige brukerne var til å rapportere sykkel på dette detaljnivået og slik avdekke
omtrent hvor lang tid brukerne ønsker å benytte på registreringen. For å finne ut av dette fokuserte vi
på kvalitative data ved å igjen be deltagerne om å tenke høyt (think aloud) mens de trykket på
skjermen. Testen ble utført av to medlemmer på prosjektgruppa ved stasjon nr. 9 (Kirkeristen vest),
der én instruerte og én observerte.
Tre brukere testet prototype B. Alle presiserte viktigheten av en tidseffektiv løsning. Den grafiske
fremstillingen skapte rom for å markere feil sted, og viste oss at fremstillingen slik den var ikke var
tilfredsstillende. Visualiseringen tok ikke god nok høyde for affordance – hvordan man bruker
løsningen – og at vi ikke adresserte visibility og constraints på en god nok måte. Hvordan ser man
f. eks. forskjell på brems og gir når begge visualiseres på styret?
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3.2.3 Endring fra prototype B til C
Med

utgangspunkt

i

dette

eliminerte

vi

visualiseringen

av

sykkelen

og

konkretiserte

rapporteringsnivået i prototype C i to valg; ”Sykkelen har mindre skader/feil” og ”Sykkelen bør ikke
brukes”. Bruker kunne dermed huke av på ett av alternativene. Vi tydeliggjorde symbolbruken med
bokser og tydelig hake for oppnå enda høyere consistency mellom elementene ellers i grensesnittet
som vi igjen hadde oppdatert ved å fjerne unødvendige linjer, samt endret ord og plasseringer for
funksjoner som gikk igjen gjennom hele skademeldingen.
På denne måten kunne man definere alvorlighetsgrad i stedet for å
informere nøyaktig om hva skaden er og hvor den sitter. Med tanke på at
utviklingen kun er sett fra brukernes standpunkt har vi ikke tatt hensyn
til hva Clear Channels servicearbeidere kunne hatt nytte av i sin rolle.
Viktigst for brukerne er å kunne informere og bli informert om hvor vidt
sykkelen kan benyttes eller ikke. Sykkelens stand kan da opplyses om på
skjermen samtidig som de henter ut en sykkel.
Prototype C, detaljnivå

3.2.4 Gjennomføring
To brukere testet prototype C. Testen foregikk på samme sted og måte som prototype B, og av de
samme to prosjektmedlemmene. Selv med kun to valg for detaljrapportering påpekte deltagerne at de
likte muligheten, men sannsynligvis ikke ville benyttet løsningene fordi det så ut til å kreve for mye
tenking og dermed tid. En lurte på hvorfor det ikke bare kunne vært ”ett enkelt tastetrykk”, den andre
drøftet om detaljnivået er til for brukerne eller for Clear Channel.

3.2.5 Viktigste resultater (B og C)
•

Brukerne er ikke overbeviste om detaljnivået.

•

De viser også skepsis til å bruke ”mer tid enn ønskelig” på å melde skade og etterspør noe
enklere eller raskere.

•

Ved test av prototype B trengte brukerne utdypende forklaring på hvordan de skulle markere
feilene.

•

Detaljnivået på prototype C var forståelig – brukerne var mer skeptiske til tidsbruken generelt.

3.2.6 Implikasjoner
Detaljnivået etterspørres når det ikke er der (prototype A), men vurderes som unødvendig eller ”for
mye” når de tilbys det. Dette kan implisere at markering av detaljer burde være frivillig, eller ikke
være opp til brukerne selv å vurdere. I tillegg må den fullstendige interaksjonen fra start til slutt
effektiviseres ytterligere. Å melde skade går ikke raskt nok til at folk vil bruke tid på det - spesielt om
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de er ferdig med sykkelen for dagen. De ønsker altså å melde skade, men terskelen skal være lavere og
handlingen må ta svært kort tid.

3.2.7 Antall brukere og endringer
Antall brukere som er nødvendig i en brukertest er omdiskutert. Det sies at fem brukere er nok til å
avdekke omtrent 80% av feil, mens andre indikerer at 3,2 brukere er det gylne tallet (Lazar et. al,
2010, s. 263). Vi mener det mest riktige er å se an omfanget av studiet, behov for nøyaktighet og hvor
mange du har tilgjengelig. Med utgangspunkt i vårt prosjekt og målet for iterasjon 2, ga fem brukere
oss godt nok grunnlag til å evaluere detaljnivået og hvor godt vi hadde besvart designprinsippene. Vi
valgte også å gjøre en betydelig endring (fra B til C) da vi oppdaget av detaljnivået fungerte direkte
dårlig. På denne måten kunne vi umiddelbart rette feilen og forbedre grensesnittet (Lazar et. al, 2010,
s. 254).

3.3 ITERASJON 3/4 | PROTOTYPE D & E
For å øke effektiviseringen ønsket vi å tenke nytt både med hensyn til plassering av løsningen og valgt
grensesnitt. Dette ble gjort for å minke antall interaksjoner og senke terskelen for å melde skade
ytterligere ved at brukerne ikke trengte å gå bort til stolpen ved stativet. Flere er ferdige med sin
sykkelbruk idet sykkelen er låst og skal ikke hente ut en ny.
Vi ønsket å benytte teknologi som er kjent for oss og som kunne gi mulighet til å måle hvor effektive
løsningene var. Valget falt derfor på Arduino.

Prototype D, teknisk utforming, Arduino

Visualisering av konseptuelt design, prototype E

Prototype D bygger på kjent prinsipp for brukerne; å scanne bysykkel-kortet sitt for å indikere skade
ved en gitt sykkel. Denne ble utformet med et NFC-shield som leser av kortinfo. Prototype E er en
langt mer automatisert løsning, der brukeren allerede underveis på sykkelturen kan markere sykkelen
som skadet ved hjelp av en knapp. Via radiosender på sykkelen og mottaker på stativet ville dette
signalet markere sykkelen som skadet idet den låses fast etter endt reise.
9
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Målet med prototypene var å evaluere to alternative grensesnitt opp mot bærende designprinsipper, og
basert på dette velge én løsning for videre arbeid. Vi ønsket å teste begge prototypene med brukere,
men innså ved ferdigstillelse at teknologien uten innpakning ville gjøre det svært lite intuitivt for
brukerne å interagere med dem. Dermed ville evaluering av designprinsippene med stor sannsynlighet
gitt varierte og upålitelige resultater. Ved å ta standpunkt til grensesnitt her ville vi få mer tid til å
utforme det på en realistisk visuell måte og evaluere en høyoppløselig prototype med ekte brukere
senere.
Vi bestemte oss derfor for å utføre ekspertevaluering i stedet, og anså Designits ansatte som gode
kandidater. Flere av dem har lang erfaring med design for gode brukeropplevelser, både innen
tjenester og teknologi. I dette tilfellet ønsket vi en heuristisk gjennomgang, der vi ba tre UX-designere
om å evaluere løsningene mot de utvalgte designprinsippene ved å rangere prototypene en og en for
hvert av dem, og begrunne hvert valg. Vi utformet et skjema basert på Schneiderman’s eight golden
rules (Lazar et. al, 2010, s. 257) og utførte dagen i forveien en pilottest med Jo Herstad ved
Forskningsgruppen for design- og informasjonssystemer.. Resultater herfra førte til at vi luket ut to
designprinsipper; “Cater to universal usability”, da brukerne våre i stor grad ikke har behov for dette
som syklister, og “Reduce short-term memory load”, da interaksjonen og informasjonen allerede var
minimal. Vi omformulerte også instruksjonene våre slik at det ikke skulle være tvil om hva eksperten
skulle gjøre.

3.3.1 Gjennomføring
Ekspertevalueringen ble til slutt utført av kun én designer i Designits lokaler i Storgata. De andre
ekspertene vi ønsket å inkludere meldte forfall på kort varsel grunnet tidspress i egen jobb.
Evalueringen ble ledet av to medlemmer fra prosjektgruppa. Èn forklarte og ledet oppgavene, den
andre filmet og tok notater. Å evaluere prototypene med kun én ekspert var ikke optimalt. Likevel ga
det oss grunnlag for faglig diskusjon og evaluering internt i prosjektgruppa i etterkant.

3.3.2 Resultater
•

Begge prototypene gir rom for flere brukerfeil. Knappen på styret er utsatt for både
feiltrykking og skader.

•

Ingen av løsningene gir mulighet til å avbryte/angre.

•

Plassering av løsningen ved hver lås er bra og senker terskelen for bruk.

•

Å scanne kort gjør interaksjonen mindre effektiv (bruker må ta frem kortet for å scanne på nytt
etter at sykkelturen er over).
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•

Dette er for mye teknologi på et stadie der fokuset burde være på å skape mer rom for
brukerne til å interagere.

•

Ingen av grensesnittene gir en følelse av å ha kontroll eller intuitivt forstå handling og resultat.

3.3.3 Implikasjoner
Den tydeligste implikasjonen fra eksperttesten er at grensesnitt og antall interaksjoner både kan og bør
forenkles. Her bør vi evaluere hvordan løsningen kan visualiseres på en måte som får brukeren til å
intuitivt se og benytte seg av den. Vi bør også tillate oss å tenke enklere; legge teknologien til side og
heller simulere funksjonene ved fokus på det visuelle. Om det føles ekte for brukeren vil evaluering av
effektivitet og design bli mer pålitelig. Den høyoppløselige prototypen må også sørge for at brukeren
opplever kontroll, at handlinger er reversible og at instruksjoner og informasjonen som blir gitt er så
god at han/hun ikke blir usikker.

3.4 ITERASJON 4/4 | PROTOTYPE F
Implikasjonene fra iterasjon 3 ble gjenstand for en ny brainstorming. Vi valgte å gå tilbake til de første
prototypene og oppsummere de viktigste punktene fra hver iterasjon frem til nåværende tidspunkt for
å evaluere de viktigste implikasjonene. Vi kom frem til at grensesnittet fra første og andre iterasjon
(touch) i stor grad hadde vært et godt valg. Det ga oss mulighet til å simulere både funksjon,
interaksjon og utseende, og trengte ingen oppklarende instruksjoner ved testing med brukere. Dette er
også et grensesnitt som er lett å gjøre endringer, der vi unngår økt kompleksitet ved bruk av feks.
kortleser eller fysiske knapper.
I tillegg vurderte vi touch til å være det beste alternativet for å summativt evaluere prototypen mot
problemstillingen som handlet om effektivitet, da interaksjonen her fremstod som mer ekte enn i
prototypene D og E. Det opplevdes faktisk så realistisk at en deltager prøvde å scanne bysykkel-kortet
sitt på prototype A før vi rakk å forklare at funksjonaliteten ikke var ekte.
Prototype F, vår siste, ble derfor utformet som en
skjermløsning med touch-funksjon, plassert ved
sykkellåsen på stativet. En slik skjerm er altså
tenkt tilgjengelig ved hver enkelt sykkellås. Vi
antar at sykkelen kan være registrert på brukers
ID-kort en gitt tid etter levering, feks. 30
sekunder. På denne måten vil skademeldingen
knyttes mot bruker, men uten at bruker må
identifisere seg på nytt. Skjermen aktiveres på
Prototype F, plassert på sykkelstativet
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stativet idet brukeren låser fast sykkelen. Ønsker ikke bruker å melde skade er ingen interaksjon
nødevendig. Skjermen slukkes automatisk etter 15 sekunder. Løsningen utformet vi med InVision, et
nettbasert verktøy for wireframing. Vi benyttet en iPhone 4S som vi plasserte i en spraylakkert
beholder.

Prototype F. Skjermbilder fra aktivering til skaden er registrert

3.4.1 Summativ evaluering #1:
Målet med denne evalueringen var å teste prototypen mot problemstillingen og vårt viktigste
brukbarhetsmål; effektivitet. Dette ville vi gjøre ved å kartlegge hvor lang tid deltagerne bruker på å
melde skade med prototypen kontra å finne frem til kundeservice sitt telefonnummer og gjøre seg klar
til å ringe (da vi ikke kunne måle samtaletiden med kundeservice uten stor grad av bias). Vi ønsket
også å vite hvilken løsning brukerne foretrakk og hvorfor.
I dette tilfellet – ved måling av effektivitet – vurderte vi hvor vidt et eksperiment kunne være en god
metode. Vi diskuterte fordeler og ulemper, samt tidsaspekter. Ustabilt vær og temperaturer førte til at
færre brukere benyttet syklene. Dette gjorde det utfordrende for oss å skaffe deltagere. Fordi vi ønsket
å teste med ekte brukere gjennom hele prosjektet, ville det være vanskelig å planlegge et fullgodt
eksperiment, da dette krever en høyere grad av kontroll gjennom hele prosessen enn det vi var i stand
til å ivareta (Lazar et. al, 2010, s. 42). Derfor valgte vi i stedet å måle effektivitet ved hjelp av
brukertesting.
Vi ønsket å gjøre opplevelsen av prototypen så realistisk som mulig, og benyttet derfor metoden
Wizard of Oz (Rogers et. al, 2011, s. 395). Brukerens interaksjon med systemet er ekte, men vi valgte
å bygge opp til interaksjonen ved å simulere aktivering av skjermen (prototypen) idet brukeren setter
fra seg sykkelen i stativet.
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3.4.1.1 Gjennomføring
Evalueringen ble gjennomført ved bysykkel-stasjon nr. 102 (Arbeidersamfunnets plass) av to
medlemmer på prosjektgruppa i ekte kontekst og med tilfeldig valgte brukere som hentet eller leverte
sykkel. Vi gjennomførte først pilottest, og fikk bekreftet at oppgavene var entydeige. Samtidig så vi at
måten vi formulerte oppgavene på måtte være tydeligere så vi ikke brukte ekstra tid på forklaringer. Vi
tilpasset planen på bakgrunn av dette og gjennomførte deretter testen med syv deltakere. Vi hadde et
mål om å teste prototypen med ti deltagere, men det gikk lang tid mellom hver person som benyttet
syklene, muligens på grunn av kjølig værforhold. Ingen av brukerne fikk vite at vi målte dem på tid da
vi mente dette kunne påvirke prestasjonene deres og gitt oss misvisende tall. Vi samlet inn følgende:

•

Kvantitativ data om tidsbruk
o

Tid brukt på å finne frem kontaktinfo og gjøre telefonen klar for å rapportere direkte
til Clear Channel

o
•

Tid brukt på å rapportere ved hjelp av medbrakt prototype

Kvalitativ data om løsningene
o

Preferert løsning (telefon eller prototype) og begrunnelse for valget

På dette tidspunktet hadde vi endelig fått tak i serviceansvarlig i Clear Channel og mottatt ønsket
informasjon om rutinene deres. Vi fikk tilsendt gjennomsnittstall for ventetid og samtaletid mellom
bysykkel-brukere og kundeservice. Her meldes alt fra feil på stativer og ødelagte kort, men også
skader og feil på syklene. Disse tallene var allerede behandlet av Clear Channel, men ga en tydelig
pekepinn på omtrentlig tidsbruk ved telefonkontakt mellom kunde og leverandør. Vi utførte derfor en
analyse kun på tallene vi selv hadde samlet inn.

3.4.1.2 Analyse
Med tegn til normalfordeling (se vedlegg 2) for tiden brukt både på å finne nummeret og gjøre seg klar
til å ringe, samt skjermtiden, kan vi påstå at selv med syv brukere er indikasjonene på forskjell i
effektivitet tydelige (Lazar et. al, 2010, s. 74). Selv uten å medberegne tall for ventetid og samtaletid
viser prototypen seg å være mer effektiv i bruk. Legger vi til tallene fra Clear Channel og gjør en
enkel sammenligning på gjennomsnittstid mellom total telefontid og tid på prototypen, er forskjellene
betydelige.

Figur 5: Gjennomsnittlig tidsbruk for rapportering. Telefontiden er lagt sammen av Clear Channels snitt-tid for
samtaler gjennom kundeservice sitt telefonnummer (815 00 250), samt tall fra vår datainnsamling.
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Clear Channels tall er basert på drøyt 2000 telefonsamtaler. Vi sammenligner dette mot tiden tatt på
syv brukere av prototypen. Likevel mener vi at det er et godt grunnlag for å påstå at vår løsning er mer
effektiv. Gjennomsnittstiden (9 sek) og mediantiden (7,5 sek) for å gjennomføre hele rapporteringen
ved hjelp av prototypen er begge under en tredjedel av gjennomsnittstiden (29,9 sek) det tar å i det
hele tatt gjøre seg klar til å kontakte Clear Channel via telefon.
Vi analyserte kvalitative data (om foretrukket valg og begrunnelse) ved hjelp av emergent koding
(Lazar et. al, 2010, s. 289). Datasettet var lite, men ble gjennomgått av alle fire medlemmene i
prosjektgruppen. Vi foreslo først kategorier etter gjennomlesing, og tok deretter stikkprøve på de
første ordene i hver kategori. Kategoriene var «foretrukket løsning», «positive beskrivelser»,
«negative beskrivelser». Da vi så at funnene var sammenfallende fortsatte vi kodingen. Samtlige
deltagere foretrakk skjermløsningen (prototypen) fremfor dagens telefonløsning. Begrunnelsene for
dette bestod som oftest av negativt ladede ord om dagens løsning som feks. «gidder ikke», «tar så lang
tid» og «terskelen er så høy for å ringe» og positivt ladede ord om prototypen. Spesielt gikk
tidsaspektet igjen, for eksempel gjennom utsagnene «den var mye raskere å bruke» og «det gikk jo
jækla mye fortere da!», selv om de ikke visste at tid var et viktig moment for oss. I tillegg ble ord og
fraser som “enkel”, “kul” og “veldig fin” nevnt som grunner.
Dette ser vi som en indikasjon på at bruk av prototypen er mer intuitiv enn dagens løsning, da folk har
forskjellige fremgangsmåter for å finne frem telefonnummeret til Clear Channel på. Noen googlet,
noen benyttet Siri, mens andre lette på stativet (noen fant nummeret, mens andre ga opp).

3.4.2 Summativ evaluering #2:
Ved utførelse av den forrige evalueringen hadde vi allerede bekreftet at prototypen besvarte
problemstillingen. Selv om responsen fra brukerne var positiv, hadde vi ikke evaluert designet og
innholdet. Derfor ønsket vi til slutt å utføre en usability test som fokuserte på brukernes opplevelse av
utformingen med vekt på innhold og fargevalg, da fargene utgjorde et viktig visuelt element i
prototypen. For å gjøre dette utførte vi en summativ brukertest med mål om å avdekke eventuelle feil
for å forbedre grensesnittet, samt bekrefte hva som fungerer visuelt (utformingen) (Lazar et. al, 2010,
s. 260).

3.4.2.1 Gjennomføring
Testen ble utført av to prosjektmedlemmer på gruppa, på samme sted som sist; i ekte kontekst med
tilfeldige brukere som benyttet stativet for henting eller levering av sykkel. Ett prosjektmedlem
instruerte oppgavene, mens den andre noterte kvalitative data. Oppgaven gikk ut på å gjennomføre en
tenkt skademelding ved hjelp av prototypen. For å forstå brukerens forventninger og opplevelser stilte
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vi ett spørsmål mellom hvert trinn. Før hvert nye skjermbilde spurte vi “Hva forventer du å se?” Etter
hvert bilde spurte vi “Hvordan stemte dette overens med forventningene dine?” På denne måten kunne
vi forsikre oss om at brukeren ikke prøvde å endre svar i testens favør, og samtidig avdekke hvorvidt
opplevelsen stemte med brukerens mentale modell (Rogers et. al, 2011, s. 86).
Vi utførte først pilottest med én bruker, og fant ingen åpenbare svakheter i planen. Brukeren forstod
oppgavene og det var mulig å måle det vi ønsket. Vi testet deretter prototypen med til sammen syv
brukere. Antallet var igjen basert på vær og tilfeldig flyt av brukere den dagen.

3.4.2.2 Analyse
Vi analyserte de kvalitative dataene på samme måte som sist - gjennom emergent koding der alle fire i
prosjektgruppa deltok. Vi utformet kategorier basert på både mål med testen og gjennomlesing av
resultatene og endte opp med følgende: “Positive beskrivelser”, “negative beskrivelser”, “ønsker/
forslag til endringer” og “fargeforståelse”. Vi gjennomførte en stikkprøve av de første funnene der vi
fant at kategoriene ikke var dekkende nok, samt at vi tolket dem forskjellig. Vi spesifiserte derfor én
kategori til, “fargeønsker”, i tillegg til å endre kategori nummer tre til å kun hete “forslag til
endringer.”
Vi fant at brukerne opplevde grensesnittet som forståelig, de var positive til det visuelle uttrykket
(disponering av tekst og lesbarhet) og at alle instruksjonene for å melde skade var entydige. Likevel
kom det frem at flyten kunne vært bedre, og at det var ulike forventninger til hva neste skjermbilde
ville vise. Mest synlig var dog forslaget til fire av deltagerne som omhandlet muligheten til å definere
hva slags skade eller feil sykkelen hadde. Detaljnivå i skademeldingen ble dermed løftet frem igjen
som en faktor – noe vi ikke hadde fokusert på siden prototype B/C, da vi eliminerte dette til fordel for
effektivitet. Det var også delte oppfatninger om hva fargen rød representerer. Tre av brukerne mente
dette var et naturlig valg i forbindelse med skademelding, andre opplevde at de da har trykket eller
registrert på feil måte. Forslag fra to av brukerne var å beholde standardfargen (blå) gjennom hele
skademeldingen og gi feedback ved hjelp av tekst, og ikke farge.

4. POTENSIELL VEI VIDERE
Skulle vi fortsatt prosjektet nå ville det vært en klar fordel å forsøke å inkludere Clear Channel.
Løsningen er tydelig effektiv og brukerne viser stor positivitet og engasjement over å benytte den.
Likevel ser vi dette kun fra brukerens side, og ikke fra servicepersonellet sin som også skal kunne
nyttegjøre seg av informasjonen brukerne gir. Med økt innsikt i Clear Channels rutiner kunne for
eksempel en fokusgruppe med både ansatte og bysykkel-brukere vært et viktig steg før en fullgod
løsning kunne blitt testet – potensielt tilknyttet Clear Channels systemer.
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5. VURDERING AV METODEBRUK OG TEKNIKKER
I løpet av prosjektet har vi benyttet oss av flere metoder og teknikker for datainnsamling og
evaluering. De viktigste har vært skyggeintervju, formative brukertester, ekspertevaluering og
summative brukertester. Felles for alle er at vi har benyttet dem til å samle hovedsakelig kvalitative
data. Uten tall eller fakta er kvalitative data langt mer utsatt for bias på grunn av potensiell tolkning
underveis, subjektive oppfatninger og andre ytre påvirkninger (Lazar et.al, 2013, s. 282). Dette senker
påliteligheten, og det er ikke tilstrekkelig grunnlag for å påstå at datainnsamlingen vi utførte
innledningsvis kan gjennomføres på samme måte og gi samme type data i en annen setting.
En annen faktor som i stor grad påvirker testenes pålitelighet er utvelgelsen av deltagere ved
convenience sampling. Vi har satt et minimumsmål for hver evaluering. Dette har vi overholdt hver
gang, men med varierende margin. Jevnt over vil det være vanskelig å reprodusere undersøkelsene
som har involvert brukere. Eksperttesten foregikk derimot i langt mer kontrollerte omgivelser, og har
slik høyere nivå av pålitelighet enn brukertestene (Rogers et. al, 2011, s. 248).
Ettersom målet har vært å forstå syklistenes brukssituasjon har vi – spesielt tidlig i prosessen –
fokusert på en etnografisk tilnærming for å øke gyldighet, blant annet gjennom skyggeintervjuer
(Lazar et.al, 2013, s. 228). Dette har latt oss observere å måle flere aspekter av brukeropplevelsen som
ikke ville vært mulig i noen annen setting. I den summative delen av prosessen har vi endret fokus for eksempel har vi målt effektivitet i form av tidsbruk. I ettertid har vi reflektert over om det hadde
vært hensiktsmessig å også benytte seg av andre innsamlingsmetoder for å måle effektivitet - for
eksempel ved å se på hva brukerne selv opplever som effektivt (enkelhet, eller annet som ikke
nødvendigvis avhenger av statistisk data).
Vi har utført all brukerinvolvert datainnsamling og testing i
den reelle settingen der brukerne er i kontakt med systemet.
Det er likevel faktorer som kan ha betydning for den
økologiske gyldigheten. Gitt studiets natur ville brukerne hele
tiden være klar over at de ble observert, noe som kan påvirke
svar eller handlinger (Rogers et. al, 2011, s. 471). Vi kunne
ikke på forhånd sikre tilgang til faktisk skadde sykler, og
evalueringsmetoden gikk derfor ut på at deltakerne skulle
tenke seg at de skal rapportere en skadet sykkel. Å tenke høyt
eller late som at noe som ikke er til stede faktisk eksisterer der
og da, kan ha utfordret testens gyldighet ytterligere. Under
ekspertevalueringen var vi ikke i en reell kontekst. Her har
Brukertesting i Oslo sentrum

16

INF2260 | Høst 2015 | Oslo Bysykkel
eksperten vurdert prototypen på bakgrunn av skisser og tekniske demonstrasjoner av tenkte løsninger.
Til tross for at dette var planlagt, kunne testene fått et annet utfall om ekspertevalueringen hadde
foregått ute i ekte omgivelser ved sykkelstativene.
Alle prosjektmedlemmene har innehatt rolle både som planlegger, observatør, intervjuer og analytiker.
Dette medfører en relativt høy grad av bias (Lazar et. al, 2010, s. 299). For å forsøke å redusere dette
har vi blant annet analysert hverandres data gjennom individuell koding av de summative testene,
opptil flere ganger. Dette har vært et viktig fokus for sikre analysens reliabilitet (Lazar et. al, 2010, s.
296). I tillegg har vi kontinuerlig sørget for at all data har blitt diskutert og analysert av alle gruppas
medlemmer, uavhengig av hvem som har hatt hovedansvaret. Alle avgjørelser har blitt tatt av gruppa
som helhet.
Vårt mål om å forstå brukergruppen så godt som mulig har ført til at vi har arbeidet med et lite utvalg
deltagere. Dette gjenspeiler ikke nødvendigvis den totale brukergruppen til Oslo Bysykkel. Det er
derfor viktig å presisere at funnene ikke kan generaliseres til hele befolkningen av bysyklister.

6. ETISKE ASPEKTER
I prosessen har vi fokusert på brukernes opplevelser og handlinger i den reelle settingen. Vi unngikk
derfor innsamling av sensitive data da dette ikke var relevant, og anonymiserte alle personlige
elementer som navn, alder og kjønn. Ettersom vi rekrutterte brukere fortløpende mens de var på vei til
eller fra sykkelstativet var tid en viktig faktor under utførelsen. Brukerne ga også innledningsvis
uttrykk for at de gjerne kunne stille opp, men at det helst måtte gå raskt. Gjennomlesing og signering
av samtykkeskjemaer ville tatt mye tid fra undersøkelsene, men det var likevel viktig for oss å ivareta
brukernes personvern.
Vi la derfor de viktigste føringene for samtykke til grunn, og innhentet dette muntlig hos hver
deltager. Vi informerte innledningsvis om prosjektet, samt om hva dataene skulle brukes til og
hvordan. I tillegg delte vi ut et skriv om prosjektets omfang, tilhørende institusjon, sted og bruk, samt
kontaktinformasjon til prosjektmedlemmene på gruppa i tilfelle deltagerne skulle trenge ytterligere
informasjon, eller hadde behov for å trekke deltagelsen sin i ettertid.
En mer formell samtykkeordning ville sannsynligvis krevd større planlegging av deltagergruppen,
eventuelt en avtale med bekjente bysykkel-brukere. Da ville konteksten blitt langt mindre reell, og
testen som helhet mer konstruert og potensielt ledet til bias.
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7. DISKUSJON
Å ta for seg en fullstendig tjenestereise er omfattende. I Oslo Bysykkel sitt tilfelle er touchpointene
mange – helt fra første informasjon om tjenesten og bestilling av abonnement, frem til endt
sykkelreise daglig, og siste tur for sesongen. De har også en omfattende brukermasse som øker for
hvert år. Vårt utgangspunkt var å se på hvordan vi kunne forbedre denne tjenesten.
Med sykkelstativene som ramme for våre undersøkelser fant vi et svakt ledd i en ellers populær
tjeneste; standard og vedlikehold av syklene. Uten tilgang til Clear Channel valgte vi brukerne av
tjenesten som vårt hovedfokus. Skyggeintervjuene og de korte strukturerte spørsmålene ga et klart
bilde av at brukerne jevnlig opplevde sykler i dårlig stand og svært gjerne ville bidra til å melde fra til
Clear Channel. Dette var under forutsetning om at det skulle være raskt unnagjort, men likevel gi
synlig effekt.
Våre viktigste tester ga klare svar; løsningen vår gir brukerne en langt mer effektiv måte å melde fra
om skadde sykler på enn dagens løsning per telefon. Brukerne er positive til touch som grensesnitt, og
testene viste også at løsningen var intuitiv og rask i bruk.
En av de viktigste utfordringene i denne prosessen har vært planlegging av tester med tanke på tilgang
på brukere. For å oppnå så pålitelige resultater som mulig, har vi tilfeldig valgt brukere som har levert
eller hentet sykkel i et gitt tidsrom ved Clear Channels sykkelstativer. Vi har tatt høyde for de meste
populære tidspunktene for bruk av sykler; rushtid på morgenen og ettermiddagen, og satt av god tid
(3-4 timer) hver gang. Likevel har tilgangen på brukere vært preget av både vær og brukernes
individuelle innstilling. Flere ønsket ikke å delta grunnet dårlig tid eller manglende interesse, og på det
verste stod vi ute i over én time uteen at noen brukere hentet eller leverte sykkel. Dette har gitt oss
varierende grunnlag for å evaluere, analysere og gjøre endringer. Vi har også vært presset på tid i
forbindelse med krav og presentasjoner hos Designit på bestemte datoer, og dermed brukt mindre tid
på noen undersøkelser enn vi skulle ønske i ettertid.
Ved gjentagelse av et lignende prosjekt ville vi avklart tidlig med samarbeidsbedriften hvilke krav vi
må besvare i faget, og sett på hvordan dette kan spille sammen med krav fra bedriften. Vi ville i større
grad vært kritiske til pre-betingelser som legger føringer for hvilke deler av pensum vi kunne benytte,
som feks. spørreundersøkelser. En innledende spørreundersøkelse med bysykkel-brukerne kunne gitt
mer strukturerte svar enn vi oppnådde ved å intervjue brukerne på stedet. Det kunne også gitt mer
pålitelige data i denne sammenhengen.
Vi ser også at vi med fordel kunne brukt mindre tid på den innledende datainnsamlingen og slik hatt
mer tid til å summativt evalurere prototypene med flere brukere – da det å skaffe brukere viste seg
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vanskeligere etter hvert som været ble dårligere og færre brukere benyttet syklene. Med
omdisponering av tiden kunne vi testet hver protoype over flere dager, i stedet for kun én per gang, og
dermed oppnådd et bredere datagrunnlag for å evaluere den endelige løsningen.
I denne rapporten har vi presentert en løsning som i høy grad besvarer problemstillingen vår. Vi har
innført et kjent grensesnitt som brukerne er fortrolige med. Det tar utgangspunkt i systemløsninger
som allerede eksisterer, som feks. at sykkelen fortsatt er registrert på brukeren et kort tidsrom etter den
er låst i stativet. Dette har vi utnyttet slik at interaksjonen ved skademelding er så effektiv som mulig.
Clear Channel baserer seg i dag på å låse sykler som returneres tre ganger innen 60 sekunder. Vår
løsning kan gi verdifull informasjon til serviceteamet som håndterer syklene daglig, og avdekke
skader og feil på et langt tidligere tidspunkt enn i dag. Dette betyr mindre omfattende reparasjoner enn
om sykkelen fortsetter å brukes over tid i dårlig stand, og dermed lavere kostnader. I tillegg gir den en
økt positiv brukeropplevelse da syklistene får et effektivt kontaktpunkt til leverandør, samt at de kan
forvente å finne en sykkel i god stand hver dag, hele sesongen.
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9. VEDLEGG
1. Customer Journey Map

2. Normalfordeling (summativ evaluering #1)

Figur 6 (sekunder):
Finne Clear Channels nummer, og gjøre seg klar til å ringe

Figur 7 (sekunder):
Gjennomføre skademelding med prototypen
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