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Förord 
Ericsson ConsumerLab och Skånetrafiken diskuterade i början av 2009 optiska taggar 
som en möjlighet för resenärer att till mobilen få internetlänkar till realtidsinformation 
för bussavgångar från enskilda hållplatser. Under våren 2009 anslöt sig KTH Centre for 
Sustainable Communications till projektet. De tre parterna kom överens om att 
introducera tekniken på prov och koppla en etnografisk användarstudie till försöket. 
Efter ett par telefonmöten lades riktlinjer för försökets respektive studien upp.  
I samband med detta vidgades frågeställningen till att förutom användbarheten av optiska 
taggar respektive realtidsinformationen även gälla IT-användning och resmönster ur ett 
miljöperspektiv. Försöket och användarstudien genomfördes i augusti och september 
2009. De övergripande resultaten av användarstudien presenteras nedan.  

KTH Centre for Sustainable Communications har representerats av Greger Henriksson 
(Fil. Dr. Etnologi), som har haft huvudansvaret för författandet av rapporten. Ericsson 
ConsumerLab har representerats av Michael Björn (Ph. D. Social Engineering) som bl.a. 
bidragit med den grundläggande idén kring användningen av optiska taggar i detta 
sammanhang samt av Sofia Jorman som haft huvudansvaret för genomförandet av 
användarstudien och intervjuerna.  

Skånetrafiken har representerats av Krister Nordland som är chef för trafikplanerings-
avdelningen Trafiknära, Anders Vårmy som leder Skånetrafikens arbete med mobila 
tjänster och reseplanerare samt Pelle Savson som är teknisk konsult hos leverantören av 
trafikdriftssystemet. 
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Bernhard Huber (informatör) som färdigställt rapporten, samtliga på KTH Centre for 
Sustainable Communications. 
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Sammanfattning 
Ericsson ConsumerLab, Skånetrafiken och Centre for Sustainable Communications 
genomförde ett samarbetsprojekt under augusti och september 2009. ConsumerLab var 
intresserade av användbarheten av optiska taggar, vilket i detta fall innebär avläsning av 
taggar vid busshållplatser med hjälp av kameramobiler. Skånetrafiken medverkade i syfte 
att öka resenärernas användning av deras webbtjänst där man kan få realtidsinformation 
om bussavgångar. Med hjälp av taggarna hoppades man kunna öka tillgängligheten till 
Skånetrafikens realtidsinformation. KTH:s ingång i projektet var att undersöka en IT-
baserad reseplanerartjänst ur ett resvane- och miljöperspektiv.  

Projektet innebar att Skånetrafiken försåg tretton busshållplatser i Lund, Malmö och 
Höllviken med tidtabellsanslag med en optisk tagg. Den optiska taggen fungerade som en 
genväg till en webbsida med realtidsinformation över de närmast förestående 
bussavgångarna från hållplatsen. Realtidsinformationen hämtades direkt från 
Skånetrafikens driftsystem som förser hållplatsskärmar och andra applikationer med 
busstidsprognoser. KTH och ConsumerLab utformade i anslutning till detta en 
användarstudie med syftet att kartlägga om förändringar av lokal informations-
tillgänglighet eventuellt påverkar:  

 teknikanvändning 
 resmönster  
 hur nöjd man är med den testade respektive övriga tillgängliga 

informationskällor för planering av dagliga kollektivtrafikresor 

De 16 deltagarna i studien genomgick en introduktion där de lärde sig hur tekniken 
fungerade. Vid introduktionen gjordes även en genomgång av deltagarnas mobiltelefoner 
så att de var lämpade för ändamålet samt hade nödvändig mjukvara korrekt installerad.   

Teknikanvändningen fungerade tillfredsställande vilket tyder på att själva webbtjänsten 
var välfungerande. Deltagarna upplevde i hög utsträckning att de via tjänsten verkligen 
fick rätt information om när bussen skulle komma. Detta innebär också att överföringen 
av busstidsprognoser från driftssystemet fungerade bra. I några enstaka fall kom dock 
bussen inte enligt prognosen, vilket främst verkar bero på det faktum att alla bussar inte 
ingår i driftssystemet/har nödvändig utrustning. Svårigheter som också visade sig, 
uppkom vid ”taggning” på kvällen i skenet av en gatlykta, vid direkt solsken eller då delar 
av ”taggen” var i skugga. Dessa problem lärde sig dock deltagarna att hantera.  

Cirka hälften av deltagarna ansåg att de hade direkt nytta av tjänsten. Resterande 
deltagare kunde se fördelarna med tjänsten men att den inte gagnade dem för tillfället i 
relation till deras aktuella resvanor eller i relation till det tekniska handhavande som 
krävdes. De deltagare som kom på att de kunde spara bokmärken för enskilda hållplatser 
och därmed nå realtidsinformationen utan ytterligare ”taggning” var något mer positiva 
till tjänsten än de som inte upptäckte denna möjlighet. 

Realtidsinformationen påverkade resmönstret för några av deltagarna, framförallt för 
dem som hade möjlighet att välja alternativa resvägar. Informationen gav dem större 
handlingsutrymme och möjlighet att välja den mest effektiva resvägen. Några tyckte att 
vetskap om exakt när bussen skulle komma gav en positiv känsla av att ha ”koll” samt att 
de slapp stressa i onödan i de fall bussen var försenad. Deltagarna ansåg också att 
tjänsten i mobiltelefonen var mer effektiv, än motsvarande information i form av stora 
skyltar vid de större hållplatserna. Slutsatsen är att information om bussavgångar värderas 
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högre desto tidigare man kan få den. Vid hållplatsen är det i någon mening redan ”för 
sent”. 

För framtida utveckling av tjänsten tror vi att det skulle vara bra att se över vilka 
informationskanaler som skulle kunna vara möjliga att utnyttja. Som det ser ut i dagsläget 
anser vi inte att optiska taggar är det bästa sättet att få resenärer att länka till 
Skånetrafikens hemsida för realtidsinformation, främst på grund av att optiska taggar idag 
inte används på bred front i andra mobila applikationer men även beroende på att det 
finns tekniska barriärer som försvårar användningen av tjänsten. Därför bör man även 
överväga andra lösningar, t.ex. via sms eller förkortade webbadresser. Ytterligare ett 
förslag är att mer aktivt använda hållplatserna för att informera om hur resenärerna kan 
använda realtidsapplikationer, och eventuellt skicka ut informatörer till hållplatserna i 
detta syfte.  

Nya telefoner erbjuder bättre möjligheter för internetanvändning och användning av 
internettjänster i mobilen. Många mobiltelefoner har idag GPS-funktion. Den 
tillsammans med en utvecklad tjänst kan i framtiden troligen erbjuda effektiva sätt att få 
relevant information till mobilen. 

En så attraktiv kollektivtrafik som möjligt är en förutsättning för att människor ska välja 
den i stället för bil. Studien visar att en tjänst som erbjuder realtidsinformation om 
kollektivtrafikavgångar kan underlätta användandet av kollektivtrafik och därmed öka 
dess attraktivitet. Om detta gör att färre tar bilen är det bra ur miljösynpunkt. Generellt 
ger användning av Internet och informationstjänster ökade valmöjligheter som i sig är 
attraktiv för konsumenter, men få studier kan visa någon koppling till en allmänt ökad 
lojalitet till avsändarens produkter. Troligt är därför att även om införandet av realtids-
tjänster förmodligen ökar kollektivtrafikens attraktivitet, kommer effekten vara att även 
andra transportsätt blir mer lättillgängliga.  

Vi håller det för sannolikt att realtidsinformation om kollektivtrafik i mobilen kommer att 
öka – även om inte just den tjänst som undersöktes går i drift – och därmed kommer de 
val resenärerna kan göra inför och under resan att öka. Ändrade val skapar nya 
resmönster och därmed påverkas stadstrafiken i sin helhet – inte bara kollektivtrafiken. 
Det behövs åtgärder och styrmedel som påverkar attraktivitet, kostnader och 
uppoffringar för olika färdmedel på ett sätt som speglar miljökonsekvenserna. Sådana 
miljöåtgärder kan tillsammans med realtidsinformation vara ett medel för att göra 
stadstrafiken mer hållbar. 
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Summary in English 
Ericsson ConsumerLab, Skånetrafiken and the KTH Centre for Sustainable Communi-
cations carried out a joint project during August-September 2009. ConsumerLab was 
interested in using optical tags, which in this case meant scanning tags at bus stops with 
the help of mobile phone cameras. Skånetrafiken participated with the aim of increasing 
passenger use of their internet service to obtain real-time information on bus times. Their 
ambition was to increase access to Skånetrafiken’s real-time information through using 
the tags. KTH’s entry into the project was to investigate an IT-based travel planning 
service from a travel pattern and environmental perspective.  

The project involved Skånetrafiken equipping 13 bus stops in Lund, Malmö and 
Höllviken with a timetable notice with an optical tag, which in turn was linked to a 
website about the bus stop containing real-time information on approximately the next 
eight bus departures in both directions. This real-time information was taken directly 
from the Skånetrafiken operating system, which provides bus stop display boards and 
other applications with bus departure information. In conjunction with this, KTH and 
ConsumerLab devised a user study aimed at documenting whether changes in the local 
availability of information affected:  

 use of the technology 
 travel patterns  
 the level of satisfaction with the test system and with other sources of 

information available for planning daily trips by public transport 

The 16 participants in the study were given introductory training during which they 
learned how to operate the technology. This introductory training included a review of 
the participants’ mobile phones to ensure these were suitable for the intended purpose 
and had the necessary software correctly installed.    

Use of the technology was satisfactory, indicating that the actual internet service was fully 
functional. In most cases the participants got the right information about when the bus 
was coming. In a few cases, however, the bus did not arrive as forecasted, which mainly 
seems to be due to the fact that all buses do not yet have the necessary equipment/are 
not part of the operating system. Difficulties also occurred during tagging at night by the 
light of a street lamp, in direct sunlight or when parts of the tag were in shade. However, 
the participants learned how to deal with these problems.  

Around half the participants believed that they gained direct benefit from the service. 
The remaining participants could see the advantages with the service, but felt it did not 
benefit them in relation to their actual travel habits or in relation to the technical 
handling required. The participants who discovered that they could save bookmarks for 
particular bus stops and thus access real-time information without further tagging were 
somewhat more positive about the service than those who had not discovered this 
option.    

For some of the participants, in particular those with the scope to choose alternative 
travel routes, the real-time information affected their travel patterns. It gave them greater 
flexibility and the possibility of choosing the most efficient travel route. Some were of 
the opinion that exact knowledge of when the bus would arrive gave them a positive 
feeling of being ‘in control’ and allowed them to avoid unnecessary stress when the bus 
was late. The participants also considered the service provided to their mobile phone to 
be more efficient than receiving the same information in the display boards at main bus 
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stops. Our conclusion was that information on bus departures is rated more highly the 
earlier it is available. When only available at the bus stop, in some sense it is already ‘too 
late’.    

For further improvement of the service, we believe that it would be beneficial to review 
the information channels that could be used for this purpose, with the aim of increasing 
uptake. At the present time we do not consider optical tags to be the best way of getting 
prospective passengers to link up to the Skånetrafiken website for real-time information, 
mainly because optical tags are not currently used on a broad front in mobile 
applications, but also because of the technical obstacles hampering use of the service. 
Other potential solutions should therefore be considered, e.g. via text message or 
abbreviated internet addresses. Another related option would be to use bus stops more 
actively to inform passengers about how they can use real-time applications and possibly 
deploy training officers at bus stops for this purpose.   

New phones offer better opportunities for internet use and the use of internet services 
on the mobile phone. Many mobile phones now have GPS and, together with an 
improved service, this could probably provide efficient ways of providing relevant 
information to mobile phones in the future. 

Having the most attractive public transport possible is essential if people are to choose it 
over the car. This study showed that a service offering real-time information on public 
transport departure times can facilitate the use of public transport and thus increase its 
attractiveness. If this means that fewer take the car it is good from an environmental 
point of view. In general, it can be said that use of the internet and information services 
increases the range of choices, which is attractive for consumers, but few studies are able 
to demonstrate a link with a general increase in loyalty to the sender’s products. It is 
therefore probable that even if the introduction of real-time services is likely to increase 
the attractiveness of public transport, the effect will be that other modes of transport will 
also be more easily accessible.   

We consider it likely that real-time information about public transport will increase – 
even if it is not the system tested here that eventually comes into operation – and thus 
the choices prospective passengers can make before and during their trip will also 
increase. Changes in the choices available will create new travel patterns and thus affect 
urban traffic in its entirety – not just public transport. Measures and support are needed 
to influence the attractiveness, costs and sacrifices involved in different modes of 
transport in a way that reflects their environmental consequences. Such environmental 
measures, together with real-time information, can be a way of making urban traffic more 
sustainable.   
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1. Inledning 

1.1. Studiens uppläggning och genomförande 

Det här är en användarstudie av ett försök med taggar och realtidsinformation i mobiler. 
Studiens syfte är att kartlägga om förändringar av lokal informationstillgänglighet 
eventuellt påverkar: 

  teknikanvändning  
  resmönster  
 hur nöjd man är med den testade respektive övriga tillgängliga 

informationskällor för planering av dagliga kollektivtrafikresor 

Försöket genomfördes i augusti och september 2009. Då försågs tretton busshållplatser  
i Lund, Malmö och Höllviken med tidtabellsanslag med en s.k. optisk tagg. Samtidigt 
upprättades tretton webbsidor, en för varje hållplats, där realtidsinformation över de ca 
åtta närmast förestående bussavgångarna från hållplatsen presenterades. 

För användarstudien planerades att rekrytera cirka 15-20 deltagare. Dessa skulle ha en av 
de utvalda lämpliga mobiltelefonmodellerna samt bo eller ha sin arbetsplats vid någon av 
de tretton hållplatser som ingick i försöket. De skulle dessutom ha en viss spridning på 
ålder samt jämn fördelning mellan män och kvinnor. Rekryteringen sköttes av 
Skånetrafiken under sommaren 2009 via anslag på de aktuella busshållplatserna samt via 
de så kallade Mina Sidor på Skånetrafikens hemsida. Där kan trafikanter registrera sig och 
även godkänna om de vill bli kontaktade för ändamål som detta. Totalt deltog 16 
personer fullständigt i studien.  

Deltagarna fick i slutet av sommaren besked om att de valts 
ut för att delta i försöket. De ombads fylla i en rese- och 
kommunikationsdagbok samt närvara vid ett introduktions-
tillfälle vid Ericssons ConsumerLab i Malmö. 
Introduktionerna genomfördes i grupper under 27-31 
augusti. Vid dessa tillfällen fick deltagarna lämna in den 
dagbok de fört för cirka två dagar före försöket. De fick en 
allmän orientering om projektet samt hjälp att installera 
applikationen i-nigma, som tolkar taggarna, på sina mobiler. 
Det gavs även möjlighet att öva på att använda dessa för att 
läsa taggarna och länka till Skånetrafiks hemsida. I de fall 
det inte fungerade fick deltagarna hjälp. Ett par av deltagarna införskaffade eller lånade 
en annan mobil än den de tidigare använt för att få tjänsten att fungera. 

 
Exempel på optisk tagg 

Testperioden genomfördes under de sista dagarna i augusti och första halvan av 
september. Deltagarna förde dagbok några dagar före försöket, respektive under 
detsamma. Under perioden 4-18 september kallades deltagarna till enskilda intervjuer på 
ConsumerLab. Sofia Jorman (ConsumerLab) och Greger Henriksson (KTH) 
genomförde intervjuerna med hjälp av en frågelista, (se bilaga) som de skapat tillsammans 
med projektdeltagaren Minna Räsänen på KTH.  
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Det gick att få realtidsinformation på hållplatsnivå via Skånetrafikens Mina sidor och 
Internet i mobilen redan före detta försök. Denna befintliga tjänst motsvarar den som 
skapades i det studerade försöket och gäller mångfaldigt fler hållplatser, men går inte att 
nå via optiska taggar. I dagsläget använder 
Skånetrafikens resenärer i mycket liten 
utsträckning den befintliga tjänsten.  Detta kan 
hänga samman med att man helt enkelt inte 
känner till hur man kan nå tjänsten i det 
ögonblick behov av realtidsinformation uppstår. 
Inom Skånetrafiken anser man att det är viktigt 
att nå ut med realtidsinformation om förseningar 
och andra störningar eftersom det kan öka 
tillfredsställelsen med kollektivtrafiken hos 
resenärerna. I och med att användningen av den 
befintliga realtidstjänsten är låg är en viktig 
frågeställning för Skånetrafiken varför den ännu 
inte har uppmärksammats och använts i någon 
nämnvärd utsträckning. De vill därför se om 
”taggning” skulle kunna vara ett sätt att öka 
tillgängligheten till realtidsinformationen. 
Ytterligare ett syfte med undersökningen var att 
få reda på om och hur tekniken med optiska 
taggar fungerade i praktiken.  

Exempel på hur informationen om 
bussavgångar ser ut i mobilen 

Den teknikanvändning som undersöktes bestod av två olika moment, dels ”taggningen” 
då deltagarna läste av hållplatsanslaget med hjälp av kameramobilen/applikationen och 
dels användningen av busshållplatsens webbplats i mobilen. Deltagarna blev vid 
introduktionen informerade om att man, varje gång man ville använda tjänsten, kopplade 
upp sig till en hållplats webbsida genom att ”tagga”. Deltagarnas informerades däremot 
inte om att de, efter att ha taggat en gång, kunde ansluta till webbplatsen enbart med 
hjälp av bokmärken/historik i mobilen. Anledningen var att Skånetrafiken ville veta hur 
väl ”taggningen” fungerade i praktiken och basera denna utvärdering på så många 
genomförda ”taggningar” som möjligt. ConsumerLab och forskarna tyckte det var ett 
lämpligt upplägg eftersom det då skulle skapas resultat som sade något om hur deltagarna 
självständigt upptäckte, och valde mellan, de olika sätten att använda tekniken.1   

                                                 
1 Vid ett av introduktionstillfällena frågade en av deltagarna huruvida inte mobilen genom funktionen 
”historik” automatiskt sparade länken till hållplatsens webbsida. De fyra deltagarna fick till skillnad från 
övriga information om att detta var möjligt. 
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1.2. Deltagarna i studien 

De sexton personer deltog som sagt i studien hade följande karakteristika: 

 Namn Ålder Bostadsort Hushåll Sysselsättning 
1 ”Fia” 22 år Lund Bor hemma hos mamma Student 
2 ”Olle” 46 år Lund Ensamstående Personlig assistent 
3 ” Pelle” 24 år Lund Sambo Teknisk support 
4 ”Lisa” 35 år Veberöd Sambo, 3 barn (14, 13, 9 år) Administratör, 

Universitetssjukhuset 
5 ”Anna” 38 år Mariedalsvägen, 

Malmö 
2 barn (9, 7 år) IT-samordnare, Malmö 

stad 
6 ”Maria” 25 år Malmö Sambo Student - sjukgymnast 
7 ”Kalle” 25 år Helsingkrona 

nation, Lund 
Sambo (med Lena)  

8 ”Lena” 24 år Helsingkrona 
nation, Lund 

Sambo (med Kalle) Studerande 

9 ”August” 34 år Klostergården, 
Lund 

Fru, 2 barn (3½, ½ år) Kriminalvården (frivården)

10 ”Elsa” 40 år Oxie Ensamstående, 2 barn 
(10,15 år) 

Arbetslös 

11 ”Gustav” 21 år Kävlinge (centralt) Mor, far, bror Studerar, Vård och omsorg
12 ”Rut” 24 år  Malmö Gift, en son (2 år) 2 arbeten, städning och i 

butik 
13 ”Sture” 28 år Lund Sambo ST-Ericsson 
14 ”Leopold” 20 år Jakriborg, Hjärup Bror, brors flickvän Personlig assistent 
15 ”Arne” 25 år Malmö Ensamstående  Student 
16 ”Knut” 40 år Höllviken Gift, 2 barn (10,12 år)  Banktjänsteman 
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2. Resultat 

2.1. Hur tjänsten användes – ett illustrerande exempel 

För att illustrera intervjuernas uppläggning och karaktär samt typer av erfarenheter och 
önskemål de intervjuade ofta relaterade till följer här referat och citat från en intervju. 
Den intervjuade bor i Veberöd och pendlar dagligen med buss till sitt arbete på 
Universitetssjukhuset i Lund. Intervjuaren frågar hur det kom sig att hon nappade på att 
vara med i undersökningen. 

”I och med att jag har jobb som [administratör för forskare] så tycker jag att det är roligt 
med vetenskapliga tester. /---/ Sen såg jag detta anslag på hållplatsen, precis under 
semestern, och jag hörde av mig och kom med.” 

Frågan om eventuella förändrade omständigheter i vardagen leder den intervjuade in på 
ett resonemang kring sina pendlingsvanor. 

” Ja, anledningen till att jag slutade köra bil var att vi flyttade på jobbet så att det blev 
svårare med parkering. I början tyckte jag att det var jättestressande att åka buss, när jag 
hade en tid att passa. Men sen när jag väl hade vant mig vid det så tycker jag att jag får en 
halvtimme extra på dagen. Tiden i bilen uppfattade jag inte alls på samma sätt som när 
man sjunker ner i stolen där på bussen och bara är. /---/ Och då läser jag oftast.” 

Fråga: ”Hur fungerar bussarna? Är de fulla? Kommer de i tid?” 

”Ja, jag tycker att de oftast kommer i tid. Och fem minuters försening tycker jag ändå är 
att komma i tid faktiskt. /---/ I och med att jag åker [från Veberöd] till Lund så är jag 
mer intresserad när jag sitter på min första buss och veta när andra bussen är där. Så jag 
har inte så stort behov av tagsen på hållplatsen. /---/ [Jag vill veta] om jag hinner byta där 
[på Jupitergatan] eller om jag ska sitta kvar på bussen [som tar en kvart längre] istället för 
att vänta på bussen [från Malmö] vid hållplatsen. Regnar det till exempel så vill jag ju veta 
om jag ska stå i regnet i en kvart. /---/ Och det kan jag nu i och med att jag tittar via 
mobilen. Men det har inte slagit mig in innan att jag kan göra det. [Skånetrafiken] har ju 
den här uppdateringen via sin hemsida som man kan få i mobiltelefonen.  

Fråga: ”Får du realtidsavgången då?” 

” Ja…/---/ Men nu har jag gått via i-nigma och tittat på senaste tagsen. Ja, den ligger som 
senaste använda. /---/ Jag får nog inte just den hållplatsen [Jupitergatan], utan linjen, om 
jag går via [Skånetrafikens hemsida].” 

 Fråga: ”Men … vad är det bra för?” 

”Alltså, hade det regnet så hade jag suttit kvar på bussen. /---/ Man får ju lite mer 
tidskontroll, tycker jag. Just när jag sitter på bussen [tänker jag]: ’Jag måste kolla om den 
kommer eller om jag ska vänta.’ Det spelar egentligen inte så stor roll för bussarna 
kommer ju väldigt tätt.” 

Fråga: ”Är det bra eller dåligt med tidskontroll?” 

”Ja, tycker det är rätt bra. Jag vill gärna ha koll. /---/  

Fråga: ”Det jag egentligen undrar över är om det är betryggande eller om det är stressigt 
det här just att man får kontroll över det hela, att man får de senaste uppdateringarna.” 

”Stressande tycker jag inte att det har varit faktiskt. /---/ Sen väcker det lite 
uppmärksamhet också på hållplatsen. Det är faktiskt ett par stycken som har frågat: ’Vad 
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gör du?’ när jag har stått där och fotograferat. Någon som faktiskt har vetat vad det var 
för någonting och frågat: ’Funkar det där, går det verkligen?’ ” 

Ovanstående citat är ett sammandrag av cirka tio minuter av intervjun och illustrerar 
aspekter av det som var undersökningens syfte; sambandet mellan informations-
tillgänglighet, teknikanvändning och resvanor samt tillfredsställelsegrad med 
kollektivtrafik och trafikinformation. ”Lisa” använde tjänsten för sin omstigningshållplats 
på Jupitergatan. När hon närmade sig hållplatsen hade hon tre alternativ; att sitta kvar 
och åka samma buss ända fram till jobbet, att byta till en buss som tar en snabbare väg till 
jobbet eller att stiga av och ta sin cykel, som hon brukar ha parkerad vid hållplatsen. I 
och med att hon kunde använda tjänsten när hon satt på bussen så kunde hon välja 
baserat på realtidsinformationen. Det handlar alltså om hur hon använt tjänsten, och 
vilken nytta hon upplevt av den. Dessutom berörs de egna resvanorna, förändringar i 
dessa samt synen på att åka kollektivt i jämförelse med andra färdsätt. Slutligen säger 
sammandraget något om medvetenhet om och nyfikenhet hos den intervjuade och hos 
omgivningen på denna typ av tekniska möjligheter och nyheter. 

2.2 Nytta för planering av resor 

Ungefär hälften av deltagarna tyckte sig ha nytta av tjänsten i förhållande till de egna 
resorna och planering av dessa. Användningen av tjänsten visade sig kunna påverka 
resmönstret. Några av deltagarna som endast taggade vid ett tillfälle och hade förstått att 
de när som helst kunde få realtidsinformation om bussavgångar använde tjänsten då de 
gick hemifrån för att se huruvida de hade bråttom eller om de skulle välja annat 
resealternativ.  

Sture (28 år) ”Jag kollade [tjänsten] under frukosten. En dag var bussen några minuter 
sen och då kunde jag stressa lite mindre.” 

En upplevd nytta bestod i att ha bättre koll på avgångstiden, även om kollen inte ledde 
till att man gjorde någon förändring av resmönstret. Att ha koll upplevdes av en handfull 
deltagare som ett värde i sig. Det var bättre att veta hur mycket bussen eventuellt var 
försenad, oavsett om man ändå tog samma buss och stod och väntade vid hållplatsen. 

Det visade sig också att några deltagare använde tjänsten helt enkelt för att de var med i 
försöket. De ville utföra den uppgift de åtagit sig, men upplevde ingen direkt nytta för 
egna resor och planering av dessa. Att de inte upplevde nytta för egen del förklarade de 
bland annat med att de gjorde få kollektivresor under testperioden eller att de hade liten 
nytta av informationen just vid de hållplatser som ingick i testet. För två av deltagarna var 
det så att de varken bodde, steg om eller hade sin dagliga sysselsättning vid någon av 
testhållplatserna, vilket kan ses som en miss vid rekrytering och urval av testpersoner. 
Även om de inte upplevde någon direkt planeringsnytta i det begränsade försöket, så 
sade de sig dock vara positiva till denna typ av tjänst och menade att de skulle använda 
och ha nytta av den i en eventuell utvidgad lansering. 

2.3 IT-användning 

Vi ställde inledande frågor kring deltagarnas användning av IT. Främst handlade det om 
till vad de använde dator respektive mobiltelefon. Generellt sett hade alla tillgång till 
mobiltelefon respektive dator och Internet hemma och på jobbet. 

Deltagarna använde som väntat sina datorer i flera olika syften vilka huvudsakligen var 
för att delta i sociala fora, söka information och för att skicka e-post. Det förekom även 
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speciella användningsområden som särskilda databaser i arbetet eller programmering av 
hemelektronik. Alla deltagarna kände till och använde Skånetrafikens hemsida. 

När det gällde mobiltelefonen svarade de flesta att de främst använde den för att ringa 
och sms:a. Ett par personer använde mobilen även för e-post och något fler använde den 
som kalender. Drygt hälften av deltagarna använde Internet på mobilen i någon 
nämnvärd utsträckning. Bland dessa var information om kollektivtrafiken en av de saker 
man sade att man i första hand använde. Här är värt att notera följande: 

 Ungefär hälften av deltagarna använde inte Internet i mobilen före försöket med 
taggarna 

 Den andra hälften använde Internet i mobilen i viss, men ändå begränsad 
omfattning. Det var bara ett fåtal adresser de brukade gå in på. Främst 
nyhetssajter, trafikinformation och i några fall även sökmotorer. 

 Av dem som använde Internet i mobilen var för de flesta Skånetrafikens 
reseplanerare och de ”avskalade” versioner av den som man skapar genom Mina 
sidor ett av de viktigaste användningsområdena. 

Relevant citat: 

Kalle (25 år): ”Jag brukar kolla tidtabellen för Öresundståg och bussar via reseplaneraren 
(java-programmet). Och så surfar jag till nyheterna i DN och Helsingborgs Dagblad. Men 
jag pallar inte skriva in adresser till webbsidor.” 

2.4 Informationskällor för kollektivtrafik 

Att reseplaneraren var ett dominerande användningsområde för Internet i mobilen var 
inte förvånande av åtminstone två skäl. 1) Rekryteringen skedde delvis via Mina sidor och 
de personer som rekryterades har därför en överrepresentation av reseplaneraren-i-
mobilen-användare. 2) Trafikinformation i mobilen är sedan länge en av de mobiltjänster 
som efterfrågas allra mest enligt de studier som Consumerlab utfört löpande under 10 års 
tid. 

De intervjuades dagbok nummer 1, förd före försöket med optiska taggar, visar att den 
dominerande informationskällan för kollektivtrafikinformation var Skånetrafikens 
hemsida på datorn. Övriga sätt att söka information var inte särskilt utbredda, ett par 
personer använde tryckt tidtabell och flera använde som sagt reseplaneraren i mobilen, 
oftast med hjälp av ”favoritresor” man skapat via Mina sidor. Enligt dagböcker och 
intervjuer var det dock ingen av deltagarna som använde sig av den tjänst med 
realtidsinfo på hållplatsnivå som redan före försöket gick att nå via Skånetrafikens Mina 
sidor och Internet i mobilen. 

Exemplifierande citat: 

Kalle (25 år): ” Reseplaneraren i mobilen är väldigt bra; man kan få hela resan planerad 
för sig. Men man kan inte göra utökad sökning, t.ex. med små marginaler för byten. För 
detta får jag gå in på PC-versionen.” 

När det gäller förhållandet mellan att ”tagga” varje gång respektive endast första gången, 
för att därefter använda historik- eller bokmärkesfunktioner, visade det sig att drygt 
hälften av deltagarna ”taggade” endast vid ett tillfälle och därefter anslöt direkt till 
hållplats-webbsidan med hjälp av bokmärken/historik. Flertalet kom alltså själva på hur 
man hittar tillbaka till en viss busshållplats webbplats med realtidsinformation eller fick 
information om detta under introduktionstillfället (se not 1). 
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När det gäller de deltagare som ”taggade” vid flera tillfällen på samma hållplats visade det 
sig att flertalet förstod, eller åtminstone anade att det gick att använda bokmärken och 
ändå få uppdaterad information. Denna handfull personer ville göra som de blivit 
tillsagda vid introduktionen. Endast ett par personer hade inte insett möjligheten att nå 
tjänsten via bokmärken/historik.  Det visade sig också att de som ”taggade” vid 
upprepade tillfällen var något mindre nöjda med tjänsten än de som främst prövade att 
nå realtidsinformationen med hjälp av den webblänk som sparats i deras mobil vid första 
”taggningen”. Detta tolkar vi som att resenärerna är redo att ta till sig realtidsinformation 
i mobilen. 

2.5 Datatrafik och resedagböcker 

Vi har gjort en analys av access-loggen som visar att det gjordes totalt 289 loggade 
accesser under testperioden 1-18 september. (Accesser gjorda 27 – 31 Augusti måste 
bedömas separat och var för sig, eftersom accesser även gjordes i ConsumerLabs lokaler 
under denna introduktionsperiod.) Tjugofem procent av dessa, 73 accesser, gjordes av 
andra resenärer än de utvalda respondenterna. De resterande 216 accesserna kan anses 
vara gjorda av respondenterna. När någon av dem gick in på webbsidan för en hållplats 
resulterade det i en eller flera loggade accesser, beroende på hur de använde tjänsten. 

Exempel 1, direktläsning: ”Anna” har enligt dagboken varit inne på en hållplatshemsida 
ca 5 gånger, Dammfri i Malmö 31/8 resp. 5/9, samtliga gånger via att tagga. Loggen visar 
följande: 

Datum Tid  IP Klientläsare Hållplats 
2009-08-27 19:39 217.174.67.70 SonyEricssonK530i Malmö Dammfri 
2009-08-31 10:44 217.174.67.70 SonyEricssonK530i Malmö Dammfri 
2009-08-31 23:28 217.174.67.70 SonyEricssonK530i Malmö Dammfri 
2009-08-31 23:28 217.174.67.70 SonyEricssonK530i Malmö Dammfri 
2009-09-05 09:35 217.174.67.70 SonyEricssonK530i Malmö Dammfri 
2009-09-05 09:36 217.174.67.70 SonyEricssonK530i Malmö Dammfri  
2009-09-05 12:37 217.174.67.70 SonyEricssonK530i Malmö Dammfri  

 

Exempel 2, Browsing-beteende: Någon har varit inne på hållplatshemsida på 
Fjelierondellen  i Lund 31/8 genom att tagga. Loggen visar följande: 

Datum Tid  IP Klientläsare Hållplats 
2009-08-27 19:39 217.174.67.70 SonyEricssonK530i Malmö Dammfri 
2009-08-31 10:44 217.174.67.70 SonyEricssonK530i Malmö Dammfri 
2009-08-31 23:28 217.174.67.70 SonyEricssonK530i Malmö Dammfri 
2009-08-31 23:28 217.174.67.70 SonyEricssonK530i Malmö Dammfri 
2009-09-05 09:35 217.174.67.70 SonyEricssonK530i Malmö Dammfri 
2009-09-05 09:36 217.174.67.70 SonyEricssonK530i Malmö Dammfri  
2009-09-05 12:37 217.174.67.70 SonyEricssonK530i Malmö Dammfri  
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När vi summerar denna analys och jämförelse ser vi att loggen överensstämmer 
någorlunda med i dagböcker rapporterat beteende. Två accessmönster kan urskiljas: 
direktläsning av tidtabellen (1-2 accesser) respektive browsing av tidtabellen för att titta 
närmare på vissa bussar etc. (mer än 5 accesser under kort tid). 

Vi ser också att nästan 25 procent av accesserna var utförda av användare utanför testet. 
(Vi förutsätter då att dessa accesser inte gjorts av Skånetrafikens personal.) En slutsats är 
att om tjänsten lanseras i dagsläget skulle förmodligen användare av nya telefoner med 
för ändamålet lämpligare användargränssnitt (t.ex. iPhone-användare) komma igång 
förhållandevis enkelt. 

2.6 Tillfredsställelse med Skånetrafiken 

Deltagarna uttryckte i allmänhet att de var ganska nöjda med Skånetrafiken gällande 
trafikinformationen och själva trafiken. Åsikterna gick dock isär angående hemsidan. 
Flera personer tyckte att den var mycket bra medan andra tyckte den var svåranvänd och 
dålig. När det gällde busstrafiken var nivån av tillfredsställelse mer jämn. Man tog upp 
exempel på trafikstörningar som varit besvärliga, dels sådana man haft egen erfarenhet 
av, men också sådana det t.ex. skrivits om i tidningarna. Men attityden var för det mesta 
att man hade överseende och menade att vissa problem vid t.ex. snöoväder eller 
planerade ombyggnader fick man ha förståelse för. I huvudsak ansågs de egna resorna 
med Skånetrafiken fungera tillfredställande. 

2.7 Resvanor 

I intervjuerna efter försöket ställde vi inledande frågor kring arbete och fritid i 
förhållande till resor för att få en uppfattning om personernas vanor och eventuella 
omständigheter av särskild betydelse för undersökningen. Generellt var det ingen som 
utmärkte sig genom särpräglade omständigheter i sitt vardagliga liv. Dock hade någon av 
testpersonerna två arbetsplatser. Ytterligare några reste en del i tjänsten. Några hade 
fritidsaktiviteter av betydelse, t.ex. flera barn med många sportaktiviteter såsom träningar 
och matcher.  När det gäller resvanor brukade alla deltagare använda kollektivtrafik till 
vardags. Ett par personer använde dock bil i första hand för sin dagliga pendling. 
Ungefär hälften av övriga deltagare använde så gott som uteslutande kollektivtrafik för 
daglig pendling. En fjärdedel använde kollektivtrafik men pendlade ungefär lika ofta med 
cykel under sommarhalvåret. 

2.8 Fungerade tjänsten? 

De rent praktiska moment som utfördes vid användningen av tjänsten beskrevs på lite 
olika sätt. Dock fungerade tjänsten för samtliga deltagare vid merparten av de tillfällen då 
de prövat att använda den. Följande typer av problem eller brister i funktionen nämndes 
dock: 

 För många knapptryckningar krävdes för att nå realtidsinformationen. 
 Det var svårt att hålla telefonen tillräckligt stilla och på rätt avstånd under 

fotografering av taggen, särskilt (se punkten ovan) då man ofta samtidigt 
behövde göra knapptryckningar.  

Även om tekniken i sig i fungerade bra kunde man tänka sig att det uppstod problem när 
deltagare i något läge inte klarade de handgrepp som krävdes för tjänsten. Några sådana 
hinder har vi, förutom svårigheterna att hålla mobilkameran stilla och i rätt läge, inte 
kunnat upptäcka hos testgruppen. Men då ska man komma ihåg att de ganska ingående 
utbildades i handhavandet under introduktionen. 

 15



2.9 Deltagarnas omdömen och förslag  

När vi sammanställer omdömen och förslag skiljer vi på själva taggarna och övriga 
aspekter av tjänsten. Att fotografera taggarna tyckte deltagarna kunder vara lite 
omständligt och att det inte alltid fungerade vid första försöket. Däremot tyckte de att 
tjänsten med listan på avgångar, uppdateringsmöjligheter o.s.v. både var lätt att använda 
och pålitlig i sin tekniska funktion. Vi återkommer till detta nedan. 

Några citat som kan ses som sammanfattande omdömen: 

August (34 år): ”Jag har haft sådär mycket nytta av tjänsten.” 

Gustav (21 år): ”Grejen är spännande, det känns futuristiskt. /---/ Folk undrade varför 
jag fotade, fick blickar, de blev intresserade /---/ [Tänk att man] går runt med digital 
tidtabell som hela tiden uppdateras /---/ Innan var jag skeptisk [men nu tycker jag det] är 
väldigt bra. Det är lite granna framtiden.” 

2.9.1 Att fotografera taggarna 

Kameraläsningen av taggarna tyckte man i allmänhet fungerade bra. Intressant i 
sammanhanget är att många hade problem med hållplatsanslagen/taggarna i 
introduktionsmiljön på ConsumerLab. Sedan upplevde de att det gick bättre vid 
hållplatserna i trafikmiljön. Dock påpekade en del att det var besvärligt eller omöjligt i 
gatlyktors sken när det var mörkt ute. Här följer några kommentarer från intervjuerna. 

Anna (38 år): ”På introduktionen funkade kameran/läsningen dåligt, men när jag åkte 
hem funkade det direkt. /---/  När det regnade och var droppar på plasten över 
tidtabellen gick det ändå hur bra som helst att ’tagga’.” 

Gustav (21 år): ”Tidtabellen på Ruben Rausing-hållplatsen är inglasad med luft emellan. 
Där tror jag det blev reflexer [som gav problem]. På natten [när lamporna lyste på 
anslaget] eller när solen sken direkt på fick man skugga med ena handen. /---/ En gång 
vid en inglasad tabell var det lite kul att min sämre mobil funkade bättre än min kompis 
nya mobil. /---/ En nackdel är att en tagg är lätt att vandalisera. /---/ Det skulle gå att 
förbättra tjänsten genom att man kunde skriva in kod istället för att fota.” 

August (34 år): ”I början tyckte jag det var lite fräckt att testa, men när jag väl fotat 
taggen en gång så gjorde jag det inte mer.” 

Meningarna gick isär en del angående om vädret påverkade läsningen på något sätt. 
Somliga hade upplevt att reflektioner och fuktdroppar på glaset och gjorde det svårare att 
lyckas med fotograferingen, medan andra menade att fuktdroppar eller direkt solsken inte 
påverkade negativt. Någon person hade upplevt att när halva taggen hamnade i skugga 
fungerade det inte. Detta kunde dock lösas genom att man med andra handen skuggade 
hela taggen.  

Enligt en av utsagorna ovan kunde det ha betydelse hur hållplatsanslagens inglasning var 
konstruerad. Samma person säger också att mobilens modell var av betydelse, men att 
det kunde gå i motsatt riktning mot förväntat, det vill säga att den mindre avancerade 
mobilen fungerade bäst vid läsningen. En del personer hade också tankar kring 
fotoavstånd och vinkeln man höll mobilen i, men dessa var inte entydiga. Dock verkade 
de flesta ha provat sig fram till ett fotoavstånd som verkade optimalt för den egna 
mobilen. Det var ingen av deltagarna som hade erfarenheter eller funderingar om 
hållplatsanslagens papper och tryck kunde åldras så att läsningen påverkades. 
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Ett omdöme som det rådde enighet om bland deltagarna var att det krävdes för många 
knapptryckningar på mobilen för att utföra kameraläsningen. De tryckningar man främst 
ville slippa var ’ja’ / ’välj’ på frågorna ’Vill du att programmet ska få ta bilder med 
kameran?’ och ’Vill du att programmet ska få tillgång till Internet?’ När vi frågade om hur 
lång tid det tog det från det satte igång att fotografera tills det att hållplatsens 
realtidsinformation fanns i mobilen uppskattade de flesta tiden till cirka en halv minut, 
vilket man i allmänhet tyckte var för lång tid. (Tester med teknikintresserade personer i 
forskarnas omgivning visade att det finns andra applikationer än i-nigma, t.ex. för vissa 
Nokia och iPhone, som har färre knapptryckningar för att läsa taggen och koppla upp 
mot Internet.) 

2.9.2 Uppkoppling mot nätet 

Knapptryckningarna som upplevdes som överflödiga handlade inte bara om själva 
kameraläsningen, utan även om öppnandet av Internet i mobilen. Den fråga som ställdes 
på skärmen ’Vill du att programmet ska få tillgång till Internet?’ handlade just om 
öppnandet av Internet i mobilen. Detta innebar som sagt en knapptryckning som 
deltagarna fick hantera varje gång de gick in via kameraläsningen, och som man helst 
hade velat slippa. Däremot verkade man vara nöjd med hur hållplatssidan sedan 
öppnades i internetapplikationen, för detta krävdes inte någon ytterligare knapptryckning. 

Lena (24 år): ”Det hade varit coolare om Skånetrafiken gjort eget program istället för att 
använda i-nigma.” 

2.9.3 Bokmärkes- och uppdateringsmöjligheter 

Ovan har nämnts att en av de intressanta aspekterna av deltagarnas användning av 
tjänsten var att den ofta skedde genom att man endast läste av hållplatstaggen vid ett 
tillfälle. Därefter använde man sig av de bokmärkes- och uppdateringsmöjligheter som 
mobiltelefonerna har. Det var också denna användning som många upplevde hade det 
största värdet. När man var på väg till busshållplatsen var informationen mer användbar 
än när man redan stod där och väntade. Därför upplevdes möjligheten att hitta tillbaks 
till en hållplats webbsida som värdefull, och det var också något som fungerade bra både 
tekniskt och handhavandemässigt. Den uppdateringsfunktion som fanns på 
hållplatswebbsidan upplevdes dock inte som lika värdefull. Det var själva öppnandet av 
hållplatshemsidan i mobilens webbläsare som i praktiken upplevdes som 
”uppdateringen”. Här följer några relevanta citat. 

Gustav (21 år): ”Det är bra att tidigare länkar lagras under historik.”  

August (34 år): ”Jag har bara ’taggat’ en gång, men [tjänsten] har alltid funkat sen [när jag 
kopplat upp mig mot den] som bokmärke. /---/ Det går ju på noll-time. Så det är enormt 
mycket lättare tekniskt att ha det som bokmärke. /---/ Så egentligen skulle… de ha lagt 
dem på hemsidan. Så att jag plockar upp 131:an på nätet till exempel /---/då kan jag gå in 
där kvällen innan och så ’taggar’ jag.  Så att jag i morgon bitti lätt kan kolla om jag 
behöver skynda mig, om jag kan ta det lugnt och så vidare. Det är på hemsidan taggarna 
ska finnas tycker jag./---/ Eller som nu här i stan, behöver jag veta hur bussarna går från 
Gustaf Adolfs torg, oavsett var de går någonstans, då är det den hållplatsen jag taggar. Så 
styr du liksom helt själv. Så det är egentligen helt onödigt att ha… Inte onödigt förstås. 
Men det är ett annat tänk… För det jag tror man har tänkt det är att ’vi ska ha någonting 
som ersätter skylten’.” 

Anna (38 år): ”Jag upplevde ingen förändring när jag klickade på uppdatera [det hände 
inget eller uppdateringen skedde ändå].” 
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2.9.4 Hållplatssidans layout och funktion  

Enligt Skånetrafiken är internettjänstens layout och funktion inte något som stått i fokus 
inför testet. Men det kom många synpunkter på detta genom intervjuerna, värda att 
redovisa.   

Hållplatssidan kan beskrivas som enkel med få menyer och funktioner. Detta kan i någon 
mån ha varit en styrka eftersom sidan fick relativt god kritik av deltagarna, eller 
åtminstone inte uppmärksammades genom att vara krånglig eller ologisk, snarare ansågs 
den vara intuitiv. Naturligtvis fanns det ändå synpunkter och förslag, här följer ett urval. 

August (34 år): ” När jag gått in på länken vill jag kunna välja bara en linje (131:an) från 
den hållplatsen, som det funkar nu får jag alla linjerna blandade. Jag vill också kunna se 
hållplatssidan som tidtabell [d.v.s.  få den längre, se fler avgångar i förväg].  Alternativt 
vill jag kunna komma därifrån till en tidtabell.” 

Sture (28 år): ” Det går många busslinjer från min hållplats, Ruben Rausings 
gata/Södertull. Därför skulle jag ha velat ha ’nästa’ eller ’senare’ eller ’ange tid’ så jag får 
fler avgångar för den linje jag är intresserad av. /---/ Länken ska börja med namnet på 
hållplatsen, så att man ser vilken som är vilken om man sparat flera hållplats-länkar. /---/ 
En lista över hållplatser vore bra att ha för hållplatser man inte har åkt ifrån förut.”  

”Man behöver förbättra och förkorta egennamnet på busslinjen så att det som gör att 
man fattar vilken buss det är som kommer först. Det borde också vara en symbol som 
visas för bussar som inte ingår i realtidsinfon (som inte är utrustade med nödvändig gps-
utrustning).” 

Lena (24 år): ”Det är enklare att få information om försening från hållplatsen via den här, 
jämfört med den vanliga reseplaneraren. ” 

Anna (38 år): ”Jag blev glad när jag förstod att båda linjerna (1:an och 5:an) kom med på 
realtidslistan på min hållplats.  Men jag visste att de flesta bussarna inte hade sändare så 
därför var det inte så intressant att kolla minutavvikelserna i sig (eftersom jag inte kunde 
lita på dem, eller inte visste om nästa buss hade sändare). Därför var det heller inte så 
intressant att uppdatera hållplatssidan.” 

2.9.5 Tjänsten i jämförelse med de stora realtidsskyltarna 

Här verkade de flesta deltagarna tycka att den prövade tjänsten var mer användbar än de 
fast monterade stora realtidsskyltar som finns vid vissa större hållplatser. 

”Realtidsskyltar är inte bra, taggarna är bättre.” 

Anna (38 år): ”På realtidskyltarna står hållplatsläge sist, (det gör det inte på 
hållplatswebbsida), det är en skillnad.” 

August (34 år): ”Nackdelen med de stora realtidsskyltarna är att man inte kan se dem 
innan man kommer dit, det kan man med taggarna.” 

2.9.6 Kostnader för optiska taggar och annan internetanvändning 

Att använda tjänsten innebär att relativt små datamängder överfördes varje gång man går 
in på en hållplatswebbsida eller uppdaterar den. Datamängderna är närmast jämförbara 
med att ta emot ett e-mail med enbart text utan bilagor. Följande är ett representativt 
citat för vad deltagarna svarade på frågor kring kostnader för att använda tjänsten. 
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Lena (24 år): ”Jag har inte kollat riktigt hur mycket det har kostat mig. Men om det bara 
är lite grann så är det ju helt okej, alltså då är det ju bara någon ören hit och dit. Alltså 
den här reseplaneraren i telefonen. Det är ju väldigt lite pengar. Jag tror inte det är värt 
[att Skånetrafiken t.ex.] skulle betala [för mobiltrafiken på deras tjänst]. Jag tycker hellre 
att de ska göra kollektivtrafiken bättre.  
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3. Slutsatser och diskussion 

3.1. Kortfattade slutsatser i förhållande till studiens 
syfte 

De grundläggande resultaten av studien i förhållande till den ursprungliga tredelade 
frågeställningen är följande: 

 Teknikanvändning 

Tjänsten med bussavgångar i realtid i mobilen var i stort sett välfungerande och 
tillförlitlig. Däremot visade sig tiden inte vara mogen för att via optiska taggar länka till 
en tjänst av detta slag.  Vid introduktionen fick deltagarna i studien hjälp med installation 
av programvara samt instruktion i att ”tagga” samt använda tjänsten.  Detta visade sig 
leda till att barriärer i form av tekniska problem och ovana vid ny teknik i stor 
utsträckning lyftes bort. Introduktionen bidrog därmed till att tjänsten upplevdes som 
välfungerande. Det visade sig också att taggningsmomentet, trots det fokus som lades vid 
detta i introduktionen, upplevdes som något omständigt. 

 Resmönster 

Realtidsinformationen visade sig kunna påverka resmönster för resenärer vars resväg 
erbjuder flera alternativ och/eller omstigningar. Ett exempel från studien visar att om en 
buss är försenad så kan det tidsmässigt löna sig för resenären att sitta kvar på den första 
bussen som åker en längre väg, istället för att byta till en buss som går direkt. Även strax 
innan resan påbörjas kan realtidsinformationen påverka färdväg och val av färdmedel. 

 Grad av tillfredställelse 

Ungefär hälften av deltagarna ansåg att de hade nytta av och uppskattade möjligheten att 
få trafikinformation i realtid i mobilen. Positiva faktorer som lyftes fram av några 
deltagare var känslan av att ha ”koll” då det innebar en lägre stressfaktor och för andra 
bara var en skön känsla i sig, även om det inte ändrade resmönstret. Resterande deltagare 
kunde se den potentiella nyttan med denna typ av information i mobilen men ansåg inte 
att tjänsten fyllde något behov hos dem för tillfället. 

3.2 Diskussion av drivkrafter och barriärer på 
användarsidan  

När det gäller eventuella hinder resenärer skulle uppleva om denna typ av tjänst 
lanserades i större skala har vi genom studien uppmärksammat att om det finns barriärer 
i form av att få tillgång till programvara, få den installerad och att få den att fungera 
tillfredsställande så överbryggade introduktionen sådana hinder. Introduktionen 
överbryggade även hinder i form av skepsis mot tekniken eller bristande förståelse för 
vad tjänsten ska kunna användas till.  Ett intressant resultat från studien när det gäller 
drivkrafter är att det bland deltagarna fanns en förväntan och efterfrågan på användbara 
applikationer för Internet i mobilen.  Deltagarna såg dessutom trafikinformation som ett 
område där de tydligt kunde se den potentiella nyttan av internettjänster i mobilen.  

3.3 Rekommendationer kring en eventuell 
vidareutveckling av tjänsten 

Aspekter som förefaller viktiga att studera vidare för att bedöma möjligheter i en nära 
framtid är hur mottagligheten för ny teknik ser ut hos användarna samt grad av mognad 
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bland dem vad gäller användning av Internet i mobilen. Det är också intressant att 
analysera sannolikheten för att resenärer söker efter och lyckas hitta tjänsten på egen 
hand, samt att börja studera hur användning av denna typ av realtidstjänst påverkar och 
interagerar med användningen av andra transportmedel. 

Rent generellt rekommenderar vi en fortsatt lansering av tjänsten, d.v.s. av själva 
hållplatssidorna och realtidsinformationen. Hållplatssidorna verkar efterfrågade och deras 
funktionalitet och layout skulle kunna förbättras i linje med deltagarnas önskemål.  De 
kan på sikt bli ett värdefullt komplement till andra reseplanerare och informationskällor. 
Däremot tror vi inte att de optiska taggarna i dagsläget är det bästa sättet att skapa 
praktiska länkar till hållplatssidorna. De bör åtminstone kompletteras med andra sätt, 
t.ex. korta webbadresser (jfr tinyurl.com) eller en sms-tjänst där man får hållplatslänken 
skickad. 

I detta sammanhang bör påpekas att studien fokuserat på pendlingsresor, eftersom 
deltagarna valdes bland dem som bodde eller arbetade vid någon av de tretton 
busshållplatser som omfattades av försöket. Därför fokuserade deltagarna i studien sitt 
intresse för realtidsinformation kring enstaka hållplatser vid hemmet eller längs sin 
dagliga pendlingsväg. Hur spontanresenärer (inklusive respondenterna i denna studie) 
skulle ställa sig till möjligheten att med optiska taggar kunna skaffa sig en överblick av 
trafiksituationen vid en hållplats och i en miljö som de för första gången eller endast 
mycket sällan besöker, har vi inte möjlighet att uttala oss om baserat på resultaten av 
denna studie. Men det är möjligt att optiska taggar eller något annat som fångar 
uppmärksamheten i behovsögonblicket och gör att man får tillgång till 
realtidsinformation skulle kunna öka användning av sådan information. 

Skånetrafiken vill öka användningen av realtidstjänsterna så att resenärer genom 
planering bättre kan anpassa sina resor efter trafikstörningar och i förlängningen 
därigenom få mer nytta av kollektivtrafiken samt bli mer nöjda med den. Ur telekom-
företagens perspektiv är ökad användning av tjänster som denna också positiv eftersom 
det innebär att mobiler, bärbara datorer respektive mobilt Internet och dess innehåll blir 
mer användbart och efterfrågat.  Ur forskarnas miljöperspektiv är den eventuellt 
förstärkande synergin mellan de mobila tjänsterna och en något mer användbar och 
attraktiv kollektivtrafik också värdefull. Tillsammans med styrmedel eller prisförändringar 
som gynnar kollektivtrafik på mer miljöstörande trafiks bekostnad kan förbättrad 
kollektivtrafikinformation bidra till att göra resmönster i staden mer hållbara. 

Förbättrad kollektivtrafikinformation kan ha effekter som är svårförutsägbara ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Studien visade att införandet av realtidsinformation förändrade 
resenärernas syn på själva resandet; valmöjligheterna i själva resesituationen ökade, vilket 
gjorde att en del respondenter ändrade sitt resande.  Genom att ha ”koll” på aktiviteten 
vid olika busshållplatser kunde man exempelvis fatta spontana beslut om att ändra resrutt 
eller transportsätt. 

Införande av Internet och informationstjänster ger generellt en ökad valmöjlighet som i 
sig är attraktiv för konsumenter, men få studier kan visa någon koppling till en allmänt 
ökad lojalitet till den produkt som avsändaren erbjuder. Troligt är därför att även om 
införandet av realtidstjänster förmodligen ökar kollektivtrafikens attraktivitet, kommer 
effekten vara att även andra transportsätt blir mer lättillgängliga. I takt med att mängden 
realtidsinformation om kollektivtrafik i mobilen ökar, kommer antalet val resenärerna 
kan göra inför och under resan att öka. Ändrade valmöjligheter skapar nya resmönster 
och därmed påverkas stadstrafiken i sin helhet – inte bara kollektivtrafiken. 
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För att få realtidstjänsterna att användas mer och av fler föreslår vi slutligen att 
Skånetrafiken försöker att aktivera användningen av tjänsten via befintliga rutiner (d.v.s. 
via resenärernas användning av olika källor för trafikinformation). Vi föreslår också att 
Skånetrafiken betraktar busshållplatsen som en av sina viktiga tillgångar i sammanhanget. 
Studien har visat att det fanns en strävan hos deltagarna att virtuellt vara vid 
busshållplatsen och veta vad som ”händer” där. Genom (tidtabells-) anslagen på 
hållplatsen har Skånetrafiken möjlighet att väcka nyfikenhet på och informera om hur 
man kan ha direktkontakt med hållplatsen även innan man kommer dit eller efter man 
har lämnat den. I förlängningen kan man också se en möjlighet att koppla mer 
information till tjänsten, t.ex. om man kan förvänta sig sittplats eller plats för barnvagn. 
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Bilagor 
Bilagorna finns på Centre for Sustainable Communications hemsida:  

http://www.sustainablecommunications.org/nar-kommer-bussen/ 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Bilaga 2: Dagboksblad med instruktioner som delades ut till deltagarna och fylldes i före 
försöket 

Bilaga 3: Dagboksblad med instruktioner som delades ut till deltagarna och fylldes i 
under försöket 
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