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Framtidens reseplanerare - Hur man designar en 
mobil, dynamisk & multimodal reseplanerare 
Sammanfattning 

Detta arbete tar en titt in i framtidens möjligheter för mobila, dynamiska och multimodala reseplanerare. 
Detta genom att ställa frågorna: 

 

Hur kan en multimodal reseplaneringstjänst med data och information från befintliga resurser se ut och 
fungera i Stockholms län? Hur designar man en väl fungerande mobil resetjänst som förmedlar dynamiska 
multimodala transportvägar med god användbarhet? Vilken information och vilka system finns tillgängliga 
öppet och vilken information måste framtidens reseplanerare själv skapa?  

 

Genom skapandet av prototyper och användartester i tre steg knyter vi samman tidigare genomförd 
forskning med den faktiska data och information som finns tillgängligt öppen i Stockholms län. Detta för att 
visa hur framtidens reseplanerare kan komma att se ut och fungera.  

 

Den slutgiltiga designen visar hur morgondagens reseplanerare sömlöst och enkelt kommer kunna guida 
användaren att resa multimodalt genom att koppla ihop flera olika trafikinformationssystem, elektroniska 
betalsystem och smarta mobiltelefoners inbyggda resurser (så som t.ex. dess GPS/A-GPS). Som 
komplement till designförslaget presenterar vi de tre komponenterna som, enligt vår studie, är mest 
kritiska för att lyckas med framtidens reseplanerare.  

The future travel planner - How to design a mobile, 
dynamic & multimodal travel planner 

Abstract 

This thesis takes a look at the future of mobile, dynamic and multimodal travel planners by asking the 
questions: 

 

How can a multimodal travel planner with data and information from existing resources be designed and 
function in Stockholm County? How do you design a well-functioning mobile travel planner that delivers 
dynamic multimodal travel with high usability? What information and what systems are publicly accessible 
today and what information must the future travel planner create by itself? 

 

By creating prototypes and by usability testing in three steps we tie previous research together with 
available data and information publicly accessible in Stockholm County. The goal of this is to show how a 
future travel planner can look and work.  

 

The final design of the travel planner of tomorrow shows how seamless and simple it will be to guide the 
user to multimodal travel. All this by connecting traffic information systems, electronic payment methods 
and smartphones built in resources (e.g. its GPS/A-GPS). As a complement to the design we present 
three key components that, according to this study, are the most critical to succeed with a future travel 
planner.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  
 

Sverige har som mål att, i jämförelse med 1990 års utsläpp, sänka utsläppen av koldioxid med 40% fram 

till 2020 (Regeringen/Miljö- och energidepartementet 2008). Inrikestransporter fortsätter att stå för störst 

andel av utsläppen och i den gruppen är bilar och tunga fordon de som står för den största mängden 

utsläpp (Naturvårdsverket 2015a). Trots att bilar över lag blivit mer energieffektiva har deras bidrag till 

utsläppsminskningen totalt sett börjat stagnera i och med en ökad försäljning (Naturvårdsverket 2015b). 

 

För att kunna uppnå de mål som finns uppsatta finns flera olika insatser att sätta in. Förutom de framsteg 

som görs med förarlösa bilar, eldrivna bilar och utvecklingen av kollektivtrafiken anser vi att resenärer bör 

få bättre verktyg för att ta beslut om sina transportvägar och sina olika alternativ. Med detta som grundidé 

började vi fundera på hur dagens reseplanerare fungerar och om man kan omforma dem för att hjälpa 

resenärer i Stockholm att resa mer multimodalt, det vill säga resor som kombinerar flera olika sorters 

transportmedel (se vidare förklaring under kapitel 2.1 Multimodala Transporter och underliggande 

begrepp). Vår utgångspunkt, men inte vårt fokus, i detta arbete är tron på att med rätt verktyg kan fler 

resenärer göra valet att resa mer effektivt och med flera olika färdmedel. Något som i teorin skulle kunna 

hjälpa till att sänka utsläppen från inrikestransporter. 

 

Från Centre for Sustainable Communications (CESC) på Kungliga Tekniska Högskolan har det de 

senaste åren kommit ut flertalet rapporter och artiklar på ämnet. Professor Anders Gullberg och TeknD 

Anna Kramers har även fört en debatt i offentligheten. På DN Debatt har de talat om nyttan av 

informations- och kommunikationsteknik vid utbyggnad av trafiklösningar i Stockholm (Kramers & Gullberg 

2015). De diskuterar bland annat hur det i förväg går att förutse kommande sammanbrott i trafiken och hur 

dessa kan undvikas genom att nå ut med individualiserad information till trafikanter. 

 

I nuläget finns det några få multimodala reseplanerare som fungerar i Sverige. Dessa saknar dock, i stor 

utsträckning, ett fullt ut dynamiskt (d.v.s. anpassningsbart efter användarens preferenser) och 

användarcentrerat gränssnitt som hjälper resenärer att planera och välja resväg snabbt och enkelt 

(Kramers 2014). Med avstamp i just Anna Kramers artikel från 2014 på ämnet föreslår och utvärderar vi i 

denna uppsats en design av en reseplanerare som hämtar resurser från befintliga system i Stockholms 

län. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta kandidatexamensarbete är att föreslå och utvärdera en design av en multimodal 

reseplaneringstjänst. Med hjälp av en analys av befintliga resurser, inhämtande av information från redan 

genomförd forskning och en användarcentrerad design har vi skapat ett förslag på en mobil, dynamisk och 

multimodal reseplanerare för Stockholms län. Syftet är dock inte att bevisa tjänstens möjligheter till sänkta 

utsläpp från privata transporter utan att se hur en sådan tjänst skulle kunna fungera i dagsläget. 

 

1.3 Problemformulering  
Vår problemformulering lyder:  

 

Hur kan en multimodal reseplaneringstjänst med data och information från befintliga resurser se 

ut och fungera i Stockholms län? 
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1.3.1 Följdfrågor  

För att utforma ett designförslag förhåller vi oss även till frågorna: 

 

- Hur designar man en väl fungerande mobil resetjänst som förmedlar dynamiska multimodala 

transportvägar med god användbarhet? 

- Vilken information och vilka system finns tillgängliga öppet och vilken information måste 

framtidens reseplanerare själv skapa? 

 

1.4 Avgränsningar 
Undersökningen av användbarheten är kvalitativ istället för kvantitativ, då vi inte haft tillgång till en 

tillräckligt stor urvalsgrupp vid utvärderingen. Testerna reflekterar ej hur en fullt fungerande tjänst skulle 

uppfattas, utan mer vad som krävs för att designa en så bra mobil tjänst som möjligt med vårt 

fördefinierade syfte.  

 

Prototypen utgår främst från ett användande i det dagliga pendlandet mellan hem och arbete/skola. 

Målgruppen tillika deltagarna i testerna är boende i Stockholms län.  

 

Prototypen är utvecklad med tanken att användas på mobila resurser, så som en smartphone eller en 

surfplatta med Android/iOS. Den slutgiltiga designen utgår från ett användande på en Apple iPhone 6, 

detta på grund av begränsningar i vår kunskap om den programvara som användes för att skapa 

prototypen. 
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2. Teori och begrepp  
I detta kapitel börjar vi med att presentera de grundläggande begreppen som används inom 
forskningen om och utvecklandet av multimodala transporter. Vi kommer sedan lite kort in på 
vad forskning inom ämnet hittills ställer för krav på framtidens reseplanerare. Därefter går vi 
vidare och presenterar Handelsresandeproblemet i en multimodal kontext, via en presentation 
av befintliga tekniker för att avsluta med några metodverktyg som vi använt oss av. 

 

2.1 Multimodala transporter och underliggande begrepp 
I denna uppsats använder vi oss av definitionen av multimodala transporter och några av de 
underliggande begrepp som ges av R Van Nes i hans bok Design of multimodal transport 
networks: A hierarchical approach (2002). De är som följer: 

 

Multimodala transporter - Att under en resa använda två eller fler transportmedel där det behövs 
en transit (se förklaring nedan) mellan varje transportmedel. Transportmedlet kan vara bil, cykel, 
lokaltrafik eller nationella trafikmedel, som t.ex. tåg eller inrikesflyg. Att promenera är inte 
inkluderat i definitionen om inte promenadens resesträcka är den längsta etappen (se förklaring 
nedan) i den totala resesträckan, detta gäller i både multimodala och unimodala transporter. 

 

Unimodala transporter - Att använda endast ett transportmedel under en resa. Motsatsen till 
Multimodala transporter. 

 

Etapp - Varje del av en multimodal transport kallas etapp. Om man t.ex. åker bil, byter till cykel 
och sedan tar en buss har man alltså genomfört en multimodal transportsträcka med tre etapper. 

 

Transit - Begreppet kommer i detta arbete innebära att resenären byter transportmedel eller 
transportservice/-system. Till exempel så är ett byte från en tunnelbanelinje till en annan ingen 
transit, eftersom man är kvar i samma transportsystem.  En transit är en viktig aspekt av 
multimodala transporter då den är det som ökar komplexiteten i resandet mest. Alla transits 
under en multimodal resa kräver även mer av resenären då de oftast kräver att resenären har 
kunskap och tillgång till det transportmedel hen byter till. T.ex. skulle en bilist kunna känna att 
den vill undvika transit till lokaltrafik då detta kräver parkering, köp av biljett och inskaffandet av 
information om tidtabeller eller dylikt. Vi kommer ta upp mer om detta under diskussionen i 
kapitlet Transits. 

 

2.2 Intelligenta Transportsystem och besläktade begrepp 
Intelligenta Transportsystem (ITS) - Begreppet används oftast som en bredare term för att 
inkludera de flesta former av IT-system som används inom transport och logistik för att bl.a. öka 
effektiviteten och/eller säkerheten. EU har i ett direktiv från 2010 valt att definiera ITS på följande 
två sätt, något vi förhållit oss till i detta arbete:  

 

“Intelligent Transport Systems (ITS) are advanced applications which [...] aim to provide 
innovative services relating to different modes of transport and traffic management and enable 
various users to be better informed and make safer, more coordinated and ‘smarter’ use of 
transport networks.” (Parliament & Eu 2010)  

 

“ITS integrate telecommunications, electronics and information technologies with transport 
engineering in order to plan, design, operate, maintain and manage transport systems.” 
(Parliament & Eu 2010) 
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Begreppet fungerar alltså på alla applikationer som kan användas av resenärer, beslutsfattare 
och/eller de som bygger ut, underhåller eller bevakar trafiken. 

Alternativa uttryck, där man syftar på ett användande av endast resenärer, är:  

 

Intelligent Traveller Information System (ITIS) och Advanced Traveller Information System 
(ATIS).  

 

I denna uppsats kommer vi primärt använda oss av uttrycken ITS (där begreppet kommer 
användas i ett så brett sammanhang som möjligt) och ATIS (då systemet är byggt att användas 
av just resenärer). 

 

2.3 Krav på framtidens reseplanerare  
Utöver att kunna beräkna Handelsresandeproblemet ske (se kapitel 2.4 
Handelsresandeproblemet i en multimodal kontext), finns det andra aspekter som kräver 
lösningar för att kunna skapa nästa generations ATIS. Anna Kramers (2014) har sammanställt 
en lista på de krav som ställs, grundade i de tre olika faserna utav resan, Planering, Optimering 
och Förfining. Under alla faserna presenteras olika krav och en del utav dessa innefattar 
möjligheten till att inte behöva genomföra en resa. Vi fokuserar, som tidigare nämnt i våra 
arbetsfrågor, på pendlingen till och från arbete/skola, vilket i sig då innebär att valet att göra en 
resa redan har gjorts. Således ligger vårt fokus på de krav som innefattar att en resa genomförs. 
Nedan presenteras de krav, utifrån Kramers (2014) lista, vi anser vara nödvändiga för vår 
problemformulering, uppdelade på de olika faserna. 

 

Inför resan, under planeringsfasen, ligger fokus på att planera den optimala resan utifrån 
användarens preferenser. För att möjliggöra det måste en personlig profil skapas, här skall då 
information kring vilka transportmedel som finns tillgängliga, hur långt personen kan tänka sig gå 
o.s.v. finnas. Vill användaren basera sin resa på något annat än tid, så som minsta möjliga 
miljöpåverkan eller billigaste resan, så skall det också kunna sparas i profilen.  

 

Under optimeringsfasen, när resan väl är påbörjad, är sömlöshet och anpassningsbarhet till det 
aktuella trafikläget en kritisk funktion. Sker något under resan gång, en trafikolycka, 
trafikstockningar eller dylikt, måste systemet kunna informera och anpassa resan utefter detta 
och planera om. Det är alltså av hög vikt att systemet ständigt är medvetande kring den aktuella 
trafiksituationen. För de som reser med bil behöver statusen på parkeringsplatser vara 
tillgänglig. För att ytterligare öka sömlösheten i pendlingen, bör det vara möjligt att boka och 
betala för en parkeringsplats i nära anslutning till annat transportmedel. 

 

När resan är genomförd, under förfiningen, skall systemet analysera den genomförda resan för 
att kunna ge återkoppling kring förbättringar som skulle kunna göras genom alternativa rutter 
och transportmedel. I denna fas bör även möjligheten till att betala för eventuella resekostnader 
för den genomförda transporten finnas. 
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2.4 Handelsresandeproblemet i en multimodal kontext  
 

En av de mest självklara och grundläggande funktionerna i en reseplanerare är att kunna plotta 
ut en resväg på en karta. För detta krävs att man finner den optimala resvägen, givet vissa 
parametrar. 

 

Men att finna den optimala resvägen, alltså att göra en ruttplanering, i en multimodal 
reseplanerare är lättare sagt än gjort. Redan 1850 presenterades problemet av ruttplanering vid 
användandet av endast ett transportmedel - sedermera känt som Handelsresandeproblemet 
(The University of Waterloo’s Faculty of Mathematics 2007). Bildligt talat består problemet av att 
hitta den snabbaste vägen för en handelsresande som tänkt besöka flera städer endast en 
gång, något som gav dess namn.  

 

I en multimodal kontext behöver man dock utvidga problemet då antalet möjliga lösningar ökar 
med antalet tillgängliga transportmedel. Problemet ökar även i komplexitet då man med hjälp av 
vår föreslagna resetjänst skall kunna beräkna vilken resväg som är bäst lämpad med hänsyn till 
mer än bara sträcka. Som exempel ska man ju kunna ta den resväg som ger minst utsläpp eller 
den väg som ger största möjliga kaloriförbränning i kombination med andra begränsningar som 
t.ex. tid. Kort sagt “Jag vill åka från A till D via B och C inom en timme med maximal 
kaloriförbränning”.  

 

Handelsresandeproblemet i dess grundutförande är dock inte tillräcklig för att förklara 
komplexiteten i ett transportnätverk. Detta då det utgår från att resvägen mellan A och B tar lika 
lång tid som resvägen mellan B och A (Vaughn et al. 1999). Detta inser man om man tänker sig 
t.ex. en motorväg i Stockholm som under morgonruschen oftast har längre köer in mot staden 
än ut från staden. För dessa sorter av tillägg till problemet finns flera alternativa 
problemformuleringar. Om Handelsresandeproblemet är det mest kända, så är 
Fordonsdirigeringsproblemet (översatt från engelskans Vehicle routing problem) ett i 
sammanhanget lite mer applicerbart problem. Fordonsdirigeringsproblemet utgår från att ett visst 
antal av fordon skall besöka ett visst antal kunder, alla fordon med samma utgångspunkt. 
Problemet går att begränsa till att fordonet inte behöver återvända till utgångspunkten. Detta 
problem, kallat det öppna fordonsdirigeringsproblemet, översatt från engelskans Open vehicle 
routing problem (Brandão 2004). Sätter man antalet fordon till ett är lösningsmetoderna för detta 
problem högst användbart i en multimodal kontext. 

 

Även om varken Handelsresandeproblemet, så som det presenteras i början av detta kapitel, 
eller dess besläktade problemformuleringar är lösta för obegränsade antal etapper finns det 
metoder för att komma så nära en optimal resväg som möjligt. Till och med om man lägger till 
den komplexitet vi här förklarat finns färdiga metoder.    

 

En av dessa presenteras av Vaughn et al. (1999). Förutom deras arbete med att gå igenom 
redan genomförd forskning på handelsresandeproblemet och fordonsdirigeringsproblemet 
presenterar de i sin artikel en modell för hur ruttplanering i en multimodal reseplanerare kan ske. 
Denna modell, tillsammans med flera andra, skulle kunna utforskas, utvecklas och inkorporeras i 
en framtida multimodal reseplaneringstjänst. 
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2.5 Befintliga tekniker och tjänster 
För att skapa ett väl fungerande ATIS behövs det att tillgängliga trafik- och informationstjänster 
kopplas samman (Kramers 2014). Det finns idag många olika tjänster som vi anser borde kunna 
kombineras. För att uppnå god användbarhet anser vi att så lite resurser som möjligt krävs av 
användaren för att planera sin resa via vår tänkta tjänst. Information, så som resans upplägg och 
etappernas olika transportsätt, bör därför finnas lättillgänglig för resenären. På detta sätt kan 
eventuella val göras enkelt men välinformerat. Vidare anser vi att tillräckligt med information 
finns tillgänglig för att göra detta möjligt, men att det krävs mycket arbete för att koppla samman 
den. Nedan presenteras några av de tjänster som finns idag. Dessa skulle vår tänkta tjänst 
kunna kommunicera med, använda databaser från eller ta inspiration av. 

 

StorStockholms Lokaltrafik (vidare benämnt SL) har all information kring lokaltrafiken i 
Stockholms län. Avgångar, stationer, störningsinformation och dylikt finns tillgänglig genom ett 
öppet API (TrafikLab 2016) . Det finns redan exempel på tjänster som använder sig av denna 
information, bland annat Res i STHLM  utnyttjar detta öppna API (Nobina AB 2016). Även 
Trafiken.nu använder öppet tillgänglig data och är en av de ATIS som är mest utbyggt i 
skrivande stund (Trafiken.nu 2016) . Tjänsten kombinerar olika transportmedel, om än begränsat 
till att endast kombinera cykel och kollektivtrafik samt bil och kollektivtrafik.  

 

För att ge bilister ett incitament till och hjälp att byta från bil till annat fordon kan man behöva 
aktuell och exakt information om kostnadsskillnader vid olika val av färdvägar. En bil kostar inte 
bara pengar genom bränsle och underhåll, de tappar även värde baserat på hur långt de har 
färdats. Tjänster som Bilsvar.se (Bilsvar.se 2016) kräver endast ett givet registreringsnummer 
för att få fram information och beräkningar av kostnader kopplade till användandet av just den 
bilmodell registreringsnumret är kopplat till. Vilket gör att de faktiska kostnaderna för olika resor, 
i vår tänkta tjänst, skulle kunna blir enklare att presentera och jämföra. Utan att själva behöva 
stå för uträkningen.  

 

En annan viktig aspekt är korrekt data om trafikflödet. Biltrafiken kan under särskilda timmar på 
dygnet röra sig väldigt mycket långsammare än annan trafik som inte är begränsad i samma 
utsträckning. Karttjänsten Google Maps har samlat in data en längre tid och kan presentera vilka 
gator som är övertrafikerade under vilka timmar på dygnet (Google Inc 2016). 

 

Inspirerade av Anna Kramers (2014) är City Bikes en tjänst vi valt att lägga till i vårt slutgiltiga 
designförslag. City Bikes har mellan april och oktober över 100 cykelstationer i Stockholm 
varifrån en person med ett lånekort kan låna och lämna cyklar (Citybikes.se 2016). Med hjälp av 
deras onlinetjänst kan man lokalisera vart deras cykelstationer finns, hur många cyklar en given 
station har tillgängliga och hur mycket plats stationen har för att lämna den lånade cykeln. 
Lånekortet går att spara på sitt SL-accesskort för att ännu smidigare kunna byta mellan cykel 
och lokaltrafik. 

 

I Stockholm finns ett flertal aktörer som hanterar parkeringsbetalningar. Genom att koppla ihop 
reseplaneraren med en av dessa möjliggör man sömlöshet vid transit mellan t.ex. bil och 
lokaltrafik. Genom de onlinetjänster som idag finns tillgängliga, via t.ex. EasyPark kan man inte 
bara hitta och guida resenärer till lediga parkeringsplatser, man kan även betala för parkeringen 
(Easypark.se 2016). Detta tillsammans med de möjligheter som finns att betala resor med SL via 
bl.a. sms gör att ett transit mellan just bil och övriga trafiknätet kan göras smärtfritt. 
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2.6 Metodverktyg  

2.6.1 Tester utav användbarhet 

Som en konsekvens av vår första följdfråga så är det viktigt att vår prototyp har en hög 
användbarhet. Med användbarhet menar vi i detta arbete hur pass användbar den skapade 
produkten är för en tänkt målgrupp. Användbarhet definieras också enligt internationell standard 
som: 

”I vilken utsträckning en produkt kan användas av specifika användare för att 
uppnå specificerade mål med effektivitet och tillfredsställelse i ett givet 
sammanhang.” 

Översättning av ISO-standard 9241-210:2010 (International Organization for 
Standardization 2015)   

För oss som skapat en prototyp har det varit viktigt att designa utifrån de personer som är tänkta 
att använda den. För att uppnå det så har den slutliga användaren involveras i designarbetet 
genom en så kallad användarcentrerad design. Inom användarcentrerad design utförs så 
kallade användbarhetstester under utvecklingsfasen. Dessa går ut på att säkerställa att 
produkten uppfyller användarnas behov och krav (Nielsen 1994). Testerna bör inte ha mer än 4-
5 antal deltagare per tillfälle, då alla större fel redan upptäcks bland de första deltagarna (Turner 
et al. 2006). Inom användbarhetstester används Tänka högt-metoden, från engelskans think 
aloud. Den går ut på att låta deltagarna verbalisera sina tankar under testerna för att på så sätt 
få svar på dels vad användarna gör men också vad de tänker under testet (Nielsen 1994) 

 

2.6.2 Justinmind 

Justinmind är en allt-i-ett programvara till Mac OS och Windows för att skapa prototyper av web-
/mobilapplikationer. Med hjälp av inbyggda bibliotek kan man skapa prototyper med de 
funktioner och ikoner som finns färdiga i t.ex. iOS/Android. Det går även att arbeta med tidigare 
skapade prototyper i olika bildformat för att göra dem dynamiska och klickbara.  

 

I detta arbete använde vi oss av Justinmind vid skapandet av vår slutgiliga prototyp och 
designförslag.   
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras de metoder som använts under detta arbete. Metoderna presenteras i 
en anpassad ordning men under varje genomgång presenteras metoden kronologiskt. Alla 
former av problem och kritik mot metoderna tas upp och diskuteras under kapitlet Diskussion. 

3.1 Utveckling av vår prototyp 
Då vår problemformulering kräver utvecklandet av en prototyp, genomfördes detta under 
perioden för vårt arbete. Den slutgiltiga prototypen visar endast förslag på design och funktioner 
men fungerar ej som en fullgod tjänst. 

3.1.1 Designprocess 

Designprocessen skedde iterativt tillsammans med användartesterna. För mer information om 
hur användartesterna gick till läs nedan under rubriken 3.3 Användartester.  

 

Designprocessen gick igenom tre steg. I de två första stegen togs en Low Fidelity-protoyp (Rudd 
et al. 1996) fram för att främst testa användbarheten i vår tänkta slutgiltiga design (Low Fidelity-
prototyp blir löst översatt till svenska “prototyp av lägre kvalité”). Dessa två designer var primärt 
tänkta som test på de funktioner som skiljer vår prototyp från befintliga tjänster. Efter en 
genomförd användartestomgång ändrades de problem med designen som uppmärksammats 
och designen utvidgades för att testa fler funktioner. I det tredje steget gjordes sedan en design 
av högre kvalité med hjälp av UI/UX-tjänsten JustInMind (se information om verktyget under 
kapitlet 2.6.2 JustInMind). Denna design av högre kvalité är sedermera vår slutgiltiga design. 

 

3.2 Urval av deltagare 
Till vår undersökning använde vi oss uteslutande av studenter på medieteknikprogrammet på 
Kungliga Tekniska Högskolan. Med hjälp från kursansvariga fick vi tillgång till tio stycken 
studenter, som alla läste kursen DM1578 Programintegrerande kurs i medieteknik under årskurs 
1, 2 eller 3. Studenterna rekryterades genom att erbjudas bonuspoäng i utbyte mot deltagande i 
undersökningar för vår kurs, DM129X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå.  

För att få delta i vår studie hade vi följande önskemål: 

● Boende i Stockholm, främst önskvärt i en närförort. 
● Äger en periodbiljett hos Storstockholms Lokaltrafik (SL). 
● Har tillgång till ett privatfordon.  

 

I slutändan lyckades vi boka in 7 av studenterna på våra användartester. De tre studenter som 
uteblev svarade på vår e-post men dök aldrig upp på de inbokade testerna. Alla deltagare var 
boende i Stockholm och hade en periodbiljett hos Storstockholms Lokaltrafik. Dock hade en av 
deltagarna inte tillgång till ett privatfordon. 
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3.3 Användartester 

 
Bild 1 - Skärmdump av videon från första användartestet 

 

Vi har kontinuerligt utfört tester och gått tillbaka och ändrat designen baserat på den 

återkoppling vi mottagit. Det iterativa arbetet har gjort att designarbetet och användartesterna 

gått hand i hand. 

 

I det tidiga skedet av processen, innan vi arbetat fram en egentlig prototyp, använde vi oss av 

frivilliga vänner och bekanta samt oss själva för att hitta brister i våra idéer och hitta vilken 

riktning utvecklingen skulle ta från start. Dessa skisser och idéer kommer inte presenteras i 

denna uppsats. 

 

Alla användartester videofilmades för att kunna gå tillbaks och fånga upp deltagarnas reaktioner 

och kommentarer. Filmerna fångade endast deltagarnas händer medans de utförde testerna 

samt deras röster (se bild 1 ovan). Efter vår genomgång av filmerna raderades dessa för att 

säkerställa deltagarnas integritet.  

 

Innan uppgifterna delades ut under användartesten intervjuades deltagarna för att få fram en 

profil över deras resvanor. Detta för att bättre kunna analysera resultaten. Se Bilaga A för 

frågeguide. Svaren från dessa intervjuer kommer inte presenteras i denna uppsats då de endast 

använts för att vikta eventuellt motsägelsefulla åsikter om designen mot varandra. 

 

Under samtliga användartestomgångar använde vi oss av en Tänka högt-analys, läs mer om 

detta under kapitel 2.6.1 Tester av användbarhet.  Efter att testdeltagaren genomfört alla 

arbetsuppgifter genomförde vi semistrukturerade intervjuer (Longhurst 2003) med var och en för 

att få en generell uppfattning om hur de upplevde tjänsten och vad som borde förändras utifrån 

deras perspektiv. Resultaten och inverkan som testerna hade på designen presenteras under 

kapitel 4. Designprocessen och Resultat. 

 

Innan den första riktiga Low Fidelity-prototypen var färdig genomfördes tester på befintliga 

tjänster för att se de begränsningar och möjligheter som användare upplever när de planerar 

resor i sin vardag.  
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3.3.1 Första användartestomgången 

Under första användartestomgången bjöds tre deltagare in att under högst en timme lösa tre 
olika uppgifter med valfria medel. Testen genomfördes på Nymble, kårhuset som ligger vid 
Kungliga Tekniska Högskolans campus på Valhallavägen. Tidsgränsen var satt av praktiska skäl 
och ingen deltagare kom att spendera mer än 30 minuter på testet.  

 

De tre uppgifterna föregicks med instruktioner om att testet inte var till för att se hur snabbt de 
kunde genomföra uppgifterna och att ingen betygsskala användes. Vi ville helt enkelt att 
användaren skulle känna sig bekväm med att inför oss och kameran visa hur de planerar olika 
sorters resor i vardagen. Sista frågan delades ut skriftligt för att undvika eventuella 
missuppfattningar eller frågor kring stavning. Samtliga uppgifter som delades ut under testet går 
att läsa under kapitel 4.2.1 Resultat från första användartestomgången.  

 

Nedan följer några motiveringar till valen av frågor som är bra att känna till i förhand: 

 

Vi valde i en uppgift att använda en avreseort vid namn Härifrån för att se hur vanligt det är att 

användare använder alla tillgängliga resurser (t.ex. GPS-/A-GPS-funktionen på deras 

smartphone). 

Vi ville även styra användarna till att planera en resa som kräver multimodalt resande oavsett 

hur testdeltagaren valde att planera sin resa. Vi anpassade därför valet av adresserna i en av 

frågorna. Valet av adresserna styrdes även av att vi ville se hur användare planerar resor till och 

från två för dem okända platser. För att säkerställa detta frågade vi användarna om de kände 

igen platserna efter att de läst uppgiften. 

 

Efter dessa tester påbörjades arbetet med att få klart vår första prototyp. Tillsammans med 

utvecklingen av designen skedde resterande användartester.  
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3.3.2 Andra och tredje användartestomgången 

Användartestomgång två och tre skedde på totalt fyra personer, två under varje omgång.  

 
Bild 2 - Skärmdump från ett användartest på vår prototyp 

 

Användartesterna genomfördes i en kontrollerad miljö på Kungliga Tekniska Högskolans 

campus på Valhallavägen. 

 

Prototypen var utskriven på papper och användaren fick instruktionen att den skulle interagera 

med den som om det vore en ny applikation på mobiltelefonen som denne precis installerat. Vi 

bad därför användaren utforska applikationen på valfritt sätt. Vi förklarade även kort hur 

applikationen var tänkt att fungera, användas och kort vad en multimodal reseplanerare är. 

Samtidigt som applikationen utforskades ställde vi frågor om specifika funktioner och 

förväntningar på funktioner för att fånga upp så mycket feedback som möjligt.  
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4. Designprocessen och Resultat  
I följande kapitel går vi igenom hela designprocessen som legat till grund för detta arbete. 

Processen presenteras från förarbete, specifikation, inledande användartester och 

prototyparbete hela vägen till slutgiltig design. Tillsammans med bilder försöker vi kronologiskt 

berätta hur användartesterna påverkade de val vi gjort i vår slutgiltiga design. Vi har så långt det 

går försökt bryta ner beskrivningarna till greppbara termer. Funktioner refereras till bilder och 

bildelement genom användandet av numrering. För att undvika repetitioner vid presentationen 

av våra prototyper har vi valt att först presentera hur användarna reagerade på konceptet för att 

sedan visa på hur funktionerna mottogs. Till sist visar vi helheten – ett koncept som byggt på 

den information vi samlade in under de två tidigare stadierna. På detta vis vill vi visa processen, 

snarare än all insamlad återkoppling. 

 

4.1 Förarbetet till vår första prototyp 
Hela designprocessen började med att vi gick igenom och definierade vilka funktioner vår tänkta 
applikation skulle ha - se nedan. Detta med syftet att kunna se och testa befintliga tjänster mer 
effektivt. Med hjälp av den första användartestomgången kunde vi fånga upp problem 
användarna upplevde med nuvarande tjänster och hur de var vana med att planera sina resor.  

4.1.1 Vår första specifikation av applikationens funktioner 

 

● Söka upp avrese-/ankomstplats  

● Använda mobiltelefonens inbyggda positioneringstjänst (GPS/A-GPS) 

● Eventuellt ange restid, utsläpp och pris för resan 

● Funktion för att köpa biljetter till lokaltrafik och eventuellt betala för parkering   

● Re-routing under resan vid avbrott  

● Profil med preferenser - utsläpp, tid, vilka transportmedel m.m. 

 

4.1.2 Resultat från första testomgången 

 

Frågorna som ställdes under testet löd: 

 

1. Planera en resa hemifrån till skolan. Tänk att du åker nu. 

2. Planera en resa Härifrån och hem. Tänk att du åker nu. 

3. Planera en resa från Frykdalsbacken till Rindö Smedja. Tänk att du vill se över dina 

alternativ då du planerar en resa där emellan under en odefinierad tidpunkt. 

 

Från testerna kan vi se att det var flera olika reseplanerare som användes till olika specifika 

uppgifter. Alla deltagarna använde sig av reseplanerare varje dag, oftast flera gånger om dagen.  
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Bild 3 - Appen Res i STHLMs startskärm på en iPhone 

Vi kunde redan under första uppgiften se att alla deltagarna använde sig av en reseplanerare, 

Res i STHLM (se bild 3), skapad för smartphones utifrån SL:s öppna API. För planeringen av 

den dagliga pendlingen så använde sig alla av sparade favoriter i appen. Favoriterna skiljde sig 

dock något, en testdelatagarna föredrog att ha sparade färdiga resor medans de andra föredrog 

att ha sina mest frekvent använda stationer sparade. Vid diskussion med testdeltagarna, efter 

testet genomförts, ventilerades tankar kring uppgift två. Deras tillvägagångsätt skiljde sig, enligt 

egen utsago, beroende på situation. Dessa situationer kunde vara: 

 

● Resa från en för användaren känd plats.  

● Resa från en för användaren okänd plats, själv. 

● Resa från en för användaren okänd plats, med en bekant. 

(Med okänd plats menas att användaren ej är bekant med närmaste/snabbaste alternativen för 

kollektivtrafik) 

 

När testdeltagaren befann sig på en känd plats så brukade denne använda sig av Favoriter, om 

platsen fanns sparad som sådan. I annat fall så användes sökfunktionen för att genom den hitta 

alternativ för resan.  

 

 

Vid resa från en för testdeltagaren okänd plats så sökte de efter en lämplig station genom att 

använda sig av en kart-applikation, så som iPhones inbyggda karttjänst eller Google Maps i 

Android. Det var väldigt sällan som de påstod sig använda sig av mobilens inbyggda platstjänst 

(GPS/A-GPS-positionering) när de skulle söka efter en resa i en situation med för dem obekanta 

områden.  
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Bild 4 - Gångvägen till närmsta pendeltågsstation är här plottad. Röd markering är stationen Frykdalsbacken. 

 

Vi kunde under det tredje uppdraget se att när de sökt upp om Frykdalsbacken var en station av 

något slag, vilket det är (se röd markering i bild 4), utgick samtliga deltagare från att resa från 

den av applikationen föreslagna busstationen. Detta trots att snabbaste resväg egentligen vore 

en pendeltågsstation som låg ca 400 meter därifrån (se plottad väg i bild 4). Deltagarna 

motiverade detta med att eftersom området var okänt för dem vågade de inte chansa. De litade 

helt enkelt på applikationen i denna situation. Efter att vi visat för dem hur enkelt det vore att 

promenera till pendeltågsstationen höll de med om att de antagligen gått dit om applikationen 

visat hur.  

 

Gemensamt för alla deltagare var även att de kritiskt granskar de alternativ som gavs av 

reseplaneraren. Detta då de själva anser sig kunna planera resan bättre på de sträckor de reser 

frekvent. Som exempel gavs att reseplaneraren ofta krånglar till det och vill att de ska resa med 

t.ex. buss på sträckor de egentligen kan tänka sig att gå. Därför är det vanligt att de endast 

kollar upp resan för att få reda på avgångs- och ankomsttider.  Ingen av deltagarna var 

medvetna om att man kunde ställa in detta i applikationen, de hade helt enkelt inte ens sett var 

dessa inställningar kunde göras.  
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4.2 Vår första prototyp 
 

4.2.1 Resultat från andra testomgången 

Från de resultat och kommentarer vi fick under första testet tillsammans med vår initiala 
specifikation så skapade vi en väldigt enkel prototyp. Nedan presenteras deltagarnas reaktioner 
och tankar kring testerna av denna prototyp. 

 
Bild 5 Startskärm - 1:a prototyp 

På prototypens startskärm fick vi blandade reaktioner. Det första som användarna reagerade på 

var att det fanns en profilknapp (se markering 3, bild 5). En användare gillade inte alls idén med 

att behöva vara inloggad och skapa en profil med information kring sitt resande. Inte heller om 

det garanterades att all information endast sparades lokalt, det ansågs vara en principsak för 

denna användare. En annan användare hade dock inga som helst problem med att behöva 

lämna ut sådan sorts information, utan såg snarare endast de positiva aspekterna av att kunna 

få mer personlig information för sitt resande.  

Från- och tillknapparna (se markering 1, bild 5) ansågs vara tydliga och inga egentliga åsikter 

presenterades kring dessa. 

Åk nu- och planeraknapparna (se markering 2, bild 5) ansågs vara otydliga med deras vad deras 

exakta innebörd var. De hade sin egen uppfattning om vad de borde innebära, men trodde att de 

kunde uppfattas som förvirrande för somliga.  
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Bild 6 Åka nu - 1:a prototyp 

Alla användarna gillade idén med att direkt komma till kartvyn (se markering 1, bild 6) med 

resesträckan markerad. Mätaren under kartan, som visar vilka transportmedel och under vilken 

sträcka de ska användas, upplevdes positiv. Den ansågs vara presenterad på ett sätt som 

enkelt förtydligade hur resan var uppdelad i olika etapper (se markering 2, bild 6). En väldigt klar 

brist på denna sida var att användarna, på kartvyn, inte kunde tyda vad som var start- och 

slutpunkt. För detta krävdes att de var bekanta med sin omgivning och visste var de befann sig. 

Vi fick också kommentarer att det borde vara tydligare markerat på kartan var 

tunnelbanenedgångarna är placerade, så att man lättare kan hitta dem. Att det inte fanns några 

klockslag eller tidsangivelser någonstans var något som vi starkt fick motta kritik på. Trots att 

användarna uppskattade att det fanns avståndsangivelser för etapperna så ville alla ha 

kompletterande information i form av tid.  

Påbörja resa-knappen (se markering 3, bild 6), som leder till bild 8 (se nedan) var även den 

otydlig vad den innebar. En användare menade på att resan redan borde vara påbörjad när 

användaren kommit hit. En annan var inne på samma tankebanor och därmed initialt inte lagt 

märke till knappen.  
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Bild 7 Kartan förstorad - 1:a prototyp 

På den förstorade kartan (se bild 7) tolkade alla deltagare att den blå linjen (se markering 1, bild 

7) representerade den, utav applikationen, tänkta resvägen och att den bruna och grå (se 

markering 2, bild 7) representerade alternativa resvägar och transportmedel. De förutsatte också 

att om de skulle klicka på den bruna eller grå linjen, så skulle applikationen byta till denna 

resväg och starta navigeringen utifrån detta.  

 

 
Bild 8 Navigering - 1:a prototyp 

Efter att ha tryckt på påbörja resa-knappen (se markering 3, bild 6) för att komma till 

navigeringen så tyckte alla att den var tydlig med pilar som visade vilken väg som skulle tas. 

Den kompletterande texten under navigeringen (se markering 2, bild 8) gjorde det ännu 

tydligare.  

De noterade infoknappen (se markering 1, bild 8), men kunde inte avgöra vad det var för något 

eller vad den skulle uppfylla för funktion. Ingen försökte interagera med knappen. 
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Bild 9 Trafikinformation - 1:a prototyp 

 

Att informationsknappen (se markering 1, bild 9) blivit rödmarkerad tolkades lite olika utav 

testdeltagarna. En deltagare trodde att det betytt att hen hade gått fel och förklarade att hen 

troligtvis hade provat att börjat gå åt andra hållet istället. Inte förrän användaren fick veta att det 

inte gjorde någon skillnad, så kom tanken att det kunde vara en klickbar knapp. Denna 

användare önskade i och med detta att det kom någon kompletterande text till knappen. En 

annan användare tänkte att det hade hänt något och valde då att försöka interagera med den.  

 

Bild 10 Försening - 1:a prototyp 

 

Den här bilden gav svar till de funderingar användarna hade kring infoknappen (se markering 1, 

bild 8). Även fast extrafönstret (se markering 1, bild 10) var tydlig, så innehöll den alldeles för lite 

information enligt testdeltagarna. De ville ha mer tidsspecifik information presenterad här. Till 

exempel hur mycket förseningen var på och när nästkommande avgångar skulle vara. 
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4.3 Vår andra prototyp 
Efter att ha mottagit åsikter och tankar under det andra användartestet, skapades en ny prototyp 
Denna prototyp var fortfarande väldigt simpel men innehöll mer funktionalitet och ett uppdaterad 
gränssnitt.  
  

4.3.1 Funktioner 

Utifrån resultaten från användartesterna utav första prototypen så utformade vi ett antal nya 
designförslag och funktioner. Nedan följer huvudfunktionerna från denna prototyp.  

  
 

Favoriter (se markering 1, bild 11)- I denna version hade vi, på startsidan, lagt till favoriter, som 
tydligt var en önskad funktion och för de vana pendlarna var något som användes näst intill 
dagligen. 

 

Profil - Den största skillnaden från första och andra prototypen är att profilsidan lagts till. Här var 
syftet att användarna skulle lägga in vilka färdmedel de har tillgång till (se markering 2, bild 12), 
exempelvis SL:s accesskort eller cykel. De kunde också ange vilka aspekter de ville basera 
resan på (se markering 1, bild 12), kostnad, miljöpåverkan, tid, motion eller en kombination av 
dessa. Testdeltagarna förstod grundtanken med vår profil, men tyckte att den borde utökas med 
mer specifika val. Det var för otydligt hur mycket inverkan de olika valen skulle ha på resan 
ansåg de. 

Bild 11 Startsida – 2:a prototyp Bild 12 Profil – 2:a prototyp 
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Kartvy - Under andra testet vara den övergripande åsikten att det var bra att komma direkt till en 
karta med resan utmarkerad (se bild 13). Vi beslutade därmed att förstora kartan till att täcka i 
stort sett hela skärmen. Sedan flyttade vi in så att informationen som tidigare var bredvid (se 
markering 2, bild 6), nu istället var inbakad i kartan för en snyggare och mer överskådlig design.  

 

Flaggorna på kartan - För att ge användarna mer information kring transits och etapperna så 
valde vi att placera ut flaggor efter varje etapp (se markering 1, bild 13), som vid klick öppnade 
en inforuta (se markering 4, bild 13) med den viktigaste informationen inför transit till nästa 
etapp.  

 

Navigeringsknappen - Användarna tyckte att påbörjar resa-knappen (se markering 3, bild 6) var 
otydlig i första prototypen. För att förenkla och ta bort ett steg som inte alltid kommer användas, 
lade vi in en Navigeringsknapp (se markering 2, bild 13) direkt på kartan som vid aktivering 
påbörjar mer noggrann vägledning på resan.  

 

Rullgardinsmeny - Vi fick kritik på att det inte fanns några tider att tillgå någonstans när en resa 
föreslagits. Vi bestämde då att lägga till ett sidhuvud med tidsangivelse för när resan beräknas 
vara genomförd. Vi flyttade också dit informationstexten från första prototypen (se markering 2, 
bild 6) för att snabbt ge en översikt över hur resan är uppdelad. Sidhuvudet är också en 
rullgardinsmeny (se markering 3, bild 13) som i nerdraget läge (se bild 14) ger mer detaljerad 
information kring hur resan är tänkt att genomföras. I och med att vi har alternativen i profilen för 
vad som är de viktigaste aspekterna (se markering 1, bild 12) för resan, så har vi här lagt till 
siffror på utsläpp, kostnad, förbränning och tid, med en simpel visuell återkoppling form av 
glada/ledsna ansikten som komplement, vilka baseras på dessa värden (se markering 1, bild 
14). 

Bild 13 Kartvy  – 2:a prototyp Bild 14 Rullgardinsmeny – 2:a prototyp 
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Navigering – Längst ner visas instruktioner för navigeringen, steg för steg (se markering 2, bild 
15). Denna information är den samma som visas i rullgardinsmenyn (se bild 14). Från första 
prototypen gjordes info-knappen (se markering 1, bild 8) om något. I normalt läge räknar den ner 
tiden för nästa transit (se markering 1, bild 15). 

 

Trafikinformation - Vid trafikstörningar ändras utseendet för att markera att något oväntat skett 
(se markering 1, bild 16). Vid sådan händelse så blir informationen tydligare än tidigare. Detta 
var något som poängterades vara nödvändigt under föregående test. Informationen vid 
trafikavbrott visar kortfattat vad som skett och ställer frågan om en ny resväg skall tas fram (se 
markering 2, bild 16). 

 

4.3.2 Resultat från tredje testomgången 

Testdeltagarna var övergripande positivt inställda till denna prototyp, vilket vi ser som att 
utvecklingen var ett steg i rätt riktning. Det var mestadels mindre detaljer som kritiserades 
snarare än övergripande funktioner.  

  

Bild 16 Trafikinformation– 2:a prototyp Bild 15 Navigering – 2:a prototyp 
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4.4 Vår slutgiltiga design 
Utifrån resultatet från tredje användartestomgång uppdaterade vi vårt designförslag och flyttade 
över arbetet till Justinmind (se kapitel 2.6.2 Justinmind). Detta är den slutgiltiga designen för 
denna undersökning. Många funktioner är sig lika från tidigare version, med vissa små 
justeringar, samtidigt som några nya funktioner lagts till. Nedan presenteras designen i sin 
helhet. Nyckelfunktioner och avgörande designval, viktiga för vår problemformulering, diskuteras 
även i kapitel 6. Slutsats. 

 

På startsidan, i 3:e prototypen (se bild 17), har vi flyttat favoriterna så att de dyker upp i en 
pratbubbla vid klick på utgångspunkt eller destination. Detta för att städa upp och få ett enklare 
utseende. Favoriterna hämtas från profilen, (se bild 21).  

Bild 17 Startsida med favoriter – 3:e prototyp 

Bild 17 Startskärm– 3:e prototyp 
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Det största arbetet med vyn över planering av resa (se bild 18) har varit att skapa ett intuitivt 
redskap för att kunna planera en resa som inte skall genomföras direkt. Det går nu enkelt att 
välja specifika stationer som skall passeras, vilka färdmedel som finns tillgängliga och vilken tid 
resan skall vara påbörjad eller avslutad. 

 

På kartvyn (se bild 19) är mycket sig likt från tidigare version (se bild 13), fokus ligger  
fortfarande på kartan med resans delsträckor tydligt markerade. Vi har även lagt till användarens 
nuvarande position på kartan, efter kommentarer om att detta saknades i den förra prototypen. 
Vi har försökt göra informationen, som kommer upp vid klick på bytesnoderna tydligare och mer 
precis för att underlätta vid byten av transportmedel.  

Bild 18 Planera resa– 3:e prototyp 

Bild 19 Kartvy med informationsrutor – 3:e prototyp 
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När mobiltelefonen befinner sig i låst läge så finns information, med det aktuella steget av resan 
från rullgardinsmenyn, som en notifikation (se bild 20). Den kan t.ex. visa hur långt det är kvar 
att gå till nästa station eller vilken tid nästa buss går. Mobiltelefonen behöver då inte vara 
upplåst för att få reseinformation och kan därmed spara batteritid.   

Bild 20 Rullgardinsmeny med notifikation – 3:e prototyp 
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Profilen (se bild 21) har uppdaterats med möjligheten att lägga till olika konton. Det kan 
förslagsvis vara ett konto för att sköta betalning utav parkeringstjänster (se kapitel 2.5 Befintliga 
tekniker och tjänster) i samband med en transit, eller ett konto som hämtar fullständig 
information kring användarens bilkostnader (se kapitel 2.5 Befintliga tekniker och tjänster), för att 
möjliggöra jämförelse av resor som inkluderar bil.  

Bild 21 Profil – 3:e prototyp 
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5. Diskussion 
Under detta kapitel kommer vi föra en diskussion om de nyckelelement som sedan lyfts i 
slutsatsen. Vi kommer även diskutera ett av de huvudargument som förts fram inom forskning 
på Multimodala Transporter - deras plats i miljöarbetet. Kapitlet avslutas med en metodkritik och 
användartesternas validitet. 

 

5.2 Sömlöshet och transits 
 

Ett problemområde för en intelligent reseplanerare är möjligheten att sömlöst kunna byta mellan 
transportmedel. För att detta skall gå behöver man förenkla processen för att betala för sig i 
dessa situationer. I just Stockholm har Storstockholms lokaltrafik AB (vidare benämnt SL) 
arbetat länge för att förenkla köpprocessen för biljetter. Genom det öppna API som finns 
tillgängligt kan många huvudfunktioner för att behandla reseförfrågningar ske (se kapitel 2.5 
Befintliga Tekniker). Även SL:s betalsystem finns tillgängliga genom, bland annat, telefoners 
SMS-funktion. Med hjälp av detta kan vår tänkta tjänst guida användaren till en sömlös transit till 
lokaltrafiken.  

 

Vad gäller tillgången till parkering och dess betalningssätt finns det fortfarande en stor 
utvecklingspotential. Marknaden består av flera olika bolag och detta leder till att möjligheten till 
betalning via mobilen varierar kraftigt. Dock finns ett samarbete mellan SL och Stockholm 
Parkering som gjort flertalet pendlingsparkeringar tillgängliga enkelt via Accesskortet 
(Stockholmparkering.se 2016). Dessa är sökbara, öppet på nätet och betalning kan ske med 
mobilen (genom t.ex. SMS). Som ett första led bör därför dessa enkelt kunna kopplas ihop till en 
reseplaneringstjänst. Några av de övriga aktörerna på marknaden för parkering har elektroniska 
betalningsmöjligheter. För att få in dessa i samma system kan det dock krävas avtal och/eller ett 
faktiskt samarbete, då vi ej undersökt frågan djupare kan vi inte annat än att lämna den öppen. 

 

5.3 Reseplanerarens plats i miljöarbetet 
Ett av huvudargumenten för att utveckla och implementera en multimodal reseplanerare i en 
urban miljö i flera av de rapporter och artiklar vi läst är dess potential till att bidra till en 
minskning av den mänskliga miljöpåverkan. Detta genom att bland annat sänka utsläppen från 
biltrafiken, främst genom att få folk att åka mindre med bilen. Den naturliga konsekvensen av att 
få en minskad mängd bilar ute i trafiken skulle vara att vi får färre bilar som släpper ut avgaser. 
Det skulle även bli en indirekt konsekvens, att med färre bilar ute på vägarna så minskar 
belastningen på vägnätet i form av färre köbildningar och långsamt åkande trafik.  

“Undviks sammanbrott i fordonsflödet på motorvägar kan tusentals fler bilar komma 
fram. Små förändringar har stora effekter. Ett exempel: med en minskning om 500 
bilar innan stoppet kan ytterligare nästa 10 000 bilar komma fram de närmaste 
timmarna.” (Gullberg 2015) 

 

Utvärderingar av befintliga multimodala ATIS har gjorts i syfte att se hur de bidrar till att sänka 
utsläppen av koldioxid (Kramers 2012). Inget av de etablerade systemen har hittills haft som 
syfte att hjälpa användaren ta beslut som hjälper till med att sänka koldioxidutsläppen. För att ett 
ATIS skall vara bidragande i miljöarbetet, så behövs det att den kan förändra de vanor som finns 
idag kring resandet. Under resans alla tre faser så finns det potential för ett sådant system att 
kunna bidra till förändring i resvanor och val av transportmedel.  
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Planering/Pre-trip - Här kan systemet försöka utvärdera om resan verkligen är nödvändig. Den 
största besparingen med avseende på koldioxidutsläpp vore att resenären väljer att ställa in den. 
Här föreslår Kramers (2014) till exempel att systemet kan informera om andra sätt att uppnå det 
som är resans mening. Genom att exempelvis tipsa användaren om att använda sig av en 
videokonferens eller att ta mötet med doktorn över telefon istället. Systemet bör också aktivt 
presentera den miljöpåverkan resan har. 

Optimering/On-trip - Här kan systemet hjälpa till så att användaren smidigt kan byta 
transportmedel vid behov. Förutom att informera om alternativa vägar kan systemet hjälpa till 
med mer praktiska aspekter som t.ex. betalning eller hjälpa till att planera om resan så man 
undviker nybildade köer. Det finns även potential i att presentera alternativ för att välja 
samåkning med andra resenärer genom ridesharing-tjänster. 

Förfining/Post-trip - Här kan systemet fråga användaren om hur väl resan överensstämde med 
förväntningarna på resan. Men även informera användaren om vad olika alternativ hade lett till. 
Systemet kan även utnyttja sociala medier för att informera andra om hur resan gick till och på 
så sätt sprida medvetenhet om de olika alternativen allt för att hjälpa systemet lära sig av sina 
användare. 

 

Kramers har i sitt arbete diskuterat hur systemet aktivt skulle kunna välja och presentera de 
resor med minst inverkan på miljön (Kramers 2012). Antingen fördefinierat av systemet eller 
utifrån användarens egna preferenser. Någon form av belöning för val av miljövänliga resor 
skulle kunna ges och det motsatta, med bestraffningar av något slag för miljöovänliga resval. 
Denna typ av aggressiva motivation är inte något vi använt oss av i vårt arbete. Vår grundtanke 
har varit mer i enlighet med delar utifrån Foggs modell för Persuasive design (Fogg 2009). Vi vill 
underlätta för människor att ändra sitt beteende. Genom ett verktyg, som vår prototyp, kan man 
bidra med ett sätt för dem som vill förändra sina resvanor att enklare göra så.  
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5.4 Metodkritik 

5.4.1 Vårt designförslags validitet 

På grund av tidsbegränsningar hann aldrig en sista användartestomgång genomföras på vår 
slutgiltiga prototyp. Vi vill ändå påstå att i och med vår studie har vi kommit så pass nära en 
fullgod användbarhet att designen ändå kan ses som ett exempel på hur en framtida väl 
fungerande mobil, dynamisk och multimodal reseplanerare bör se ut. Detta då vi utgått från inte 
bara användarcentrerad design utan från befintlig forskning. Inspiration har även tagits av väl 
etablerade reseplanerare för att kunna skapa en design med hög igenkännbarhetsfaktor. Med 
det sagt önskar vi ändå att mer tid kunnat läggas på användbarhetstester och designen av vår 
slutgiliga prototyp.  

5.4.2 Tänka högt-metoden 

Att bjuda in användare att testa vår prototyp i varje delfas av designarbetet var en hörnsten av 
vårt iterativa arbete för att få fram den slutgiltiga designen. Under användartesterna använde vi 
oss av Tänka högt-metoden, en väl beprövad metod vid användarcentrerad design. Dock finns 
det vissa saker att ta i beaktning vid användandet av metoden. Testledare är inte konsekventa i 
hur de instruerar deltagarna i att tänka högt (Ramey et al. 2006), vilket kan leda till ojämna 
testförhållanden. För att få rättvisa resultat är det också viktigt att testledaren är konsekvent i hur 
de väljer att ingripa under ett test.  

Resultat från Tänka högt-test är inte alltid svart på vitt. En studie visar att utvärderare inte alltid 
kan komma överens (Nørgaard & Hornbæk 2006), inte ens om de viktigaste observationerna. 
Under samma studie såg de att det fanns tydliga tendenser till att söka efter bekräftelse på 
redan kända problem.  

5.5 Användbarhetstesternas urval och generaliserbarhet  
Vår prototyp är utformad för Stockholm och dess närområde. Konceptet med multimodalt 
resande bör fungera på flertalet platser, men finns inte de fysiska resurserna för att binda ihop 
resan så är det meningslöst. För att kunna applicera denna design på annan ort krävs även 
samma tillgång till data som den som är tillgänglig för Stockholmsområdet.  

Alla deltagare i undersökningarna var studenter mellan åldrarna 20-25 från 
Medieteknikprogrammet på Kungliga Tekniska Högskolan vilket gör att de inte kan anses vara 
representativa för resterande befolkning. Alla deltagares huvudsakliga resesätt var med 
kollektivtrafik och de var vana användare av reseplaneringtjänster så som mobilapplikationen 
Res i STHLM och Google Maps. De hade troligtvis även större insikt och kunskap än gemene 
man i hur liknande applikationer fungerar och ett större intresse av att införskaffa och använda 
sig av nya applikationer till smartphones. Resultatet kan således inte förutsättas generera det 
designförslag som passar bäst till alla tänkbara användare.   
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6. Slutsats 
I detta avslutande kapitel presenterar vi även de tre nyckelkomponenterna vi anser krävs av 
framtidens reseplanerare för att sedan presentera några problemområden vi stött på. 
Avslutningsvis presenteras den forskning vi anser saknas. 

  

6.1 Den färdiga prototypen 
Vi har i detta arbete funnit tre nyckelkomponenter för att skapa en lyckad mobil, dynamisk och 
multimodal reseplanerare. Förutom dessa tre nyckelkomponenter har vi identifierat de 
problemområden vi anser behöver tas i beaktning vid framställandet av en sådan tjänst.  

 

6.1.1 De tre nyckelkomponenterna  

 

1. En genomgående simpel och igenkännbar design - tjänsten kan utgå från designen av 
befintliga reseplanerare. Vid våra användartester har vi sett att huvudfunktionerna, i de 
applikationer som används av deltagarna dagligen, upplevs som funktionella. De delar 
även likheter med varandra då de utnyttjar inbyggda funktioner hos operativsystemet. 

 

2. En stark och pålitlig algoritm och personliga inställningar. Ett huvudproblem användarna 
har med sina nuvarande reseplanerare är att de vid resor till och från välbekanta 
områden hellre planerar resan själva. Detta då reseplaneraren inte ger, en för dem, 
optimal rutt. Vi har i detta arbete identifierat ett arbete av Vaughn et al. (1999) som funnit 
en applicerbar metod för att skapa en starkare algoritm vid multimodal ruttplanering. 

 

3. Sömlös transit och betalning. Användaren bör enkelt guidas och hjälpas vid transit och 
betalning av de olika etapperna där detta krävs. Detta går, enligt vårt arbete med att se 
över befintliga tekniker, att göra enkelt i bakgrunden utan användarens inverkan. Här 
krävs däremot att användaren godkänt och fört in betalningsinformation i tjänsten. 

 

6.1.2 Problemområden att utforska för att få en så genomslagskraftig tjänst som möjligt 

1. Forskningen kring hur tjänster som denna kan påverka folks resvanor behöver fortsätta. 
Här krävs det att någon tar fram en tjänst och testar den i verkligheten. Detta då en stor 
del av den forskning och de teser som läggs fram utgår från att en liknande tjänst som 
denna kommer lyckas förändra användarens resvanor. Något vi ställer oss frågande till. 

 

2. Tjänsten, så som den i denna uppsats är beskriven, verkar för tillfället bäst lämpad i 
städer med väl utbyggd infrastruktur och stor tillgänglighet till mobil internetuppkoppling. 
Att resenärerna redan använder reseplanerare i sin vardag har för oss, under våra 
användartester, varit ett stort plus. På grund av detta passar inte tjänsten på alla platser 
och för alla resenärer. 

 

6.2 Framtida forskning 
Vi ser det som att med vårt bidrag till frågan hur en sådan här tjänst bör utformas tar forskningen 
ett steg närmre verkligheten. Vi har visat att en sådan här tjänst, med få begränsningar, är möjlig 
att skapa. Nästa naturliga steg blir därför att utveckla en fullt fungerande tjänst och testa dess 
möjligheter och inverkan. Vidare anser vi att mer verklighetsförankrad forskning behövs på 
Information- och kommunikationsteknikens möjligheter till att bidra till en mindre mänsklig 
miljöpåverkan.  
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BILAGA A 
 

Syfte: Att se hur folk planerar sina resor/sitt pendlande i stor-Stockholm 

 

Mål: Att utvärdera hur vi kan underlätta denna process med en tjänst med användarcentrerad 
design 

 

 

Frågor 
 

Namn:  

 

Ålder: 

 

Sysselsättning:  

 

Bor (adress/område): 

 

Jobbar/Pluggar (adress/område): KTH 

 

Vilken typ av personligt färdmedel har du tillgång till?:  

 

Har du SL-kort och/eller SJ-kort eller dylikt? Vilken sort (Studentkort 30 dagar eller 
dylikt)?:  

 

Uppskattningsvis, hur ofta använder du en reseplaneringstjänst lik “Res I STHLM” eller 
ResRobot (Dagligen/Någon gång i veckan/någon gång i månaden/Högst någon gång per 
år)? -  

 

Om kör bil: Vad använder du vanligtvis bilen till för slags resa?  

 

 

Använder du GPS eller en mobil för att navigera? Vilken sort? 

 

 

Om har cykel: Vad använder du vanligtvis cykeln till för slags resa? 

 

 

Använder du en GPS, en mobil eller cykeldator för att navigera/registrera? Vilken sort?  

 

Hur tar du dig till skolan/jobbet vanligtvis? 
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