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Sammanfattning 
Dagens biltrafik innebär många problem, speciellt i stadsmiljön. För att få människor att välja bort bilen 

behöver alternativ finnas som gör att det fungerar bättre utan bil och kollektivtrafiken måste göras 

mer attraktiv i form av bland annat turtäthet och snabbhet. Ett transportsystem som skulle kunna 

erbjuda detta är spårtaxi. Spårtaxi är ett transportsystem med mindre spårbundna, eldrivna vagnar 

som är helt automatiserade. Det går att resa när som helst på dygnet och användaren åker direkt till 

sitt mål utan några byten. Till följd av detta och att spåren som vagnarna åker på är planskilt från övriga 

transportvägar är det troligt att en resa tar kortare tid än med dagens transportlösningar inom staden. 

För att spårtaxi ska kunna realiseras är det väsentligt att lösa länken mellan användare och system. Ett 

verktyg som erbjuder planering och beställning av resor är en del av denna lösning och framtagandet 

av ett sådant verktyg är det som detta kandidatarbete har riktat in sig på. Verktyget har tagits fram 

utifrån användarcentrerade metoder. Genom en kvalitativ innehållsanalys av en genomförd 

fokusgruppträff har användarbehov tagits fram och även en beskrivning av vilka användarna är i form 

av användarporträtt. Med dessa som utgångspunkt och med hjälp av en marknadsundersökning har 

en pappersprototyp utformats för att testa de funktioner som verktyget bör ha utifrån användarna. 

Pappersprototypen har testats i två omgångar och slutligen landat i en slutgiltig version av verktyget.  

 

Abstract 
Today’s car traffic presents many problems, especially in the urban environment. To get people to opt 

out of using the car there needs to be options that make it work better without a car and public 

transport must be made more attractive in terms of, among others, frequency of service and speed. A 

transport system that would be able to offer this is PRT. PRT is a transport system with small track 

bound, electrically powered carriages that are fully automated. It is possible to travel at any time of 

the day and the user will go directly to their destination without any changes. As a result of this and 

that the tracks that the carriages go on is separated from other transport paths, it is likely that a trip 

will take less time than current transport solutions within the city. 

For PRT to be realized it is essential to solve the link between users and systems. A tool that provides 

planning and ordering of travel is part of this solution and the development of such a tool is what this 

Bachelor's Thesis has focused on. The tool has been developed using user-centered methods. Through 

a qualitative content analysis of a conducted focus group meeting user needs have been developed 

and also a description of who the users are in the form of user-portraits. With these as a starting point 

and with the help of a market research, a paper prototype has been designed to test the functions that 

the tool should have based on the users. The paper prototype has been tested in two rounds and has 

ultimately landed in a final version of the tool.  
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Definitionslista 
Verktyg – Det medel genom vilket planering, beställning och/eller betalning av resa sker. 

Personal Rapid Transit (PRT)/spårtaxi – Ett färdmedel med små, spårbundna och autonoma vagnar. 

Kollektivåkning – Resa tillsammans med personer man inte känner. 

Samåkning – Resa tillsammans med personer man känner. 

Persona – Profil som beskriver en fiktiv persons karakteristika i form av kunskap, förmågor och 

begränsningar i relation till den produkt, utrustning eller system som personen ska interagera med 

(Bohgard et al. 2015). 
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1 Inledning 
I dagens städer finns det många sätt att transportera sig på. Det finns kollektivtrafik som till exempel 

buss, spårvagn eller tunnelbana samt andra transportmedel så som bil, cykel eller taxi. I en studie 

genomförd av Linköpings kommun 2014 undersöktes vilka transportmedel invånarna i Linköping 

använder. Resultatet visade att majoriteten av de tillfrågade åker bil till vardags (Linköpings kommun 

2015). Studien omfattade 4 501 invånare i åldrarna 13-84 år, och 50 % av de tillfrågade svarade på 

undersökningen. Hela 64 % åker bil, 24 % cyklar eller åker moped och endast 11 % åker kollektivt. 

Resandet i kommunen har överlag ökat med 5,2 % sedan 2008 (Linköpings kommun 2015). 

Den ökade biltrafiken inom städer har bidragit till diverse trängsel- och miljöproblem. Trafikverket 

(2016) uppger att vägtrafiken står för den dominerande delen av utsläppen av växthusgaser som 

inrikestransporten orsakar. Detta delvis på grund av att det är det dominerande trafikslaget men också 

för att det är det trafikslag som släpper ut mest växthusgaser per trafikarbete. Majoriteten av 

vägtrafikens utsläpp kommer från personbilarna (Trafikverket 2015b). Vägtrafiken orsakar också 

utsläpp av giftiga kolväten och partiklar som står för de allvarligaste hälsoproblemen i trafikmiljön 

(Naturvårdsverket 2015). Även buller är ett problem till följd av vägtrafiken och i samhället är trafiken 

den dominerande bullerkällan (Trafikverket 2015a). Många människor störs av buller och är utsatta för 

bullernivåer som överstiger de rikssvärden regeringen har angett (Trafikverket 2015a). 

För att minska vägtrafikens påverkan måste vägtransportsystemet anpassas för minskad trafik 

(Trafikverket 2013). Detta kan göras genom att öka möjligheten till gång-, cykel- och kollektivtrafik, så 

att det fungerar bättre utan bil, samt genom att se till att kollektivtrafiken görs mer attraktiv i form av 

tillförlitlighet, turtäthet, bekvämlighet och snabbhet (Trafikverket 2013).  

1.1 Personal Rapid Transit 
Personal Rapid Transit (PRT), översatt till spårtaxi på svenska, är ett transportsystem med mindre 

spårbundna, eldrivna vagnar som är helt automatiserade. Spåret som vagnarna åker på är planskilt 

från övriga transportvägar och påverkas därför inte av annan trafik. Med spårtaxi åker användaren 

direkt till sitt mål utan några byten, det är därför troligt att resan går snabbare än med nuvarande 

transportlösningar inom staden. Vagnen beställs till önskad station vid önskad tid och det går att resa 

alla tider på dygnet. 

Om spårtaxi skulle kunna användas som alternativ till dagens kollektivtrafiksystem skulle det 

potentiellt kunna minska biltrafiken i stadsmiljön då resa med spårtaxi kan fungera som en ersättning 

till bil genom att erbjuda många av de bekvämligheter som en bil gör och som dagens kollektivtrafik 

inte kan erbjuda. Det finns dock många delar som behöver tas i beaktande för att spårtaxi ska kunna 

användas i detta syfte, ett av dem är hur användarna ska interagera med spårtaxisystemet.  Länken 

mellan system och användare är väsentlig för att realiseringen av ett spårtaxisystem som alternativ till 

kollektivtrafik och ersättning till bil ska kunna genomföras. 

1.2 Bakgrund 
Denna uppsats genomförs vid Linköpings universitet och är en av tre kandidatuppsatser som ingår i ett 

projekt mot företaget Beamways AB.  Beamways AB håller på med utveckling av ett systemkoncept för 

spårtaxi, och deras koncept är hittills följande: Vagnarna är anpassade för 1-4 passagerare, vilket 

möjliggör resande både ensam och i grupp. Spåret vilar på pelare som är 7 meter höga och vagnarna 

hänger under spåret vilket gör att vagnarnas golv befinner sig 5 meter ovan mark, se Figur 1. Spårnätet 

är tänkt att täcka hela staden, med så många stationer att alla invånare i Linköping har max 300 meter 

till en station (Beamways n.d.). Denna sträcka motsvarar en gångväg på 4 minuter.  
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Figur 1 - Illustration av spårtaxiräls i Linköping (Beamways n.d.). 

Projektet som denna kandidatuppsats ingår i har i syfte att bidra till en ökad förståelse för 

spårtaxisystem, genom att utforma och beskriva koncept för på- och avstigning samt beställning av 

PRT utifrån ett användarperspektiv. 

Ett tidigare projektarbete, vid Linköpings universitet, med tillhörande kandidatuppsatser har 

genomförts mot Beamways AB. Projektarbetet genomfördes under våren 2015 och hade i syfte att ta 

fram en realiserbar vagn till spårtaxisystem, inom städer i Sverige (Claesson et al. 2015). 

Vagnskonceptet som projektet resulterade i och de behov som framgick ur användarundersökningarna 

som Karlsson & Modig (2015) genomförde i sitt kandidatarbete har varit en utgångspunkt vid 

genomförandet av detta kandidatarbete. Se Bilaga 1 – Identifierade behov från Karlsson & Modig 

(2015) för den fullständiga behovslistan. De två behov som detta kandidatarbete främst har utgått från 

är behov nummer 7. Användaren vill kunna planera sin resa enkelt så att byten blir enkla, och behov 

nummer 36. Hur man beställer vagnen måste vara enkelt att förstå och gå fort. 

1.3  Syfte 
Syftet med kandidatarbetet är att visa hur användarcentrerade metoder kan tillämpas vid utveckling 

av ett verktyg som ska vara länken mellan användare och system.   

1.4 Frågeställningar 
För att uppfylla syftet behandlas följande frågeställningar (FS): 

FS 1. Vilka är användarna och vilka behov har de? 

FS 2. Vad ställer användarnas behov för krav på verktyget? 

FS 3. Hur kan ett planeringsverktyg för spårtaxi se ut och vilka funktioner bör det ha med 

användarna i åtanke? 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen utgår från användning inom tätorten i Linköping, då Beamways AB bedriver sin verksamhet 

där. Uppsatsens författare har dock som ambition att arbetets resultat även ska kunna implementeras 

internationellt. 

Kollektivt resande tas inte i beaktande. Att åka med okända personer har enligt Karlsson & Modig 

(2015) identifierats som något användare inte vill göra på grund av upplevd otrygghet. Se Bilaga 1 – 

Identifierade behov från Karlsson & Modig (2015) behov nummer 6. Uppsatsen avgränsas istället till 

samåkning, det vill säga resa tillsammans med personer man känner. 
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Någon uppskattad kostnad för resa med spårtaxi tas inte fram, utan endast hur kostnaden visas i 

verktyget och hur betalningen går till. Östgötatrafiken som i slutändan troligtvis kommer att driva 

systemet styr vilket biljettpris som slutligen kommer att sättas. Det antas i detta projekt, liksom för 

Karlsson & Modig (2015), att kostnaden kommer att vara ungefär densamma som för resa med 

nuvarande stadsbussar. Att åka buss i Linköpings tätort kostar i dagsläget 14 kr för ungdom/senior med 

resekort, annars 20 kr. För en vuxen kostar det 21 kr med resekort, annars 30 kr (Östgötatrafiken 

2016a). 

Eftersom internetköp inte exkluderas som möjligt betalsätt för verktyget, inkluderas inte personer 

under 16 år i användarstudierna. Barn under 16 år har nämligen inte rätt att hantera sin egendom utan 

samtycke från förmyndare (Gunnarsson 2016).  
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2 Teoretisk referensram  
Nedan presenteras den teori som uppsatsen utgår från. 

2.1 Nuvarande system för spårtaxi 
Det finns i nuläget tre stycken spårtaxisystem som är förverkligade och i bruk runt om i världen. Ingen 

av dessa tre har dock ett utbrett spårnät eller används som kollektivtrafik i dagsläget, vilket gör att det 

inte finns något nuvarande planeringsverktyg för spårtaxi i större skala. De tre olika systemen 

presenteras kortfattat nedan. 

2.1.1 Heathrow flygplats, Storbritannien 
På Heathrow flygplats vid terminal 5 finns det sedan april 2011 ett spårtaxisystem i drift, som drivs av 

företaget Ultra (Ultra Global 2011). De kallar det The Ultra Pod System, där små autonoma bilar åker 

på platta ledningsbanor (eng. guideways) och transporterar passagerare från bilparkeringen vid 

terminal 5 till inuti själva terminalen (Ultra Global n.d.). På varje station sitter ett passagerargränssnitt 

där val av destination sker (Ultra Global n.d.). Noteringsvärt är dock att det endast finns tre stycken 

stationer (Ultra Global n.d.) och därmed kan konsolen som sitter intill påstigningsplatsen hållas väldigt 

enkel. Passagerare behöver endast ange vilken av stationerna de vill åka till på touchskärmen, skanna 

sin biljett som de har köpt innan avresa och stiga på fordonet (Ultra Global n.d.). 

2.1.2 Morgantown, USA 
Systemet i Morgantown har varit i drift sedan 1976, och transporterar främst studenter vid West 

Virginia University (WVU) till och från campus (Raney & Young 2004). 

2.1.3 Masdar, Förenade Arabemiraten 
PRT-systemet i Masdar drivs av företaget 2getthere, och har varit i drift sedan november 2010. 

Systemet består av fem stycken stationer varav två för passagerare och tre stycken för gods (2getthere 

n.d.). 

2.2 Nuvarande planeringsverktyg 
Det finns många existerande planeringsverktyg för kollektivtrafik. Nedan följer några av dem. 

2.2.1 Östgötatrafiken 
För resa med tätortsbussar i Linköping köps biljett med reskassa, genom en applikation, i en 

försäljningsautomat eller hos försäljningsombud (Östgötatrafiken 2016a). Betalning sker innan eller 

vid påstigning beroende på vilket betalsätt som används (Östgötatrafiken 2016c).  

På Östgötatrafikens hemsida kan ett resekort laddas med reskassa eller periodbiljett men enbart 

enkelbiljett kan inte köpas. På hemsidan går det också att söka på resor och kolla tidtabeller. I 

Östgötatrafikens applikation kan enkelbiljett för resa inom tätorten köpas och det går även att söka 

resor, se kommande avgångar från en viss hållplats och få trafikinformation för en specifik resa 

(Östgötatrafiken 2016d). I applikationen sker betalning med betalkort (Östgötatrafiken 2016b). 

Östgötatrafikens produkter kan även köpas genom en Quickomat, som är en försäljningsautomat 

(Östgötatrafiken n.d.). I automaterna kan resekortet laddas med reskassa eller periodbiljett men det 

går också att köpa enkelbiljett för tätortstrafik. Betalningen i automaterna sker med betalkort. 

2.2.2 Stockholms lokaltrafik 
I applikationen för Stockholms lokaltrafik (SL) kan enkelbiljett köpas och betalning sker mot faktura 

eller med bankkort (Stockholms lokaltrafik n.d.). Det går även att söka på resor i applikationen. 

Enkelbiljett kan köpas i de biljettautomater som finns på tunnelbanestationerna och 
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pendeltågsstationerna (Stockholms lokaltrafik n.d.). I automaterna sker betalning med betalkort 

(Stockholms lokaltrafik n.d.). 

2.2.3 Västtrafik 
I Västtrafiks applikation kan enkelbiljett köpas och betalning sker mot faktura eller med bankkort 

(Västtrafik n.d.).  I applikationen går det bland annat att söka på resor, få prisinformation, använda GPS 

för att hitta närmsta hållplats samt spara hållplatser till favoriter (Västtrafik n.d.). Ombord på 

spårvagnarna kan biljett köpas genom automater och betalning sker med bankkort (Västtrafik n.d.).  

2.2.4 SJ 
I SJ:s applikation går det att söka och betala resor. Betalning sker med kontokort (SJ AB 2016). I SJ:s 

biljettautomater går det att köpa resa eller hämta ut en redan bokad resa (SJ n.d.). 

2.2.5 Skånetrafiken 
Via Skånetrafikens applikation kan enkelbiljett köpas och betalning sker i applikationen mot faktura 

eller med bankkort (Skånetrafiken n.d.). Applikationen finns på både svenska och engelska och den 

visas på engelska om något annat språk än svenska är inställt på mobilen (Skånetrafiken n.d.). I 

applikationen går det att söka på resor. I Skånetrafikens biljettautomater kan biljett köpas med Jojo-

kort, det vill säga resekort, eller bankkort (Skånetrafiken n.d.). I automaterna kan Jojo-kortet laddas 

och det gåt även att se saldot på kortet. 

2.2.6 ResRobot 
ResRobot är en tjänst för reseplanering som samlar tidtabeller för tåg, bussar, flyg, tunnelbanor och 

spårvagnar i hela Sverige och visar resekombinationer och -alternativ för sökta resor (ResRobot n.d.). 

På ResRobots hemsida kan resor både planeras och köpas medan ResRobots applikation enbart är en 

reseplanerare. 

2.2.7 TaxiKurir 
TaxiKurir är ett av de större taxibolagen i Linköping. I TaxiKurirs applikation går det att boka resa och 

följa pågående beställningar (TaxiKurir n.d.). Via applikationen fås meddelande om när taxin är på väg 

och när den är framme. Uppskattad leveranstid visas där taxin kan följas på en karta. Bilens 

taxinummer, som finns på baksidan av taxins taklykta, visas i applikationen för att underlätta för 

resenären att hitta sin bil (TaxiKurir n.d.). I applikationen kan flera olika betalsätt väljas. Möjliga 

betalsätt är resekonto, faktura, kreditkort, PayPal eller kontantbetalning direkt i bil (TaxiKurir 2014). 

Det går att avbeställa resa utan att debiteras om det görs senast en kvart innan beräknad avfärd 

(Cabonline AB 2016). 

2.3 Interaktionsdesign 
Vid utveckling av en lättförståelig design är det ytterst viktigt att ha motivet och syftet med designen 

klar för sig (Arvola 2010). Utvecklingen bör involvera användartester och iteration för att uppnå ett bra 

slutresultat (Rettig 1994). Det kan ta lång tid att lära känna de tänkta användarna av produkten och 

därför är det högst relevant att ha med användartester och iteration i designprocessen (Wright & 

Mccarthy 2008). 

Johnson (2014) uppger att Shneiderman och Plaisant (2009) har sammanställt en av de mest kända 

listorna med riktlinjer för interaktionsdesign. Listan består av åtta stycken riktlinjer, vilka är följande: 

1. Strive for consistency 

2. Cater to universal usability 

3. Offer informative feedback 
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4. Design task flows to yield closure 

5. Prevent errors 

6. Permit easy reversal of actions 

7. Make users feel they are in control 

8. Minimize short-term memory load 

(Johnson, 2014, s.220) 

Dessa åtta riktlinjer, och många andra riktlinjer för interaktionsdesign, är baserade på kunskap om 

människans psykologi (Johnson 2014). De kan till exempel översättas till regler om placering av 

knappar, vilka färger som är fördelaktiga att använda, hur gruppering av information som hör ihop bör 

ske och olika medel för att få användaren att titta på önskat ställe i ett gränssnitt.  
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3 Metodteori 
I detta kapitel beskrivs teorin för de metoder som används i kandidatarbetet. 

3.1 Fokusgrupp 
Fokusgrupp som metod innebär intervjuer i grupp utifrån en viss frågeställning eller ett visst tema 

(Bryman 2011). En fokusgrupp berör ett jämförelsevis avgränsat område och gruppens samspel är i 

fokus. För att möjliggöra en givande diskussion kan så kallat stimulusmaterial skickas ut i förväg till 

deltagarna, speciellt om deltagarna inte befinner sig på samma kunskapsnivå eller är tidigare bekanta 

med ämnet (Wibeck, 2010). Stimulusmaterial kan bestå av artiklar, citat, bilder eller videor som har 

anknytning till det aktuella ämnet. Fördelen med att skicka materialet i förväg är att alla deltagarna 

hinner kolla igenom materialet till fullo och bearbeta det innan diskussionen äger rum (Wibeck, 2010). 

Fokusgrupp som metod är fördelaktigt att använda enligt Bohgard et al. (2015) när syftet är att få en 

uppfattning om personers önskemål, krav- och problembild för ett system eller hur en uppgift ska 

lösas. Genom en fokusgrupp kan förståelse fås för varför människor tycker på ett visst sätt (Bryman 

2011). Förutom att uttrycka sin egen åsikt har intervjupersonen i en fokusgrupp möjlighet att utforska 

skälen till varför andra intervjupersoner har en viss åsikt (Bryman 2011). Metodens främsta styrka är 

att det en person säger genast leder till associationer hos de andra deltagarna beroende på deras olika 

erfarenheter av ämnet som diskuteras (Bohgard et al. 2015). Med relativt få deltagare erhålls därmed 

ett mångfacetterat perspektiv på frågorna som ska besvaras. Detta gör att fokusgrupp som metod 

kräver mindre resurser än enskilda intervjuer och är högst lämplig i en utvärderings- eller 

designprocess (Bohgard et al. 2015). 

Fokusgruppen gör det möjligt för deltagarna att lyfta fram de frågeställningar de anser vara viktiga för 

ett visst område eftersom fokusgruppledaren måste lämna en viss del av kontrollen till deltagarna 

(Bryman 2011). Wibeck (2010) menar att ett lämpligt deltagarantal i en fokusgrupp är 4-6 personer. 

Med ett högre antal än sex deltagare finns en stor risk för att det bildas subgrupper som bara talar 

med varandra eller att de mer tillbakadragna personerna i gruppen inte alls kommer till tals (Wibeck, 

2010). 

En fokusgrupp ger främst subjektiva och kvalitativa data då deltagarna är för få för att valida siffror ska 

kunna sättas på resultaten (Bohgard et al. 2015). Fokusgrupp som metod är lämpligt när det finns stora 

olikheter mellan människor i studien, enligt Wibeck (2010). En fokusgrupp fungerar bäst om den spelas 

in och transkriberas (Bryman 2011). Detta av anledningen att det är svårt att skriva ner exakt vad varje 

person säger och dessutom vem som säger vad i realtid. 

3.1.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Kvalitativ innehållsanalys är en metod som används för att analysera kvalitativ data. Enligt Graneheim 

& Lundman (2004) lämpar sig hela intervjuer och observationsprotokoll för kvalitativ innehållsanalys. 

Graneheim & Lundman (2004) beskriver hur en kvalitativ innehållsanalys kan genomföras. Först tas 

meningsbärande enheter fram ur det material som analyseras. Med meningsbärande enhet menar 

Graneheim & Lundman (2004) ord eller meningar som relaterar till varandra genom deras innehåll och 

sammanhang. De meningsbärande enheterna omarbetas sedan till kondenserade meningsbärande 

enheter, som innebär att de meningsbärande enheterna förkortas utan att innebörden går förlorad. 

Därefter kodas de kondenserade meningsbärande enheterna, dessa koder beskriver kortfattat 

enhetens innehåll. I nästa steg skapas kategorier. Varje kategori utgörs av en grupp koder med liknande 

innehåll, se Figur 2. Graneheim & Lundman (2004) skriver att enligt Krippendorff (1980) så bör 

kategorierna konstrueras så att ingen kod hamnar i fler än en kategori och inte heller utanför eller 

mellan två kategorier. En kategori kan delas in i underkategorier. Det sista steget är att skapa teman, 
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dessa uttrycker den underliggande meningen av det analyserade materialet (Graneheim & Lundman 

2004). En kondenserad meningsbärande enhet, kod eller kategori kan passa in i mer än ett tema.  

 

Figur 2 – Exempel på koder, kategorier och teman vid en kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 2004). 

3.2 Användarporträtt och scenarion 
För att tydligt gestalta vilka de tänkta användarna av en produktfamilj är, kan användarporträtt skapas. 

Användarporträtt skiljer sig något från traditionella personas, som annars är en vanligt förekommande 

metod för att beskriva användare. Det är i huvudsak två saker som skiljer ett användarporträtt från ett 

persona (Burell 2006), nämligen: 

1. Ett användarporträtt är mer generellt än ett persona eftersom det inte är knutet till 

användningen av en specifik produkt, utan kan användas för utvecklingen av en hel 

produktfamilj. 

2. Har inga specifika mål med användningen av produkten, utan har mer övergripande, 

personliga mål. 

Enligt användarstudier från Burell (2006) är de främsta styrkorna med användarporträtt bland annat 

att de är konkreta och har potential till bred användning inom olika arbetsroller i utvecklingsprojekt. 

En annan metod som är vanligt förekommande i projekt där användaren står i fokus är att skapa 

scenarion. Scenarion är ett sätt att föreställa sig användarinteraktioner och sedan med hjälp av dessa 

scenarion definiera krav för en produkt. Kraven i sin tur kan hjälpa till att definiera den grundläggande 

interaktionsramen som produkten utvecklas inom, som sedan kan fyllas på med ständigt ökande 

mängder av detalj (Cooper et al. 2007). 

Fördelen med att använda scenarion i en produktutvecklingsprocess är att det skapas en gemensam 

syn bland projektmedlemmarna på användningen, så att en ökad förståelse fås för användarnas 

upplevelse av en viss situation (Grudin & Pruitt 2002). Scenarion ger även en ökad förståelse för 

vilken funktionalitet som behöver finnas och varför (Carroll 1999).  

3.3 Pappersprototyp 
Rettig (1994) beskriver ett scenario där ett utvecklingsteam spenderar veckor på att designa ett 

gränssnitt som bekant. I detta scenario ska föst idégenerering göras och därefter följer val av design. 

Den valda designen programmeras sedan eller simuleras med ett program gjort för att skapa 

prototyper. Efter detta steg ska användarna testa gränssnittet och detta resulterar i en bredd med 

åsikter på gränssnittet som teamet nätt och jämt hinner införa i en reviderad version innan arbetet går 

till produktion. Vidare beskriver Rettig (1994) ett scenario där fallet istället är att utvecklingsteamet 

börjar med att skapa en pappersprototyp utifrån de initiala idéer som finns och som de sedan testar 
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med några från den tänkta användargruppen. En i teamet agerar ”dator” och flyttar utifrån 

användarens agerande runt gränssnittet som är gjort av papper på samma sätt som det hade flyttats 

om gränssnittet hade varit programmerat. Utifrån observationer och anteckningar som de andra 

medlemmarna i teamet gör under användartestet skapar teamet en ny design av gränssnittet. Det nya 

gränssnittet kan sedan testas igen och när arbetet ska gå till produktion har gränssnittet hunnit testats 

flera gånger och av många typanvändare. 

Rettig (1994) menar att en pappersprototyp har många fördelar gentemot digitala prototyper. Till 

skillnad från digitala prototyper som kan ta veckor att göra kan en pappersprototyp skapas på bara 

några timmar. Med en pappersprototyp kan demonstrering ske och resultat erhållas tidigt i 

utvecklingsprocessen vilket är positivt då ändringar är billigare i detta skede (Rettig 1994). En 

pappersprototyp ger också större utrymme att testa många idéer. Till skillnad från mer avancerade 

prototyper som kräver programmering, och därmed både mer tid och kunskap, är principen bakom en 

pappersprototyp enkel och lätt att lära sig samt tar betydligt kortare tid att göra (Rettig 1994). Det 

enkla utseendet av en pappersprototyp tvingar användaren att tänka på innehåll snarare än utseende 

till skillnad från många andra prototyper där fokus lätt hamnar på utseende. 

Rettig (1994) beskriver en modell för att ta fram och genomföra användartest med en 

pappersprototyp. De olika delarna i denna modell är att skapa en pappersprototyp, förbereda test av 

den, genomföra test samt utvärdera resultat av testet (Rettig 1994). I skapandet ingår att införskaffa 

material, bestämma en deadline samt konstruera de modeller som behövs för prototypen. Vid 

förberedelsen av testet ska användare väljas, testscenarier förberedas samt pappersprototypen testas 

internt för att hitta ”buggar”. Då testet genomförs ska olika roller finnas, inkluderat en person som 

håller i testet och agerar ”dator” samt en som observerar och för anteckningar. Genomförandet 

avslutas med en kort diskussion av det genomförda testet. Utvärdering av resultatet innefattar att 

sortera, summera och prioritera anteckningarna från testet. De antecknade problemen kopplas till de 

delar av pappersprototypen de berör och sedan förs en diskussion kring möjliga ändringar för att lösa 

de upptäckta problemen. Sista steget i utvärderingen är att uppdatera prototypen utifrån de 

föreslagna ändringarna. 

3.3.1 System Usability Scale 
System Usability Scale (SUS) är ett välanvänt sätt att testa användbarheten av ett system som helhet. 

SUS utvecklades av Brooke (1986) och används för att mäta uppfattningar av användbarhet genom att 

testpersonerna av systemet får fylla i ett frågeformulär (Sauro 2011). SUS-poäng beräknas sedan 

utifrån formuläret som varje testperson fyllt i efter användbarhetstestningen. Brooke (1986) har tagit 

fram en mall för formuläret, som kan med viss modifikation passa de flesta användarstudier. För att 

formuläret ska passa in bättre i detta kandidatarbete översätts formuläret till svenska och ordet system 

byts ut till ordet verktyg, se Bilaga 2 – Utvärderingsformulär. 

Tanken är att SUS-mätningen utvärderar verktygets effektivitet, det vill säga hur väl en användare kan 

utföra en uppgift, men också hur svårt det är för användaren att utföra uppgiften och hur 

tillfredställelsen ser ut hos användaren när denne är klar med sin uppgift. 

Formeln för beräkning av SUS-poängen kan ses i Ekvation 1 där 𝑃𝑖 är graderingen för påstående 𝑖 på 

en skala 0-4. SUS-poängen kan vara mellan 0 och 100 (Brooke 1986). 

𝑆𝑈𝑆 − 𝑝𝑜ä𝑛𝑔 = 2.5 × ( ∑ (𝑃𝑖 − 1)

9

𝑖=1,3,…

+ ∑ (5 − 𝑃𝑖)

10

𝑖=2,4,…

)                          (1) 
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Jeff Sauro (2011) har utifrån 500 undersökningar tagit fram en betygsskala för SUS-mätningar. Allt över 

68 poäng är över medel. Ett värde över 74 poäng motsvarar betyget B och ett värde över 80.3 poäng 

motsvarar betyget A. Poäng under 51 räknas som underkänt (Sauro 2011). Bangor et al. (2008) hävdar 

att bra produkter får mellan 70-80 SUS-poäng och enastående produkter 90 eller mer. 
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4 Metod 
I detta kapitel redovisas metodgången som den har sett ut i kandidatarbetet. För att få en överskådlig 

bild av hur arbetet har framskridit, se Figur 3. 

 

Figur 3 – Illustration av metodgången i kandidatarbetet. 

4.1 Förarbete 
Innan kandidatarbetet drog igång utformade projektgruppen en behovslista, se Bilaga 3 – Preliminär 

behovslista, som delvis utgick från de framtagna behoven av Karlsson & Modig (2015), se Bilaga 1 – 

Identifierade behov från Karlsson & Modig (2015). Projektgruppen tog även tillsammans fram en 

preliminär kravspecifikation för planeringsverktyget, se Bilaga 4 – Preliminär kravspecifikation. 

4.2 Marknadsundersökning 
Inledningsvis i kandidatarbetet genomfördes en marknadsundersökning av befintliga 

planeringsverktyg i Sverige. Undersökningen genomfördes för sju olika transportföretag i Sverige. De 

system som undersöktes och jämfördes var Östgötatrafiken, SL, Västtrafik, SJ, Skånetrafiken, ResRobot 

och TaxiKurir. Undersökningen påbörjades genom att först studera Östgötatrafikens webbsida, 

applikation, biljettautomat och försäljningsombud utifrån funktionerna: planera resa, köpa enkelresa 

samt spara resor. Utifrån det erhållna resultatet gjordes sedan en bedömning av vilka verktyg som 

hade störst potential för spårtaxi. Två av verktygen studerades vidare för de valda transportföretagen 

utifrån elva olika funktioner: 

1. Möjlighet att planera resa, det vill säga ange start- och/eller slutstation samt tid. 

2. Möjlighet att beställa enkelresa. 

3. Möjlighet att spara resor/lägga till favoriter. 

4. Möjlighet att lägga till delstopp för resa. 

5. Hållplatshistorik. 

6. Möjlighet att se aktiva biljetter. 

7. Möjlighet att visa karta. 

8. Möjlighet till flera betalsätt. 

9. Möjlighet att av-/omboka resa. 

10. Visa anslutning till annan kollektivtrafik. 

11. Ge meddelande om försening och/eller ändring. 

Förarbete
Marknads-

undersökning
Fokusgrupp

Användarporträtt 
och scenarion

Återkoppling 
till marknads-
undersökning

Pappersprototyp
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4.3 Fokusgrupp 
Parallellt med och efter att marknadsundersökningen var slutförd kontaktades ett flertal personer i 

syftet att sätta samman en fokusgrupp. Fokusgruppen konstruerades utifrån insamlad teori om 

fokusgrupper, se avsnitt 3.1 Fokusgrupp, och var tänkt att bestå av både kvinnor och män i åldern 16 

år och uppåt. De var också tänkta att ha olika livssituationer vilket fanns i åtanke när personerna 

kontaktades. Detta för att personer som är i olika skeden av livet och som har skilda förutsättningar 

har behov som skiljer sig från varandra. Åldersspannet för användarna vid fokusgruppträffen blev 

slutligen 17-51 år. Träffen hade till syfte att kartlägga vilka användarna är, i vilka situationer 

användarna kommer att behöva verktyget samt vilka kvalitéer och funktioner som är viktiga att 

verktyget har. 

En inledande förklarande text med bilder på PRT-system skickades ut via mejl till deltagarna fyra dagar 

innan fokusgruppträffen och fungerade som stimulusmaterial, se Bilaga 7 – Stimulusmaterial. Syftet 

med att skicka ut materialet i förväg var att deltagarna skulle få tid på sig att sätta sig in i systemet så 

att de inte skulle komma helt oförberedda till träffen. Den inledande texten utgick delvis från material 

från Karlsson & Modig (2015), där tre olika inledande texter för användarstudier testades och där 

texten som beskrev PRT som lokaltrafik bedömdes som mest lämplig att använda. 

Tillsammans med stimulusmaterialet skickades även en första uppgift ut till deltagarna, vilken var 

följande: Nämn tre egenskaper som en PRT-hållplats bör ha och rangordna dessa efter hur viktiga de 

känns. Exempel – En studsboll bör: 1) Vara rund 2) Ha bra studs 3) Vara snygg. Uppgiften syftade till 

att ytterligare väcka fokusgruppdeltagarnas tankar kring PRT-systemet och dess möjligheter. 

Dokumentation av fokusgruppträffen skedde med hjälp av en Go Pro-kamera som riggades så att alla 

deltagare spelades in med både bild och ljud. För att deltagarna skulle känna sig bekväma med att bli 

inspelade skrevs ett sekretessavtal som angav hur insamlad data skulle behandlas, se Bilaga 6 – 

Medgivande till dokumentation. 

Fokusgruppträffen inleddes med vad uppsatsens författare kallar en bygguppgift där deltagarna 

utifrån en lista innehållande elva stycken angivna funktioner samt två odefinierade ”egna funktioner” 

(som deltagarna fick hitta på själva), fick välja sex funktioner som de ansåg var de viktigaste att 

verktyget skulle ha. Varje funktion var illustrerad med en ikon och en förklarande text, se Bilaga 5 – 

Förklaringar till ikoner. För att kunna utföra uppgiften utrustades varje deltagare med en rektangulär 

bit blåskum, ett kit med 13 stycken papperslappar med ikoner på samt nålar för att kunna fästa 

lapparna på blåskummet. De fick efter utförandet av uppgiften även ge en förklaring till sina val och 

till sist utifrån de åsikter som kommit fram byta ut en funktion om de ville det. 

I andra delen av fokusgruppen fick de deltagande svara på frågeställningar. De frågeställningar som 

planerades att tas upp med fokusgruppen var följande: 

1. Vad är er erfarenhet av kollektivtrafik? 

2. Nu när ni har fått höra lite om spårtaxi, vad har ni för tankar kring det systemet? 

3. Ni fick i uppgift att skriva ner tre egenskaper en spårtaxihållplats bör ha och sedan rangordna 

dem. Vilka har ni valt och hur tänkte ni? 

4. Ge förslag på hur dessa tre egenskaper för hållplatsen kan uppfyllas. 

5. Ser ni något behov att planera er resa som spårtaxisystemet ser ut? 

6. Hur skulle du vilja åka med en kompis? 

7. Hur ska bokning ske och är man tvungen att förboka? Tycker du man ska kunna förboka eller 

är det bra att kunna bara gå på utan att ha bokat? 

8. Var och när skulle du vilja betala? 
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9. Hur tänker ni kring ombokning/avbokning av spårtaxi? 

10. Beskriv kortfattat ett ”drömscenario” då du ska resa med spårtaxi. Föreställ dig att du plötsligt 

får ett spontant infall och vill resa till andra sidan staden. Hur vill du att det ska gå till när du 

kommer till hållplatsen och ska kliva på en spårtaxi? Hur ser det ut? 

11. Är det någon som vill lägga till någonting? Är det något vi har missat? 

Anledningen till att den första utskickade uppgiften och även tre av frågeställningarna som togs upp 

med fokusgruppen rörde PRT-hållplatser var att projektgruppen ville integrera sina användarstudier. 

Därför utökades frågeställningarna från att endast behandla planeringsverktyget till att skapa 

mervärde för projektet kring spårtaxi i stort. 

4.3.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Det insamlade materialet från fokusgruppträffen, i form av ljud- och videoinspelning samt 

fältanteckningar, analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt från hur metoden 

beskrivs i avsnitt 3.1.1 Kvalitativ innehållsanalys. Inför analysen transkriberades ljud- och 

videoinspelningarna för att lättare kunna analysera materialet, då en fokusgrupp enligt Bryman (2011) 

fungerar bäst om den spelas in och transkriberas. Liksom Graneheim & Lundman (2004) beskriver togs 

meningsbärande enheter fram i form av citat från det transkriberade materialet och dessa förkortades 

sedan till kondenserade meningsbärande enheter. Därefter delades de in i kategorier. De 

kondenserade meningsbärande enheterna och kategorierna översattes sedan till underliggande 

behov, dessa utgjorde teman för analysen. Analysen sammanställdes i tabeller där varje tabell berörde 

en del av fokusgruppträffen. De identifierade behoven från analysen samlades till sist i en behovslista 

och en kategorisering av behoven genomfördes för att få en bättre bild av vilka områden behoven 

berörde.  

4.4 Användarporträtt och scenarion 
Då initiala användarstudier gjorts och uppsatsens författare hade fått en klarare bild av vilka 

användarna var och vilka behov de hade, skapades användarporträtt där typ av användare (ålder, 

livssituation et cetera) och användarsituation framgick. Ett scenario skapades även för vart och ett av 

användarporträtten, vilka användes främst för att kandidatmedlemmarna lättare skulle kunna sätta sig 

in i användarnas behov när de ska använda spårtaxisystemet. Användarporträtten och tillhörande 

scenarion kan ses i avsnitt 5.3 Användarporträtt och scenarion. 

4.5 Återkoppling till marknadsundersökning 
Genom användarporträtten och resterande resultat från fokusgruppträffen identifierades vilka 

designproblem som kan tänkas finnas för verktyget. En återkoppling till marknadsundersökningen 

gjordes för att få inspiration till hur dessa designproblem kan lösas. Om och i så fall hur 

designproblemen var lösta för existerande verktyg undersöktes. Denna återkoppling användes sedan 

som underlag vid utformning och revidering av en pappersprototyp.  

4.6 Pappersprototyp 
Pappersprototypen skapades utifrån den modell som beskrivs av Rettig (1994), se avsnitt 3.3 

Pappersprototyp. Då pappersprototypen skulle skapas förbereddes testscenarion i form av tre stycken 

uppgifter som testpersonerna skulle utföra. Detta för att i prototypen testa de funktioner som 

bedömts som viktigast från fokusgruppen. Följande uppgifter användes initialt: 

1. Just nu ska du hem till din kompis som bor på Vasavägen 1. Hitta närmsta hållplats från där 

du är just nu och boka en resa. 
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2. Boka en resa från Ryd Centrum till Linköpings resecentrum klockan 20.00 imorgon, för dig 

och din kompis. 

3. Ändra språk till engelska. 

Med uppgifterna som grund genomfördes en idégenerering där så många alternativa lösningar som 

möjligt undersöktes. Återkopplingen till marknadsundersökningen, se avsnitt 4.5 Återkoppling till 

marknadsundersökning, användes för att få inspiration. Ett koncept för en första version av 

pappersprototypen skapades därefter genom att jämföra och kombinera olika lösningar och under 

skapande fanns interaktionsdesign, så som det beskrivits i avsnitt 2.3 Interaktionsdesign, i åtanke. 

Prototypen testades av kandidatmedlemmarna för att hitta fel och för att se till att alla nödvändiga 

skärmbilder fanns samt tänkbara varianter av dessa. Därefter utfördes användartester med 

prototypen. Prototypen testades i två omgångar där fem personer deltog i varje omgång. För att få 

med den vana användaren, som vet hur systemet fungerar, valdes några personer till testet från 

medlemmarna i projektgruppen. En förfrågan skickades även ut till de som medverkat i 

fokusgruppträffen som därigenom hade kännedom om systemet.  Av dessa var det en person som 

kunde delta. Resterande testpersoner valdes i den mån det gick med diversitet i åtanke och var 

personer som inte hade varit involverade i ämnet innan. De som testade prototypen var mellan 19 och 

31 år. 

Under testet agerade en av kandidatmedlemmarna ”dator” och gav svar på det testdeltagarna gjorde 

i pappersprototypen. Den andra kandidatmedlemmen observerade och förde anteckningar. 

Uppgiftsframgången noterades för varje testdeltagare och resultatet sammanställdes senare för 

respektive testomgång. När testet var klart fick deltagaren ge kommentarer på testet och prototypen. 

Avslutningsvis fick den deltagande fylla i ett utvärderingsformulär, se Bilaga 2 – Utvärderingsformulär, 

som utgick från det formulär som Brooke (1986) tagit fram. Utifrån formulären togs SUS-poäng fram 

för att testa användbarheten av verktyget och utvärderades med de betygsskalor som tagits fram av 

Sauro (2011) och Bangor et al. (2008). 

När den ursprungliga versionen av pappersprototypen hade testats gjordes en analys av de 

observationer som gjorts och kommentarer som framkommit under testerna. De problemområden 

som kom av analysen kopplades samman med prototypen genom att antecknas på post-it-lappar som 

sedan fästes på de delar av prototypen som berördes av varje problemen. Förslag på möjliga lösningar, 

via text och visualisering, gjordes genom att post-it-lappar, av en annan färg, fästes vid de noterade 

problemen. En lösning på varje problem valdes genom att jämföra, utvärdera och kombinera de olika 

förslagen på lösningar och därefter gjordes en ny version av pappersprototypen med redigeringar 

utifrån de uppkomna problemområdena.  

Den nya versionen testades och när testerna hade genomförts upprepades analysgången utifrån de 

nya observationerna och kommentarerna. De valda lösningarna på de nya identifierade problemen 

dokumenterades för en tredje version av prototypen och resulterade i en för kandidatarbetet slutgiltigt 

version av verktyget.  
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5 Resultat 
I följande avsnitt presenteras de resultat som har erhållits i kandidatarbetet. 

5.1 Marknadsundersökning 
Marknadsundersökningen är ett resultat av egna undersökningar, kontakt med transportföretagens 

kundtjänst, samtal med personer som har använt ett visst verktyg samt insamlad teori, se avsnitt 2.2 

Nuvarande planeringsverktyg. 

Resultatet från undersökningen av Östgötatrafikens olika verktyg visas i Tabell 1 nedan. Av de verktyg 

som undersöktes var det endast applikationen som hade alla tre undersökta funktioner, vidare hade 

resterande verktyg endast en av funktionerna. Bedömningen av lämplighet gjordes genom en 

reflektion över hur verktygen skulle kunna användas för resa med spårtaxi. En applikation samt en 

biljettautomat ansågs vara mest lämpade på grund av att någon form av biljett, digital eller fysisk, ska 

kunna visas upp vid påstigning samt att det ska vara ett verktyg som kan användas på många hållplatser 

och av många personer. 

Tabell 1 – Östgötatrafikens reseverktyg och deras förhållande till några olika funktioner. 

Verktyg  Planera resa  Köpa enkelresa  Spara resor  

Webbsida  Ja  Nej Nej 

Applikation  Ja  Ja  Ja  

Biljettautomat  Nej  Ja  Nej  

Försäljningsombud  Nej  Ja  Nej  

  

I Tabell 2 till och med Tabell 12 nedan visas vilka funktioner som applikation och biljettautomat har för 

de undersökta transportsystemen Östgötatrafiken, SL, Västtrafik, SJ, Skånetrafiken, ResRobot och 

TaxiKurir. ResRobot och TaxiKurir har ingen biljettautomat och funktionerna redovisas därför inte för 

detta verktyg i Tabell 2 till och med Tabell 12. En hjälpfunktion antogs finnas oavsett vilket verktyg som 

slutligen valdes.  

Tabell 2 – Möjlighet att planera resa, det vill säga ange start- och/eller slutstation samt tid. 

Verktyg  Östgötatrafiken  SL  Västtrafik  SJ  Skånetrafiken  ResRobot  TaxiKurir  

Applikation  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

Biljettautomat  Nej  Nej  Nej  Ja  Ja - -  

  

Tabell 3 – Möjlighet att köpa enkelresa. 

Verktyg  Östgötatrafiken  SL  Västtrafik  SJ  Skånetrafiken  ResRobot  TaxiKurir  

Applikation  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Nej  Ja  

Biljettautomat  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  -  -  

  

Tabell 4 – Möjlighet att spara resor/lägga till favoriter. 

Verktyg  Östgötatrafiken  SL  Västtrafik  SJ  Skånetrafiken  ResRobot  TaxiKurir  

Applikation  Ja  Nej  Ja  Ja  Ja  Ja   Nej 

Biljettautomat  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  -  -  

  

Tabell 5 – Möjlighet att lägga till delstopp för resa. 

Verktyg  Östgötatrafiken  SL  Västtrafik  SJ  Skånetrafiken  ResRobot  TaxiKurir  

Applikation  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  Ja  Ja  

Biljettautomat  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  -  -  
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Tabell 6 – Hållplatshistorik. 

Verktyg  Östgötatrafiken  SL  Västtrafik  SJ  Skånetrafiken  ResRobot  TaxiKurir  

Applikation  Ja  Ja  Ja  Nej  Ja  Nej  Nej  

Biljettautomat  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej  -  -  

  

Tabell 7 – Möjlighet att se aktiva biljetter. 

Verktyg  Östgötatrafiken  SL  Västtrafik  SJ  Skånetrafiken  ResRobot  TaxiKurir  

Applikation  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Nej  Ja  

Biljettautomat  Nej  Ja Nej  Ja  Nej  -  -  
 

Tabell 8 – Möjlighet att visa karta. 

Verktyg  Östgötatrafiken  SL  Västtrafik  SJ  Skånetrafiken  ResRobot  TaxiKurir  

Applikation  Ja  Ja  Ja  Nej  Ja  Ja  Ja  

Biljettautomat  Nej  Nej  Nej  Nej  Nej -  -  

  

Tabell 9 – Antal betalsätt. 

Verktyg  Östgötatrafiken  SL  Västtrafik  SJ  Skånetrafiken  ResRobot  TaxiKurir  

Applikation  1  2 2  1 2  0  5  

Biljettautomat  1  1 2 1  2  -  -  
 

Tabell 10 – Möjlighet att av-/omboka resa. 

Verktyg  Östgötatrafiken  SL  Västtrafik  SJ  Skånetrafiken  ResRobot  TaxiKurir  

Applikation  Nej  Nej   Nej Ja  Nej  Nej  Ja 

Biljettautomat  Nej  Nej   Nej Nej  Nej -  -  

  

Tabell 11 – Visa anslutning till annan kollektivtrafik. 

Verktyg  Östgötatrafiken  SL  Västtrafik  SJ  Skånetrafiken  ResRobot  TaxiKurir  

Applikation  Ja  Ja  Ja Ja  Ja  Ja  Nej  

Biljettautomat  Nej  Nej  Nej Ja Ja -  -  

  

Tabell 12 – Ge meddelande om försening och/eller ändring. 

Verktyg  Östgötatrafiken  SL  Västtrafik  SJ  Skånetrafiken  ResRobot  TaxiKurir  

Applikation  Ja  Ja Ja Ja  Ja  Nej  Ja 

Biljettautomat  Nej  Nej  Nej Nej Nej -  -  

 

  



19 
 

5.2 Fokusgrupp 
I Figur 4 nedan visas de sex olika verktygen som deltagarna tillverkade under bygguppgiften. 

 
Figur 4 – De sex tillverkade verktygen från bygguppgiften. 

Resultatet från bygguppgiften innan respektive efter det att deltagarna fick välja att byta ut en funktion 

om de ville visas i Tabell 13. I tabellen är funktionerna listade efter hur många deltagare som hade valt 

funktionen efter bytet. 

Tabell 13 - Resultat från bygguppgift före respektive efter eventuellt byte av en funktion. 

Funktion  Antal före byte Antal efter byte 

Möjlighet att beställa enkelresa 5 6 

Möjlighet att planera resa 5 5 

Möjlighet till flera betalsätt 5 5 

Ge meddelande om försening och/eller ändring 5 5 

Möjlighet att visa karta 3 4 

Möjlighet att av-/omboka resa 3 3 

Visa anslutning till annan kollektivtrafik 2 3 

Möjlighet att lägga till delstopp för resa 2 2 

Möjlighet att spara resor/lägga till favoriter 3 1 

Egen funktion - Måne (Abonnemangsfunktion) 1 1 

Egen funktion - Flippa 0 1 

Möjlighet att se aktiva biljetter 1 0 

Egen funktion - Väntetid 1 0 

Hållplatshistorik 0 0 

 

Kommentarerna som framkom under bygguppgiften och den efterföljande gruppintervjun med 

frågeställningarna från avsnitt 4.3 Fokusgrupp transkriberades noggrant dagarna efter träffen och 

utgjorde underlaget för den kvalitativa innehållsanalysen som genomfördes. På grund av begränsning 

i tid togs inte frågeställning 5 och 9 upp under fokusgruppträffen. I Tabell 14 visas ett utdrag från den 

kvalitativa innehållsanalysen. För den fullständiga analysen se Bilaga 8 – Kvalitativ innehållsanalys av 

fokusgruppträff, där det framgår hur vart och ett av behoven i avsnitt 5.2.1 Identifierade 

användarbehov har tagits fram utifrån citat från användarna. 
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Tabell 14 – Utdrag från den kvalitativa innehållsanalysen som gjordes av fokusgruppträffen.  

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kategori Tema/Behov 1 Tema/Behov 2 

Sen beror det ju på, man 
har ju bokat en viss tid 
och vet när den kommer, 
väntar den på mig om jag 
kommer försent då? 

Väntar spårtaxin 
om man kommer 
försent till den tid 
man bokat? 

Försening Få 
statusinformation 
om sin resa 

Kunna åka 
trots att man 
är försenad 

 

5.2.1 Identifierade användarbehov 
I Tabell 15 visas de behov som identifierats genom kvalitativ innehållsanalys av fokusgruppträffen. I 

tabellen visas hur ofta behovet uppkom i analysen och behoven är listade i ordning efter denna 

frekvens. Vid jämförelse med den preliminära behovslistan och kravspecifikationen, se Bilaga 3 – 

Preliminär behovslista och Bilaga 4 – Preliminär kravspecifikation, kan slutsatsen dras att många behov 

återkommer även i denna tabell. 

Tabell 15 – Sammanställning av de användarbehov som utläst från den kvalitativa innehållsanalysen. Frekvens betyder det 
antal gånger som behovet har dykt upp i analysen. 

Nummer Behov Frekvens 

1 Få statusinformation om sin resa 10 

2 Få överblick/helhetsbild av hela sin resa 7 

3 Inte vara låst vid ett betalsätt 6 

4 Inte behöva utföra extra steg vid bokning för samåkning 5 

5 Kunna boka med få steg  4 

6 Kunna boka samåkning med en bokning  4 

7 Kunna samåka med någon som inte ska till samma destination 4 

8 Ha tillgång till olika biljettyper 4 

9 Bokning sker genom medel anpassat till användaren 3 

10 Kunna boka på plats 3 

11 Kunna boka resa i förväg 3 

12 Systemet är pålitligt  3 

13 Betalning kan ske i förväg 2 

14 Betalning kan ske på hållplats 2 

15 Inte vara beroende av ett resekort 2 

16 Kunna resa direkt 2 

17 Möjlighet att ändra sin resa 2 

18 Möjlighet till personlig anpassning 2 

19 Se hur hela spårnätet går 2 

20 Se närmsta hållplats 2 

21 Verktyget använder den teknik som finns idag 2 

22 Anpassat för samåkning 1 

23 Betalning integrerat med bokning  1 

24 Betalsätt som fungerar för samåkning med en bokning 1 

25 Betalsätt som man alltid har med sig 1 

26 Enkel betalning vid samåkning 1 

27 Enkelt att kunna planera tur och retur 1 



21 
 

28 Få rabatterad biljett vid samåkning 1 

29 Få steg för påstigning vid hållplats 1 

30 Ingen skillnad att åka själv mot att samåka 1 

31 Inte behöva vänta på vagnen 1 

32 Kort restid 1 

33 Kunna ange antal personer vid samåkning 1 

34 Kunna betala separat vid samåkning 1 

35 Kunna åka trots att man är försenad 1 

36 Lågt biljettpris 1 

37 Nyttja framtida betalsätt 1 

38 Planering och bokning är integrerat  1 

39 Se var alla stationer finns 1 

40 Systemet motverkar användarfel 1 

41 Systemet motverkar missbruk 1 

42 Tåligt bokningsverktyg på hållplats 1 

43 Väderskydd på hållplats 1 

 

5.2.2 Kategorisering av användarbehov 
Den kategorisering av användarbehoven som gjordes visas nedan. 

Planering 

 Få överblick/helhetsbild av hela sin resa. 

 Se hur hela spårnätet går. 

 Se närmsta hållplats. 

 Enkelt att kunna planera tur och retur. 

 Planering och bokning är integrerat. 

 Se var alla stationer finns. 

Bokning 

 Få statusinformation om sin resa. 

 Kunna boka med få steg. 

 Bokning sker genom medel anpassat till 
användaren. 

 Kunna boka på plats. 

 Kunna boka resa i förväg. 

 Kunna resa direkt. 

 Möjlighet att ändra sin resa. 
  
Samåkning 

 Inte behöva utföra extra steg vid bokning för 
samåkning. 

 Kunna boka samåkning med en bokning. 

 Kunna samåka med någon som inte ska till 
samma destination. 

 Anpassat för samåkning. 

 Betalsätt som fungerar för samåkning med en 
bokning. 

 Enkel betalning vid samåkning. 

 Få rabatterad biljett vid samåkning. 

 Ingen skillnad att åka själv mot att samåka. 

 Kunna ange antal personer vid samåkning. 

 Kunna betala separat vid samåkning. 

Betalning 

 Inte vara låst vid ett betalsätt. 

 Ha tillgång till olika biljettyper. 

 Betalning kan ske i förväg. 

 Betalning kan ske på hållplats. 

 Inte vara beroende av ett resekort. 

 Betalning integrerat med bokning. 

 Betalsätt som man alltid har med sig. 

 Lågt biljettpris. 

 Nyttja framtida betalsätt. 
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System 

 Systemet är pålitligt. 

 Möjlighet till personlig anpassning. 

 Verktyget använder den teknik som finns idag. 

 Inte behöva vänta på vagnen. 

 Kort restid. 

 Kunna åka trots att man är försenad. 

 Systemet motverkar användarfel. 

 Systemet motverkar missbruk. 

Hållplats 

 Få steg för påstigning vid hållplats. 

 Tåligt bokningsverktyg på hållplats. 

 Väderskydd på hållplats. 
 

 

5.3 Användarporträtt och scenarion 
Användarporträtten är baserade på resultaten från den fokusgruppträff som utfördes. Observera att 

bild, namn och andra personliga uppgifter är uppdiktade och inte baserar sig på det empiriska 

materialet, detta på grund av sekretesskäl. Användarnas identitet har lovats att inte röjas, se Bilaga 6 

– Medgivande till dokumentation. 

Enligt Burell (2006) utvecklas få elektroniska tjänster utifrån ett användarperspektiv och det finns vissa 

grupper vars behov sällan tas i beaktning vid utveckling. Tre av dessa grupper som Burell nämner är 

äldre, funktionshindrade och invandrare. Burell hävdar vidare att exkluderingen av dessa tre grupper 

bidrar till att öka klyftorna i samhället. Detta är något som denna kandidatuppsats vill motverka, och 

därför har dessa tre användargrupper i största mån inkluderats i de fyra användarporträtt som tagits 

fram. Figur 5 till och med Figur 8 visar skisser av de fyra fiktiva användarna. 

5.3.1 Typanvändare 1: Pensionären Agda 

 

Figur 5 – Skiss av den fiktiva användaren Agda. 

Agda är en 72-årig kvinna med lätt reumatism i händerna. Hon är mobil för sin ålder men känner sig 

på pass skröplig att hon inte vill köra bil längre. 

Drivande krafter och preferenser 

 Systemet ska kännas tryggt 

 Få snabb service på ett enkelt sätt och i få steg 

 Kunna känna igen sig och slippa leta runt 

 Vill ha enkla sidstrukturer 

 Få tydliga bekräftelser när något har utförts 
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5.3.2 Typanvändare 2: Turisten Adam 

 

Figur 6 – Skiss av den fiktiva användaren Adam. 

Adam är en 17-årig kille från Storbritannien. Han bor i en förort till London med sin familj, så han är 

van vid att åka kollektivtrafik. Han har dock aldrig varit i Sverige förut och talar inte ett ord svenska. 

Drivande krafter och preferenser 

 Vill veta hur han kan orientera sig i nya miljöer 

 Vill ha den senaste teknologin 

 Föredrar om saker har internationell anpassning 

 Kräver enkelhet och tydlighet av sina transportsystem 

5.3.3 Typanvändare 3: Pendlaren Anders (den frekventa användaren) 

 

Figur 7 – Skiss av den fiktiva användaren Anders. 

Anders är en 45-årig man som bor med sin familj i utkanten av Linköping. Han pendlar till jobbet varje 

morgon och älskar att sitta och fördriva pendlartiden med att leka med sin mobiltelefon. 
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Drivande krafter och preferenser 

 Det ska gå snabbt dörr till dörr 

 Smidiga byten med andra transportmedel (till exempel egen bil/buss) 

 Systemet måste väga upp för bekvämligheten att åka i egen bil 

 Vill kunna samåka med kollegor till/från jobbet 

 Systemet ska vara pålitligt 

 Möjlighet till abonnemangsfunktion är viktig 

5.3.4 Typanvändare 4: Studenten Anja (den lågfrekventa användaren) 

 

Figur 8 – Skiss av den fiktiva användaren Anja. 

Anja är en 24-årig kvinna som studerar till personalvetare vid Linköpings universitet. Hon är aktiv inom 

sin sektion och tycker om att ha många bollar i luften. 

Drivande krafter och preferenser 

 Systemet behöver vara smidigare än cykel 

 Använder systemet när det snöar eller regnar 

 Använder systemet av sociala skäl, viktigt att kunna åka med sina kompisar  

 Användning alla tider på dygnet 

 Vill inte vara beroende av ett resekort 

5.3.5 Scenarion 
Scenario 1: Agda ska till söndagsbingot 

Scenario 2: Adam ska hem till en kompis 

Scenario 3: Anders ska till jobbet 

Scenario 4: Anja ska hem från festen 
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5.4 Återkoppling till marknadsundersökning 
Återkopplingen till marknadsundersökningen gjordes både innan och under skapandet av 

pappersprototypen. När återkopplingen gjordes konstaterades att några applikationer hade 

uppdaterats. Detta gällde SJ:s applikation, TaxiKurirs samt SL:s applikation. SJ:s applikation 

uppdaterades mellan det att marknadsundersökningen gjordes och pappersprototypen skulle skapas 

och därmed motsvarade inte den nya versionen inte resultatet från marknadsundersökningen helt. 

TaxiKurirs applikation uppdaterades mitt i skapandet av pappersprototypen och SL:s applikation 

uppdaterades strax efter det att steget med pappersprototypen var klart. 

Resultatet från bygguppgiften visade att följande fyra funktioner var de som flest personer ansåg bör 

finnas för verktyget:  

 Möjlighet att beställa enkelresa 

 Möjlighet att planera resa 

 Möjlighet till flera betalsätt 

 Ge meddelande om försening och/eller ändring 

Alla verktyg som undersöktes förutom ResRobots applikation hade en funktion för att beställa 

och/eller köpa enkelresa. Funktionen att planera resa återfanns hos alla applikationer men endast hos 

SJs och Skånetrafikens biljettautomat. Hur många betalsätt som fanns för de olika verktygen varierade 

mycket men låg för det mesta mellan ett och två. Meddelande om försening och/eller ändring fanns 

för alla applikationer förutom ResRobot men inte för några av biljettautomaterna.  

Något som framgick tydligt var att biljettautomaterna hade färre funktioner än applikationerna och 

endast några av de fyra funktioner som lyfts fram som viktigast i bygguppgiften fanns för 

biljettautomaterna. På grund av detta och att applikationerna är mer lättillgängliga undersöktes inte 

biljettautomaterna vidare när existerande lösningar utvärderades. Ingen av applikationerna stack ut 

med avseende på de fyra mest nämnda funktionerna och därför undersöktes majoriteten när 

utvärdering av existerande lösningar på olika designproblem gjordes. Något som framkom från 

fokusgruppträffen var att en karta var önskvärd, på grund av detta undersöktes även applikationen 

Google Maps då denna funktion skulle lösas. 

Nedan redovisas hur olika funktioner, som blev aktuella vid utformandet av pappersprototypen, är 

lösta för några av applikationerna. Skärmbilderna är tagna från applikationerna för Östgötatrafiken 

(Forsler & Stjerna Konsult 2016), SL (AB Storstockholms Lokaltrafik 2016), Västtrafik (Västtrafik 2016), 

SJ (SJ AB 2016), TaxiKurir (Cabonline AB 2016) samt även från applikationen Google Maps (Google Inc. 

2016).  

I Figur 9 visas startskärmen för några av applikationerna. Det som var återkommande för 

startskärmarna var att de allra flesta hade någon form av synlig meny. Utöver det skiljde sig innehållet 

en aning, startskärmen hos några applikationer bestod av en förvald menyflik medan andra hade en 

startskärm som endast bestod av menyn.  
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Figur 9 – Startskärm hos applikation för Östgötatrafiken, SL, Västtrafik och SJ (från höger till vänster) 

Planeringsskärmen, se Figur 10, var för alla applikationer väldigt lik. Hos alla applikationer fanns en del 

för att ange start- och slutdestination och majoriteten hade även en del för att ange tid samt ankomst 

eller avgång. Några applikationer hade att start- och slutdestination var förinställt med det senast 

sökta medan några hade att startdestinationen var förinställd på nuvarande position och att 

slutdestinationen inte var förinställd. Tiden var förinställd på avgång och just nu för alla applikationer 

där dessa fanns med.  

 
Figur 10 – Planeringsskärm hos applikation för Östgötatrafiken, SL, Västtrafik och TaxiKurir 

Figur 11 visar för några olika applikationer sökskärm för start- eller slutdestination. Något alla 

applikationer hade gemensamt var att sökskärmen för startdestination var densamma som 

sökskärmen för slutdestination bortsätt från sidans rubrik. Innehållet på sökskärmen varierade lite, 

många hade nuvarande position och senaste sökningar som snabbalternativ och ett fåtal hade 

funktionen att kunna välja destination från karta. För några applikationer fanns alternativet att välja 

bland närliggande hållplatser/adresser. En del applikationer hade att tangentbordet kom upp direkt 

med sökskärmen medan andra hade att tangentbordet kom upp först när sökrutan markerades. 

Gemensam för alla var att sökförslag kom upp då destination började skrivas in och att en hållplats 

kunde väljas genom att klicka på den. 
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Figur 11 – Sökskärm för start- eller slutdestination hos applikation för Östgötatrafiken, SL, Västtrafik och TaxiKurir 

Val av tid och datum var för majoriteten applikationer lösta på samma sätt, genom en scroll-meny, se 

Figur 12. Hur datumet valdes och var angett varierade dock lite. För några applikationer fanns snabbval 

för tiden just nu i denna meny och för många var det här som valet avgång eller ankomst gjordes, med 

få undantag där valet istället gjordes i huvudmenyn för planering, se Figur 10. 

 
Figur 12 – Val av tid och datum i applikation för Östgötatrafiken, SL, Västtrafik och TaxiKurir 

Alla applikationer hade någon form av karta även om tillämpningsområdet varierade. I Figur 13 visas 

kartor för några applikationer. Hos en del applikationer kunde hållplats väljas via en karta medan det i 

andra applikationer endast gick att kolla upp var en hållplats låg. Ett flertal applikationer hade vid 

översikten en karta för att illustrera resvägen, se Figur 15. I de flesta fall behövdes ett klick på en 

kartikon för att kartan skulle bli synlig. 
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Figur 13 – Karta i applikationer för Östgötatrafiken, SL, Västtrafik och Google Maps 

I Figur 14 visas, för några olika applikationer, skärmbilden för resenärangivelse där val av passagerartyp 

och i vissa fall antal gjordes. Var denna sida var placerad varierade mellan applikationerna då en del 

hade valet innan avgång valdes medan andra hade det efter och som sista steg innan köp genomfördes. 

I en del applikationer kunde biljett köpas för flera passagerare på en och samma gång medan vissa 

applikationer endast erbjöd köp av en biljett åt gången.  

 
Figur 14 – Resenärangivelse för Östgötatrafiken, SL, Västtrafik och SJ 

Översikt för en resa, se Figur 15, illustrerades på lite olika sätt för applikationerna. Innehållet i 

översikten var i stort sett gemensam för alla applikationerna. Namn på start- och slutdestination samt 

tid för dessa fanns med hos alla applikationer. Även byten fanns för alla med och visades då med tid 

samt namn på hållplats/station. Att kunna se sin resväg på karta fanns med hos majoriteten av 

applikationerna men hur denna funktion visades varierade då några hade kartan direkt i översikten 

medan andra hade att kartan behövde öppnas genom att klicka på en kartikon. Var denna ikon var 

belägen varierade. Något som inte fanns med hos alla applikationer men hos många var restid samt 

datum för resa.  
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Figur 15 – Översikt för resa hos applikation för Östgötatrafiken, SL, Västtrafik och ResRobot 

5.5 Pappersprototyp 
I detta avsnitt presenteras resultatet från de tester som genomfördes med pappersprototypen. 

Resultatet presenteras genom bilder och diagram. 

5.5.1 Version 1 
Version 1 av pappersprototypen utgick från följande uppgifter: 

1. Just nu ska du hem till din kompis som bor på Vasavägen 1. Hitta närmsta hållplats från där 

du är just nu och boka en resa. 

2. Boka en resa från Ryd Centrum till Linköpings resecentrum klockan 20.00 imorgon, för dig 

och din kompis. 

3. Ändra språk till engelska. 

Figur 16 visar startskärmen för version 1 och Figur 17 och Figur 18 visar den ”databas”, innehållande 

olika skärmbilder, som gjordes för uppgift 1 respektive uppgift 2 och 3. Startskärmen, som kan ses i 

Figur 16, konstruerades med en sökruta för slutdestination, en ikon för meny och en flagga för byte av 

språket till engelska. 
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Figur 16 – Version 1 av pappersprototypen med startskärmen för applikationen uppe. 

I Figur 17 visas de skärmbilder som var aktuella för första uppgiften. De skärmbilder som ingick var en 

sökskärm. Via denna skärmbild kunde en karta öppnas genom att klicka på ”Välj från karta” och i denna 

kunde närliggande hållplatser ses och väljas. När sökrutan som fanns på sökskärmen markerades 

ändrades den så att ett tangentbord kom upp. Då destination började skrivas in ändrades skärmbilden 

så att sökförslag visades. Destinationen bekräftades genom att klicka på den och därefter kom en 

planeringsskärm upp innehållande sökruta för från och till samt tidsangivelse och val av ankomst eller 

avgång. Skärmbilden som kom efter denna var en resenärangivelse, där antalet av en viss resenärtyp 

kunde ändras genom att trycka på ett plus- respektive minustecken. Därefter följde en översikt som 

visade start- och slutdestination, uppskattad restid samt information om antal biljetter, kostnad och 

antal vagnar. När boka valts genom ett klick visades sista skärmbilden som var en bekräftelse. 
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Figur 17 – Prototypens ”databas” för uppgift 1 i version 1. 

De skärmbilder som användes för den andra och tredje uppgiften kan ses i Figur 18. Majoriteten av 

skärmbilderna var desamma som för den första uppgiften men det fanns för den andra uppgiften ett 

pop-up-fönster för val av tid och datum. Genom att klicka på ”Just nu” kom pop-up-fönstret upp och 

tid och datum kunde ändras med en scroll-funktion. Den tredje uppgiften bestod endast av en 

startskärm på engelska. 
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Figur 18 – Prototypens ”databas” för uppgift 2 och 3 i version 1. 

En sammanställning av uppgiftsframgången illustreras i Figur 19 nedan. Ingen av testdeltagarna 

klarade uppgift 1 som den var tänkt att lösas. För uppgift 2 och 3 var uppgiftsframgången hög med 80 

respektive 100 %.  

 
Figur 19 – Sammanställning av uppgiftsframgången för version 1 av prototypen. 

De problem och missuppfattningar som noterats under testerna grupperades samman till nio stycken 

huvudsakliga problem, dessa listas nedan och visas i Figur 20. 

1. Går inte att skriva in destinationen direkt, med ett klick 

2. Oklart att man ska ändra nuvarande position till närmsta hållplats 
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3. Går inte att klicka på "antal biljetter" för att ändra antalet där 

4. Det går inte på ett enkelt sätt att börja med startdestination istället för slutdestination 

5. Tid för resa kan inte ändras om man försöker klicka på "tid/datum" 

6. Otydlig scroll-funktion när man ska ange datum och tid 

7. Otydligt vad som är markerat när man ska ange datum och tid 

8. Ingen information om vilken tid/datum som är vald i översikten 

9. Kan inte se det aktuella språket som flagga 

 
Figur 20 – Diagram över hur många av testpersonerna som stötte på de problem och missuppfattningar som anges i 
punktlistan ovanför diagrammet. 

5.5.2 Ändringar av prototyp till version 2 
För att lösa de problem som uppkom under testet av version 1 gjordes följande ändringar: 

Omformulering av uppgift 1 från version 1 skedde för att förtydliga att en del av uppgiften var att leta 

upp närmsta hållplats från nuvarande position, då det var denna del som ingen av testdeltagarna 

klarade. Vidare togs engelska flaggan togs bort, och uppgiften som testade språkfunktionen. Slutsatsen 

från version 1 var att det är en bra funktion och att illustrationen var lättförståelig (testpersonerna 

klarade uppgiften till 100 %), men i den slutliga versionen av applikationen så antas språket 

automatiskt kunna anpassas till språket som är inställt på aktuell enhet (det vill säga per mobil).  

Ett par ändringar gjordes för startskärmen, se Figur 21. Ett flik-system infördes längst upp i gränssnittet 

bredvid meny-ikonen. Detta dels för att minska antalet knapptryckningar och ha fler 

snabbkommandon, och dels för att ge mer uppmärksamhet till meny-ikonen så att användaren skulle 

uppfatta att den fanns där. På startskärmen ändrades så att det gick att välja mellan att ange start- 

eller slutdestination först. Detta på grund av att olika användare kan tänkas vill ange dem i olika 

ordning beroende på situationen. Att "nuvarande position" var förvalt som startdestination behölls 

dock från föregående version för att möjliggöra en snabbare bokningsprocess. 
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Figur 21 – Jämförelse av startskärmarna för prototypen. Version 1 till vänster och version 2 till höger. 

Ändring gjordes så att tangentbordet kom upp direkt tillsammans med sökskärmen vid klick i sökrutan 

på startskärmen istället för att den kom upp först efter ytterligare ett klick, då i sökrutan på 

sökskärmen. Vidare slogs planeringsskärmen och skärmen för resenärangivelse ihop, så att det blev 

färre steg och knapptryckningar i applikationen för att genomföra en bokning. I Figur 22 ses hur 

skärmbilderna såg ut innan dessa ändringar och i Figur 23 ses skärmbilderna efter ändringarna. 

 
Figur 22 – Skärmarna för bokningsprocessen i version 1 av prototypen. 

 
Figur 23 – Den komprimerade bokningsprocessen i version 2 av prototypen. 
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Planeringsskärmen gjordes om så att pop-up-fönstret för ändring av tid och datum endast kom upp 

om man klickade på "Annan tid" och inte om man klickade på "Just nu" som i den tidigare versionen. 

Vidare flyttades även valet av ankomst eller avgång in i detta pop-up-fönster istället för att ligga 

utanför på planeringsskärmen som i version 1. Dessutom tydliggjordes scroll-funktionen för tid och 

datum genom att mittenraden svartmarkerades och de andra raderna gjordes något nedtonade. Nytt 

i andra versionen var att tiderna även kunde bläddras när användaren tryckte på de grå zonerna, vilket 

skulle möjliggöra för användaren att själv välja mellan att trycka och scrolla. 

På skärmen för resenärangivelse togs raden "Antal biljetter" bort eftersom den inte ansågs nödvändig 

när det redan gick att se antalet biljetter som angivits för respektive resenärtyp och raden dessutom 

angavs igen i nästa skärm, översikten. Översikten ändrades så att den innehöll en mer detaljerad 

resplan mot version 1 och även datum och tid för den bokade resan. 

5.5.3 Version 2 
Version 2 skapades genom de ändringar som gjordes från version 1 och utgick från en reviderad version 

av uppgifterna: 

1. Just nu är du på universitetet och vill åka hem till din kompis som bor på Vasavägen 1. Du vet 

inte vart närmsta spårtaxihållplats ligger och vill kolla upp det. Hitta närmsta hållplats från 

där du är och boka en resa. 

2. Boka en resa från Ryd Centrum till Linköpings resecentrum klockan 20.00 imorgon, för dig 

och din kompis. 

3. Gå in så du kan se de två bokningarna du har genomfört. 

I Figur 24 visas den nya versionen av startskärmen och i Figur 25 och Figur 26 visas de nya 

”databaserna” för uppgift 1 respektive uppgift 2 och 3. 

 
Figur 24 – Version 2 av pappersprototypen med startskärmen för applikationen uppe. 
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För den första uppgiften var det främst uppgiftsformuleringen som ändrades. Dock berördes uppgiften 

av många av de ändringar som gjordes, till exempel ändringarna av startskärmen. De skärmbilder som 

användes i uppgift 1 kan ses i Figur 25.  

 
Figur 25 – Prototypens ”databas” för uppgift 1 i version 2. 

Även andra uppgiften berördes av de mer generella ändringar som gjordes för bokningsprocessen. Den 

ändring som främst berörde enbart uppgift två var revideringen av pop-up-fönstret för byte av tid och 

datum.  Uppgift 3 omformulerades helt och berörde i den version 2 en ny del av verktyget, ”Mina 

bokningar”. Under fliken ”Mina bokningar” kunde en översikt fås av de genomförda bokningarna. I 

Figur 26 visas skärmbilderna som användes i uppgift 2 och 3. 
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Figur 26 – Prototypens ”databas” för uppgift 2 och 3 i version 2. 

En sammanställning av uppgiftframgången med den nya versionen av pappersprototypen visas i Figur 

27 nedan. 

 
Figur 27 – Sammanställning av uppgiftsframgången för version 2 av prototypen. 

På samma sätt som för version 1 grupperades de problem och missuppfattningar som noterats under 

testerna med version 2 samman till en lista med elva stycken huvudsakliga problem, som redovisas 

nedan och visas i Figur 28. 
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3. För många steg till favoriter 

4. Att man från huvudmenyn inte kan komma åt karta 

5. Att inte kunna hitta specifik hållplats på kartan 

6. Förslag på station dyker inte upp i sökrutan 

7. Många olika alternativ i sökfunktionen 

8. Kan inte klicka på tidsinformationen för att ändra tid 

9. Ingen info om när och var man ska betala 

10. Oklart hur man avbokar 

11. Tid syns inte direkt för en bokning under Mina bokningar 

 
Figur 28 – Diagram över hur många av testpersonerna som stötte på de problem och missuppfattningar som anges i 
punktlistan ovanför diagrammet. 

5.5.4 System Usability Scale 

 
Figur 29 – Sammanställning och jämförelse av de SUS-poäng som version 1 och 2 av prototypen fick. 

En sammanställning av SUS-poängen skedde för båda testomgångarna vilket kan ses ovan i Figur 29. 

0 1 2 3 4 5

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Antal testpersoner

P
ro

b
le

m
n

u
m

m
er

Problem testpersoner stötte på med version 2

0

1

2

3

71-80 81-90 91-100

A
n

ta
l t

es
tp

er
so

n
er

SUS-poäng

Jämförelse av SUS-poäng mellan versionerna

Version 1 Version 2



39 
 

Version 1 fick som medelvärde 85,5 poäng och version 2 fick medelvärdet 94 poäng. Enligt Jeff Sauros 

betygsskala får därmed båda versionerna betyget A, det vill säga högsta betyg. 

Enligt kriterierna från Bangor et al. (2008) är version 1 av applikationen en mycket bra produkt och 

version 2 en enastående produkt. 

5.5.5 Ändringar av prototyp till slutgiltig version 
Nedanstående ändringar gjordes för att lösa de problem som uppkom under testet av version 2 av 

pappersprototypen. Ändringarna resulterade i en slutgiltig version av verktyget. 

En ny flik lades till på startskärmen, ”Favoriter”, för att möjliggöra snabbare bokning för en van 

användare. Under ”Inställningar” i menyn på startskärmen var tanken att det även skulle gå att ställa 

in vilken flik som applikationen startar på, eftersom en van användare kanske endast vill boka via sina 

favoriter som möjliggör en snabbare bokning. En till flik kallad ”Karta” lades till på startskärmen, för 

att möjliggöra åtkomst till karta redan där. Tanken var att det ska gå att söka på en hållplats, adress 

eller plats direkt i kartan att det ska gå snabbare att få en överblick hur spårnätet går och vart 

hållplatser ligger. Vid klick på en destination kommer förutom namnet/adressen knapparna ”Från” och 

”Till” upp. När både start- och slutdestination har valts visas uppskattad restid och en knapp kallad ”Till 

bokning”. Detta möjliggör en alternativ väg att boka en resa. Startskärmen före och efter ändringarna 

kan ses i Figur 30. 

 
Figur 30 – Jämförelse av startskärmarna. Version 2 ses till vänster och den slutgiltiga versionen till höger. 

Sökskärmen gjordes om så att Favoriter och Senast sökta slogs ihop till en lista istället för att vara i två 

separata listor som i version 2. Tanken var att man istället ska kunna lägga till valfri destination i listan 

som favorit genom att stjärnmarkera den till höger i gränssnittet genom att klicka i en stjärna bredvid 

aktuell destination som blir ifylld när detta görs. Vidare är en tillbaka-pil är tänkt att läggas till på alla 

sök-skärmar och översiktskärmen. 

I planeringsskärmen ändrades så att det i den slutgiltiga versionen även går att klicka på 

tidsinformationen för att ändra tid och inte bara genom ”Annan tid” som i tidigare version. Översikten 

som följde ändrades så att en informationsikon läggs till vid total kostnad. Genom att klicka på denna 
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var tanken att en specifikation ska fås av vilka biljettyper som är valda och hur mycket varje biljett 

kostar. En informationsikon lades även till vid ”Antal vagnar” och ”Antal biljetter” för att erbjuda 

ytterligare information om dessa. Kartan på översikts-skärmen gjordes om från en jordglob och text 

till en direkt illustration av resvägen på en karta med en pil överst som indikerar att man kan veckla ut 

den. Ändringarna av översikten kan ses i Figur 31. 

 
Figur 31 – Jämförelse av översikten. Version 2 ses till vänster och den slutgiltiga versionen till höger. 

Bekräftelsen gjordes om så att det står var betalning sker i den slutgiltiga versionen. 

Betalinformationen ska även gå att tillgå när som helst under ”Hjälp” i huvudmenyn. Under fliken 

”Bokningar” lades det till så att avgångs- och ankomsttid visas direkt i listan med bokningar. Vidare 

lades till höger på varje bokning ett kryss till som var tänkt att vara en snabb väg för att avboka en 

gjord bokning. Vid klick på krysset ska en pop-up-ruta komma fram som lyder ”Är du säker på att du 

vill avboka?” med två tillhörande knappar, ”Avbryt” och ”Ja”. Längst ner på översikten, som öppnas 

genom ett klick på aktuell bokning i listan under ”Bokningar”, lades två nya knappar till, ”Redigera” och 

”Avboka”.  

5.5.6 Slutgiltig version 
Det slutgiltiga resultatet erhölls efter iteration och test med pappersprototypen. I Figur 32 till och med 

Figur 35 presenteras de skärmbilder av den slutgiltiga versionen som visualiserades digitalt. Figur 32 

visar startskärmen med de ändringar som gjordes av flik-systemet samt en slutgiltig variant av 

planeringsskärmen. 
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Figur 32 – Startskärm och planeringsskärm för den slutgiltiga versionen av verktyget. 

I Figur 33 visas översikten och bekräftelsen utifrån de ändringar som gjordes till den slutgiltiga 

versionen. Bland annat så kan den nya kartan som lades till på översikten ses och även den ändring 

som gjordes för bekräftelsen. 

 
Figur 33 – Översikt och bekräftelse för den slutgiltiga versionen av verktyget. 

De ändringar som gjordes för fliken ”Bokningar” och översikten som fanns under denna flik kan ses i 

Figur 34. Bland annat syns tider för av- och ankomst och även krysset för snabbare avbokning som 

lades till för den slutgiltiga versionen.  
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Figur 34 – Fliken ”Bokningar” och tillhörande översikt som kan öppnas under fliken.  

Fliken ”Karta” som lades till i den slutgiltiga versionen ses i Figur 35 som illustrerar kartan före och 

efter destination valts. Uppskattad restid syns för lättare planering och knappen ”Till bokning” som är 

en alternativ väg till bokning och som leder till planeringsskärmen. 

 
Figur 35- Fliken ”Karta” före och efter destination valts. 
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6 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras metoderna som används i kandidatarbetet. 

6.1 Marknadsundersökning 
Med en marknadsundersökning kan en god förståelse fås för hur olika designproblem kan lösas. I 

samband med detta kandidatarbete har en bild kunnat fås av vilka funktioner som kan tänkas behövas 

för ett planeringsverktyg redan innan det undersöktes med en fokusgruppträff. För fokusgruppträffen 

kunde bygguppgiften och frågeställningarna utgå från hur det ser ut idag och på så sätt gick det att 

tidigt få en bild av vad som var relevant att ta upp. Vid idégenereringen och skapandet av 

pappersprototypen kunde inspiration fås och idéer behövde inte skapas från grunden. 

Trots att spårtaxisystemet som verktyget är riktat mot i dagsläget är väldigt outforskat finns många 

existerande planeringsverktyg för bland annat både kollektivtrafik och taxi. Med andra ord finns det 

mycket att utgå från och även om verktyget inte är tänkt att användas på exakt samma sätt som de 

existerande verktygen är grundprincipen densamma och det finns många funktioner som kan tillämpas 

på ett verktyg för resa med spårtaxi. Dock är det lätt att låsa sig vid befintliga lösningar och inte utforska 

lösningsrymden till fullo när en marknadsundersökning är utgångspunkten för arbetet. Att bygga för 

mycket på nuvarande lösningar kan ta bort nyhetsvärdet i en produkt och risken är att den blir för 

snarlik en redan existerande produkt på marknaden. Att en produkt är lik en redan existerande kan 

dock från vissa aspekter vara fördelaktigt, detta med avseende på igenkänningsfaktor som innebär att 

en användare lättare förstår ett nytt system om det har likheter med det gamla. 

6.2 Fokusgrupp 
Fokusgrupp som metod kan potentiellt få fram många åsikter med relativt lite medel. För ett arbete 

som denna kandidatuppsats har det inneburit att resultat angående vilka behov som finns och vilka 

användarna är tidigt har kunnat komma in i arbetsprocessen. Detta har varit betydelsefullt då 

resultatet från fokusgruppen varit en viktig utgångspunkt till hur pappersprototypen har konstruerats. 

En lärdom från förberedelsearbetet med fokusgruppen är att det kan vara fördelaktigt att testa 

frågorna/uppgifterna på någon utomstående innan de tas upp med fokusgruppen. Detta för att 

förhindra att frågor kan misstolkas eller vara vilseledande för deltagarna.  

6.3 Användarporträtt och scenarion 
Användarportträtt är en bra metod för att få ord på vilka användarna är och genom scenarion kan en 

större förståelse fås av vilka krav som kan tänkas finnas på en produkt. Möjligen skulle ett problem 

med denna metod kunna vara att utvecklingsprocessen blir för styrd av ett visst användarportträtt 

eller scenario och detta skulle kunna orsaka att några behov förbises, men eftersom verifiering med 

ytterligare användarstudier har gjorts i detta arbete är den risken inte speciellt stor. 

6.4 Pappersprototyp 
Med en pappersprototyp hamnar funktion snarare än utseende i fokus och det är något som 

kandidatarbetet hade stor nytta av då tanken var att skapa ett verktyg som fungerade bra utifrån 

funktioner som, genom fokusgruppträffen, framkommit som viktiga. 

Vid utformandet av pappersprototypen testades prototypen internt till viss mån, de tre olika 

uppgifterna genomfördes med olika scenarion i åtanke för att undersöka vilka skärmbilder och 

varianter av skärmbilder som behövde skapas för testen. Vid test av den första versionen av 

prototypen upptäcktes dock att en av uppgiftsbeskrivningarna missförstods. Det hade därmed varit en 

fördel att inte enbart testa prototypen utan även uppgifterna innan användartesterna och då kanske 

med en av projektmedlemmarna som inte är lika insatta i prototypen men ändå i PRT-systemet. Detta 
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för att undvika att uppgifter missförstås under användartesterna och på så sätt bidra till ett mer korrekt 

resultat av gäller uppgiftsframgång. 
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7 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultaten från kandidatarbetet. 

7.1 Marknadsundersökning 
Det tycks vara en trend i samhället just nu att ha en genomgående layout oavsett vilken plattform 

användarna använder. Detta märks bland annat i lanseringen av SJs nya applikation och hemsida, som 

har skett under arbetets gång. Något som därför konstaterats är att det verktyg som ska finnas för 

beställning på hållplatsen till viss del bör ha samma gränssnitt som verktyget i form av en applikation 

då det medger igenkänning.  

Något som noterades var att flera stycken av applikationerna uppdaterades till en ny version under 

kandidatarbetets gång. På grund av detta motsvarar inte den gjorda marknadsundersökningen det 

aktuella läget fullt ut. Några av de applikationer som uppdaterades förändrades väldigt mycket till den 

nya versionen, exempelvis så fick både SJ:s och SL:s applikation ny design där bland annat strukturen 

var annorlunda gentemot den tidigare versionen. Detta visar på hur ständigt föränderlig denna typ av 

område är och att det är viktigt att hela tiden stäva efter förbättringar och följa med i utvecklingen. 

7.2 Fokusgrupp 
Möjligheten att beställa enkelresa framgick att de medverkande såg som en självklarhet snarare än en 

valbar funktion då diskussion uppkom om vad denna punkt innebar för verktyget. 

Kandidatmedlemmarna som är mer insatta i alla valmöjligheter verktyget kan ha, såg tydligare att 

beställningsfunktionen kan vara valbar. Detta eftersom spårtaxin är tänkt att ha så pass kort väntetid 

att beställning av vagnen teoretiskt sätt skulle kunna ske enbart på plats på stationen, och inte behöva 

göras i förväg. När förklaringen gavs att det skulle kunna gå att ha ett verktyg där endast planering sker 

framgick att de medverkande inte hade tänkt den tanken och att de trots denna tanke ansåg att de 

ville ha möjlighet att kunna beställa sin resa genom verktyget. 

Anledningen till att användarna hade svårt att föreställa sig att verktyget inte hade denna funktion 

beror troligen på hur de föreställer sig systemet, och då de hör ordet taxi förutsätter de omedvetet att 

spårtaxi har liknande boknings- och betalsystem. Det är väldigt viktigt att ta hänsyn till användarnas 

referensram när en användarstudie designas. Detta är något som kandidatmedlemmarna kommer att 

ta med sig som en viktig lärdom i fortsatt arbete. En tydligare formulering hade kunnat vara att endast 

beskriva funktionen som möjlighet att beställa resa, istället för möjlighet att beställa enkelresa, då 

denna formulering troligen hade gett en tydligare bild av vad funktionen innebar för verktyget. 

Något som kom högt upp av funktionerna var möjlighet till flera betalsätt. Denna funktion kunde inte 

utvärderas på ett bra sätt då det är de som driver systemet som bestämmer betalsätten och för 

verktyget blir vilka betalsätt som finns mindre viktigt för utformningen än huruvida det ska gå att betala 

i verktyget eller inte. Därmed hade det troligen varit bättre att formulera funktionen som möjlighet att 

betala sin resa då möjlighet till flera betalsätt inte gav någon tydlig information om ifall det var önskvärt 

att kunna betala sin resa i verktyget eller inte. Senare under frågeställningarna framkom dock att det 

fanns ett behov av att kunna betala både på plats vid hållplatsen samt genom verktyget men det kunde 

inte konstateras hur högt prioriterat det var att kunna betala genom verktyget gentemot andra 

funktioner.  

Frågeställning nummer 5 och 9, se avsnitt 4.3 Fokusgrupp, ströks på grund av att diskussionerna drog 

ut på tiden. Anledningen till att frågeställning nummer 5 valdes bort var att det under bygguppgiften 

framkommit att funktionen planera resa var önskvärd och därför ansågs frågan om huruvida det fanns 

ett behov att planera delvis besvarad, vilket gjorde att andra frågeställningar prioriterades. 

Frågeställning nummer 9 som rörde av-/ombokning av spårtaxi berördes även den lite i bygguppgiften 
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och den ströks därför på grund av att andra frågeställningar ansågs ge mer utbyte. För att förebygga 

en sådan här situation hade en tidsbegränsning kunnat sättas per fråga men då hade å andra sidan 

relevanta diskussioner kanske behövt avbrytas vilket inte heller är optimalt för resultatet.  

Något som kunde konstateras genom fokusgruppen är att användare vill ha möjligheten att planera, 

även vid resa med ett flexiblare transportsätt än dagens kollektivtrafik, där ingen tidtabell behöver 

följas och resan kan ske när som helst. Detta tyder på att detta är en viktig funktion för att användarna 

ska känna sig bekväma med att använda systemet. 

7.3 Användarporträtt och scenarion 
Genom användarporträtten kunde både den lågfrekventa likväl som den högfrekventa användaren 

illustreras, utöver det erhölls också en bredd i användare med olika livssituationer och behov. Med 

hjälp av att ha en bild av användarna och i vilka scenarion de skulle kunna använda verktyget har 

pappersprototypen kunnat konstrueras med dessa saker i åtanke. Det har bland annat speglat sig i att 

funktionen byta språk har undersökts då tanken är att verktygen ska kunna tillämpas av olika 

nationaliteter. 

7.4 Pappersprototyp 
Åldersspannet på personerna som testade pappersprototypen var inte särskilt stort, endast 19-31 år. 

Teknikvanan är rimligtvis något högre för en yngre användargrupp än en äldre, vilket kan orsaka att de 

yngre användarna inte upplever lika stora problem med gränssnittet som en äldre användargrupp 

skulle ha gjort. Detta kan göra att vissa problem som skulle ha upptäckts med en bredare målgrupp 

inte gjorde det. 

Genom fokusgruppen konstaterades att det finns många olika typer av användare, både de som 

använder systemet dagligen, de som åker någon gång ibland och de som är helt nya för systemet. När 

pappersprototypen konstruerade designades den för att kunna nå en så bred målgrupp som möjligt. 

Detta gjorde att gränssnittet för beställning av resa anpassades efter en förstaanvändare och att 

genvägar för den frekventa användaren inte undersöktes. Däremot fanns detta i åtanke då gränssnittet 

konstruerades, så att funktioner som till exempel favoriter kunde läggas till i ett senare skede.  Det 

testades dock inte exakt hur favoriter skulle fungera samt hur en genväg för beställning skulle kunna 

konstrueras för den frekventa användaren och detta är därför även saker som senare skulle behöva 

utvecklas. 

Eftersom pappersprototypen var begränsad till ett visst antal uppgifter, och därmed delar, kunde inte 

alla funktioner som behoven genererade verifieras. Det behov som kom upp flest gånger under 

fokusgruppträffen var att få statusinformation om sin resa. Detta behov undersöktes inte fullt ut med 

pappersprototypen men något som kunde konstateras är dock att det bör finnas en funktion i 

verktyget som ser till att resenären blir uppdaterad om sin resa exempelvis genom någon form av 

notifikation. I pappersprototypen testades behovet främst genom vad som behövde anges på 

översikten, det vill säga vilken information som behövdes för att användaren skulle vara bekväm med 

att genomföra en bokning. 

I bygguppgiften valdes funktionen köpa enkelresa av flest personer. Två av de tre uppgifterna var 

formulerade utifrån denna funktion och i pappersprototypen var denna funktion i centrum. Fördelen 

med att prototypen hade främst en funktion i fokus var att denna blev väl testad och att utformningen 

av funktionen därmed blev väl underbyggd. Nackdelen skulle kunna vara att det inte blev lika stor 

bredd i verktyget som om fler funktioner hade varit i fokus, men eftersom fler delar hade behövts 

skapas för pappersprototypen i det fallet skulle inte lika många iterationer ha kunnat göras på grund 

av begränsad tid. Därmed skulle bredden ha skett på bekostnad av kvalitén på det som togs fram. 
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Planera resa var något som i bygguppgiften också kom högt prioriterat. Denna funktion integrerades 

med att beställa resa och därför testades inte en funktion enbart för planering. Ett av behoven från 

fokusgruppen var att det är önskvärt att bokning och planering är integrerade och på grund av detta 

kombinerat med att det naturligt föll sig in designades prototypen för att det skulle gå att både planera 

och boka resa i samma steg. I den slutgiltiga versionen av applikationen lades en karta in i flik-systemet 

för att på ett smidigare sätt kunna kolla upp sådant som var närmsta hållplats ligger. Via denna karta 

var tanken att planering skulle kunna ske snabbare än med sök resa-funktionen genom att snabbare 

ge en uppskattad restid.  

Något som konstaterades i detta arbete är hur viktigt det är att ta hänsyn till olika typer av användare 

i utvecklingsprocessen. Om utgångspunkten endast hade varit en typanvändare hade verktyget kunnat 

bli väldigt riktat och väl anpassat för en användartyp medan andra helt hade förbisetts. Att denna tanke 

fanns med i arbetsgången märks bland annat på att en språkfunktion ansågs viktig. Initialt testades 

funktionen som en valbar funktion direkt i verktyget men efter att ha studerat existerande 

applikationer erhölls vetskapen om att det går att låta applikationens språk anpassa sig efter enhetens 

språk. Att testa funktionen gav dock en bra bild av hur en språkfunktion kan illustreras för det verktyg 

som är tänkt att finnas på hållplatsen där personlig anpassning inte kan ske på ett lika enkelt sätt.  

Vissa funktioner testades inte trots att de är tänkta att finnas i applikationen. Anledningen till detta är 

att de redan är väldigt etablerade, ett sådant exempel är hållplatshistorik som illustrerades i 

pappersprototypen men inte berördes i uppgifterna. Även sökförslag var något som inte berördes 

speciellt noggrant även fast det i viss mån illustrerades i pappersprototypen. Detta till följd av att denna 

funktion också är etablerad och att testa funktionen hade inte gett mervärde till det prototypen var 

tänkt att testa. En hjälpfunktion där information kan fås om vad verktyget är och hur det fungerar sågs 

som en självklarhet. Var och hur denna funktion ska vara tillgänglig undersöktes däremot inte mer än 

att den är tänkt att finnas under huvudmenyn och en vidare undersökning skulle behöva göras för om 

den exempelvis behövs på fler ställen.  

Huruvida betalning ska kunna ske i verktyget och i så fall på vilket sätt är inget som undersökts 

närmare. Via fokusgruppen kunde det konstateras att det finns ett behov av att kunna betala direkt i 

verktyget men hur betalning ska ske i det scenariot är något som måste undersökas. Vidare finns ett 

behov av att även kunna betala på plats och på grund av detta kommer frågor upp rörande hur det 

registreras på hållplatsen om man har betalat eller inte, och om båda alternativen ska finnas. 

Ytterligare en aspekt rörande betalning är hur betalning ska ske om man samåker med någon. Saker 

som måste undersökas är om systemet ska vara uppbyggt så att möjlighet finns för resenärerna att 

betala var för sig och i så fall hur en betallösning konstrueras så att det är möjligt. 

Vid test med pappersprototypen uppkom några testscenarion som prototypen inte var byggd för. 

Under test av första versionen uppkom en situation där en testdeltagare valde destination endast 

genom kartan i den skärmbild där sökning och val av destination gjordes. Antagandet att testpersonen 

kände till Linköping tillräckligt bra för att göra detta gjordes under testet och därmed klarade 

testpersonen uppgiften även om valet inte gjordes som prototypen var förberedd för. Eftersom 

prototypen endast hade en skärmbild av kartan, där en av testdestinationerna visades och inte 

resterande, är det svårt att veta om antagandet var rätt. Detta kan ha bidragit till en felmarginal i 

testresultatet. 

De SUS-poäng som erhölls var höga för både första och andra versionen av pappersprototypen. 

Majoriteten av testpersonerna har en personlig relation till uppsatsens författare, så det skulle vara 

möjligt att de kan ha en viss bias vid ifyllande av utvärderingsformuläret, se Bilaga 2 – 

Utvärderingsformulär, och det är något som måste tas i åtanke vid utvärdering av resultatet. 
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Något som också kan påverka SUS-poängen är att prototypen utgått från många existerande lösningar, 

vilket kan bidra till säkerhet i form av igenkänning hos användarna och detta skulle kunna bidra till 

höga SUS-poäng då flera funktioner inte behövt testas fram från grunden. 

Uppgiftsframgången var för uppgift två sämre vid test med den andra versionen av prototypen än vid 

den första trots oförändrad formulering. De problem som uppkom i testen med den andra versionen 

var inte relaterade till de ändringar som hade gjorts och därmed visar det att resultatet kan skilja sig 

mycket beroende vilka testpersoner det är som deltar. 

Efter användartesterna kunde konstaterandet göras att ett verktyg för resa med spårtaxi bör vara 

utformat så att bokning och planering kan ske, likväl som det bör kunna tillhandahålla olika typer av 

information. Verktyget bör också vara lättförståeligt och kompakt så att bokning kan ske enkelt.  För 

att kunna tillgodose behoven behöver verktyget bland annat ha en sökfunktion där både start- och 

slutdestination samt tid kan anges. Användaren bör även ha möjlighet att kunna kolla upp detaljer om 

sin gjorda bokning i efterhand så att denna information är tillgänglig för användaren även efter 

genomförd bokning. Verktyget bör vara anpassat så att detaljer inte behöver anges i onödan, 

exempelvis genom förinställda val av tid och destination.  
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8 Slutsats 
Genom att använda användarcentrerade metoder så som fokusgrupp och användartester med en 

pappersprototyp kan god kunskap fås om vilka användarna är och vilka behov de har. Vidare kan 

värdefulla åsikter fås tidigt om hur en produkt kan förbättras med användarna i åtanke.  

Det finns många olika potentiella användare till ett transportsystem så som spårtaxi. Både användare 

som dagligen använder systemet och de som är tillfälliga användare bör tas hänsyn till i 

utvecklingsprocessen, då olika användare har skilda behov.  

De huvudsakliga behov som finns hos användarna, på ett verktyg för resande, är att kunna planera och 

få information i samband med sin resa. Vidare finns ett behov av att kunna genomföra en bokning med 

få steg. 

Ju fler iterationer som görs med användarna inkluderade desto bättre anpassad kan en produkt bli. Att 

tidigt inkludera användarna i utvecklingsprocessen är betydelsefullt då det är enklare och billigare att 

göra ändringar i detta skede, och det därmed finns möjlighet till många iterationer.  
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9 Framtida arbete 
Denna uppsats har endast behandlat delar av ett planeringsverktyg för resa med spårtaxi. Till exempel 

berörde användartesterna med pappersprototypen främst planering och beställning och de 

användarbehov och mindre funktioner som var kopplade till dessa, vilket innebär att vissa delar inte 

har undersökts i någon större grad. Fler delar av verktyget skulle därmed behöva tas fram och 

verifieras. En sådan del är hur integrering med annan kollektivtrafik ska illustreras och fungera mer 

utförligt. 

Ytterligare en sak som skulle behöva undersökas vidare är exakt hur verktyget ska integrera med 

hållplatsen. Till exempel hur gjord beställning ska registreras på hållplatsen samt vilken information 

om hållplatsen som ska illustreras i verktyget och när. 

De delar av verktyget som togs fram drevs endast till konceptnivå och därmed skulle mjukvaran behöva 

tas fram för att verktyget ska kunna landa i en slutgiltig produkt. Till denna mjukvara skulle en 

kravspecifikation behöva tas fram och en verifiering av att programvaran uppfyller kraven skulle även 

vara nödvändig.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Identifierade behov från Karlsson & Modig (2015) 
Användarnas behov kring PRT: 

1. Användaren skulle vilja ha samma funktioner som med en bil utan att behöva sköta om allt 
kringliggande.  

2. Vagnen ska uttrycka miljömedvetenhet för att användarna ska känna att det är ett bra sätt att färdas 
på.  

3. Användarna vill kunna vara spontana och ändra sin rutt under resans gång på ett enkelt och säkert sätt.  

4. Användarna vill att det ska vara prisvärt att åka. Vagnen ska ha god kvalité trots att det inte är jättedyrt 
att åka.  

5. Användaren vill känna sig säker under så väl natt som dag, även om användaren är ensam i vagnen.  

6. Användaren vill inte åka med okända människor för då känner sig användaren otrygg.  

7. Användaren vill kunna planera sin resa enkelt så att byten blir enkla. 

8. Användaren vill inte att vagnen förstör stadsbilden.  

9. Vagnen behöver vara anpassad för alla.  

10. Funktionsnedsatta personer och äldre människor måste kunna komma in i vagnen vid på- och avstigning, 
förstå den och kunna färdas i den på ett säkert sätt.  

11. Barn ska kunna åka tryggt i vagnen.  

12. Användarna har behov av att kunna utföra samma saker som med en bil, kunna åka vart som helst och 
ta med sig många saker utan att behöva gå långt med dessa. Detta främst för personer som jobbar och 
har med sig arbetsredskap i bilen.  

13. Det ska finnas plats för vardagligt bagage i vagnen, t.ex. matvaror, kassar och väskor.  

14. Det ska gå att ta med sig en barnvagn, rullator eller rullstol.  

15. Användaren vill kunna se tid till destination.  

16. Användaren vill veta när den är framme för att kunna planera sina resor.   

17. Användaren vill veta hur det går och var den befinner sig.  

18. Användaren har behov av att kunna kommunicera med någon som har kontroll över vagnen, exempelvis 
servicecentral.  

19. Det ska vara lätt och smidigt att gå på och av vagnen.  

20. Vagnen ska vara lätt att interagera med.  

21. Användaren vill inte känna sig stressad för att hinna med sin vagn.  

22. Bagage ska kunna tas på utan att det blir trångt eller obekvämt för någon typ av användare.  

23. Vagnen ska kännas rymlig och inte ge en "full buss"-känsla.  

24. Användaren ska känna en känsla av självständighet i vagnen.  

25. Användaren vill kunna göra andra saker under sin resa till exempel arbeta, läsa, skriva.  

26. Spårnätet måste vara väl utbyggt för att flexibiliteten ska vara lika stor som med bil.   

27. Användaren vill kunna göra flera stopp under sin resa och utföra flera ärenden.    

28. Anslutning till transportmedel för längre resor måste vara smidig för att underlätta byten.    

29. Spårnätet måste vara mer utbyggt än bara inne i kärnan av staden för att kunna ersätta biltrafik i städer.    

30. Det är viktigt att priset hålls på en god nivå, det behöver vara jämförbart med bil och kollektivtrafik idag. 

31. Användarna vill kunna betala på ett smidigt sätt och kunna göra flera resor inom en kort tidsperiod. 

32. Användaren ser behovet av att kunna köra bilen till utkanten av staden, parkera där och ta PRT in till 
stadskärnan.    

33. Användaren vill inte behöva vänta på vagnen för länge. 

34. Användaren vill inte behöva gå långt till hållplatsen.    

35. Hållplatsen behöver vara så nära så att användaren kan tänka sig att gå med tunga kassar och packning 
till och från hemmet. 

36. Hur man beställer vagnen måste vara enkelt att förstå och gå fort.  
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Bilaga 2 – Utvärderingsformulär 
Instämmer  Instämmer 

inte alls   helt 

1. Jag tror att jag skulle vilja använda detta 

verktyg ofta. 

2. Jag tyckte att detta verktyg var onödigt 

komplicerat. 

3. Jag tyckte att detta verktyg var lätt att 

använda.  

4. Jag tror att jag kommer att behöva hjälp 

av en teknisk person för att kunna använda 

detta verktyg. 

5. Jag tycker att de olika funktionerna i 

verktyget är väl samordnade. 

6. Jag tyckte att det fanns för mycket 

inkonsekvens i verktyget. 

7. Jag kan tänka mig att de flesta skulle lära 

sig att använda detta verktyg mycket 

snabbt. 

8. Jag tyckte att detta verktyg var mycket 

besvärligt att använda. 

9. Jag kände mig väldigt trygg när jag 

använde verktyget. 

10. Jag behövde lära mig mycket innan jag 

kunde komma igång med detta verktyg. 
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Bilaga 3 – Preliminär behovslista 
Tabell 16 – Den preliminära behovslista som togs fram inledningsvis i projektet. 

Nummer Behov 

1 Vara lätt att förstå 

2 Möjliggöra kollektivåkning för sällskap 

3 Möjliggöra beställning av resa 

4 Tillåta avbokning 

5 Tillåta ombokning 

6 Kunna användas för en person att resa privat 

7 Fungera ihop med annan kollektivtrafik 

8 Vara ergonomiskt utformad 

9 Möjliggöra flera resor inom kort tid 

10 Möjliggöra betalning av resa 

11 Erbjuda flera betalsätt 

12 Fungera på flera olika enheter  

13 Ha ett genomgående tema 

14 Ge korta väntetider 

15 Vara anpassad för alla 

16 Tala om för användaren vilken vagn som gäller 

17 Vara kulturellt accepterad 

18 Vara etiskt accepterad 

19 Uttrycka säkerhet 

20 Kunna vara skild från hållplatsen 

21 Vara oberoende av var användaren befinner sig 

22 Vara anpassad för nya användare 

23 Vara anpassad för vana användare 

24 Ha konkurrenskraftig prissättning 

25 Medge snabb beställning 

26 Kunna visa användaren var hållplatserna ligger 

27 Ge användaren bekräftelse vid beställning 

28 Ge användaren bekräftelse vid betalning 

29 Ge användaren uppskattning av restid 

30 Meddela förseningar 

31 Meddela förändringar av resa 

32 Tala om pris för användaren 

33 Möjliggöra planering av resa 

34 Visa resväg för användaren 

35 Möjliggöra kollektivåkning för en person 

36 Kunna användas för ett sällskap att resa privat 

37 Medge en känsla av säker beställning 

38 Medge en känsla av säker betalning 

39 Få angett läge och riktning i bekräftelsen 

 



60 
 

Bilaga 4 – Preliminär kravspecifikation 
Tabell 17 – Den preliminära kravspecifikation som togs fram i projektet. Varje krav utgår från ett eller flera av de behov som 
listas i Tabell 16. 

Nummer Utgår från behov Krav 

1 1,22 Vara självinstruerande 

2 1, 25 Ha få steg för att beställa en resa 

3 1, 25 Ge snabb överblick 

4 25 Medge snabb beställning 

5 15 Vara anpassad för personer med kognitiv nedsättning 

6 15 Vara anpassad för personer med nedsatt syn 

7 36 Kunna användas för ett sällskap att resa privat 

8 2 Möjliggöra kollektivåkning för sällskap 

9 35 Möjliggöra kollektivåkning för en person 

10 3 Möjliggöra beställning av resa 

11 21 Kunna beställa oavsett plats 

12 14 Ge kort väntetid 

13 33 Kunna planera en resa 

14 6 Kunna beställa en resa till bara sig själv (privat resa) 

15 4 Tillåta ombokning av resa 

16 5 Tillåta avbokning av resa 

17 24 Ej vara dyrare än befintlig kollektivtrafik i samma stad 

18 24 Ej vara dyrare än biltrafik i samma stad 

19 11 Erbjuda olika betalningssätt 

20 10 Möjliggöra betalning av resa 

21 7 Inkludera annan kollektivtrafik vid planering av resa 

22 15 Beakta antropometriska mått 

23 7 Kunna byta till/från annan kollektivtrafik 

24 25 Enkel betalning vid ett byte till/från annan kollektivtrafik 

25 25 Enkel beställning vid ett byte till/från annan kollektivtrafik 

26 16 Tala om för användaren vilken vagn som gäller 

27 13 Medge igenkänning av spårtaxi 

28 27 Ge användaren bekräftelse vid beställning 

29 28 Ge användaren bekräftelse vid betalning 

30 29 Ge användaren uppskattning av restid 

31 30,14 Meddela förseningar 

32 31,14 Meddela förändringar av resa 

33 32 Tala om pris för användaren 

34 33 Möjliggöra planering av resa 

35 34 Visa resväg för användaren 

36 26 Kunna visa användaren var hållplatserna ligger 

37 12,20,21 Fungera på olika enheter 

38 23 Föreslå resmål utifrån användarens tidigare resor 

39 23 Tillåta användaren att ha en personlig utformning av verktyget 

40 19 Använda säkra och beprövade betalningsmedel 
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Bilaga 5 – Förklaringar till ikoner 

Möjlighet att planera resa, det vill säga ange start- och/eller slutstation samt tid. 

Möjlighet att beställa enkelresa. 

 Möjlighet att spara resor/lägga till favoriter. 

 Möjlighet att lägga till delstopp för resa. 

 Hållplatshistorik. 

 Möjlighet att se aktiva biljetter. 

 Möjlighet att visa karta. 

 Möjlighet till flera betalsätt. 

 Möjlighet att av-/omboka resa. 

 Visa anslutning till annan kollektivtrafik. 

 Ge meddelande om försening och/eller ändring. 

 Egen funktion.  
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Bilaga 6 – Medgivande till dokumentation 
Vi som genomför studien 
Linnea Utterheim, Linköpings universitet, Sverige. Kontakt: linut091@student.liu.se 

Rebecka Nilsson, Linköpings universitet, Sverige. Kontakt: rebni542@student.liu.se 

Beskrivning av studien 
Den här studien är en del av ett kandidatarbete som ingår i ett projekt mot företaget Beamways. 

Beamways är ett företag som bedriver utveckling av spårtaxi och projektet har i syfte att komma fram 

med ett koncept på en större och en mindre spårtaxihållplats samt ett verktyg för att planera, beställa 

och betala resa med spårtaxi. 

Studien har i syfte att identifiera användarbehov som finns vid resa med spårtaxi.  

Insamlad data 
Fokusgruppträffen kommer dokumenteras både med ljud och video samt genom skrivna anteckningar. 

Ljudet och videon kommer inte att publiceras någonstans, utan kommer endast att användas för 

sammanställning och analys. Till exempel för att kontrollera exakt vad en deltagare sa vid ett visst 

tillfälle. Insamlad data kommer att användas i kandidatarbetet och kan komma att användas i de två 

andra kanditatarbetena som ingår i samma projekt.  

Individuell data 
Alla som medverkar i studien kommer att vara anonyma, det vill säga namn kommer inte finnas med i 

offentligt publicerat material. 

Sekretess 
Vi som genomför studien kommer att vidta åtgärder för att hålla den insamlade informationen och 

inspelningar konfidentiella. Som en allmän regel kommer det insamlade materialet inte att delges till 

andra än vi som genomför studien och medlemmar i projektgruppen som behandlar spårtaxi i kursen 

TMKT82 – Kandidatarbete produktutveckling vid Linköpings universitet. Resultaten från denna studie 

kan komma att användas i rapporter, presentationer och publikationer, men mottagaren kommer inte 

att kunna identifiera dig. 

Återkallande av behörighet 
Deltagandet i denna studie är frivilligt. Du är fri att delta eller avböja att delta efter din egen vilja. Du 

kan avsluta ditt deltagande i studien när som helst. 

Frivilligt medgivande 

Genom att underteckna nedan bekräftar jag att jag har tagit del av ovanstående uppgifter och att jag 

förstår denna information. Dessutom samtycker jag till att delta i studien och att datamaterialet som 

samlas in under övningarna kommer att användas i kandidatarbete vid Linköpings universitet. 
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Bilaga 7 – Stimulusmaterial 
Presentation av Personal Rapid Transit 
I dagens städer finns det många sätt att transportera sig på. Det finns kollektivtrafik som till exempel 

buss, spårvagn eller tunnelbana samt andra transportmedel så som bil, cykel eller taxi. Den ökade 

biltrafiken inom städer har bidragit till diverse trängsel- och miljöproblem. För att minska biltrafiken i 

städer håller ett nytt transportsystem på att utvecklas, det kallas för "Personal Rapid Transit" och 

översätts till ”spårtaxi” på svenska. 

Personal Rapid Transit (förkortat PRT) är ett transportsystem med mindre spårbundna, eldrivna vagnar 

som är helt automatiserade. Vagnarna är anpassade för 1-4 passagerare, så man kan åka både ensam 

och i grupp. Spåret som vagnarna åker på är planskilt från övriga transportvägar och påverkas därför 

inte av annan trafik. Det går 7 meter upp i luften och vagnens golv befinner sig 5 meter ovan mark. 

Man åker direkt till sitt mål utan några byten, det är därför troligt att resan går snabbare än med 

nuvarande transportlösningar inom staden. Spårnätet är tänkt att täcka hela staden, med så många 

stationer att alla invånare i Linköping har max 300 meter till en station (Beamways n.d.). Denna sträcka 

motsvarar en gångväg på 4 minuter. Vagnen beställs till önskad station vid önskad tid och det går att 

resa alla tider på dygnet. Kostnaden kommer vara ungefär densamma som för dagens stadsbussar och 

resa med bil i stadstrafik. 

 

  

Figur 37 – Illustration av spårtaxiräls i Linköping (Beamways n.d.). 
Figur 36 – Illustration av vagn för spårtaxi 
(Claesson et al. 2015). 
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Bilaga 8 – Kvalitativ innehållsanalys av fokusgruppträff 
Tabell 18 visar den kvalitativa innehållsanalysen av den första delen av fokusgruppträffen, som bestod 

av en bygguppgift. 

Tabell 18 – Kvalitativ innehållsanalys av bygguppgiften. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kategori Tema/Behov 1 Tema/behov 2 

Om man var flera som 
åkte, så tänkte jag att 
det kan vara skönt att 
man kan bara lägga till 
delstopp, istället för 
att man beställer en i 
taget. 

om man är flera, 
skönt att lägga till 
delstopp 

delstopp Anpassat för 
samåkning 

Kunna samåka 
med någon 
som inte ska 
till samma 
destination  

idealt att kunna ha 
laddningsfunktion, 
kopplat till fingret eller 
nånting. Något man 
alltid har med sig 
liksom 

idealt att kunna 
ha 
laddningsfunktion 
som man alltid 
har med sig 

betalsätt Betalsätt som 
man alltid har 
med sig 

 

ibland så kanske man 
åker en sträcka väldigt 
ofta, och då är det 
skönt om det finns 
den funktionen att 
man kan flippa, så att 
de byter plats om man 
åker andra hållet. 

om man åker en 
sträcka ofta, vill 
man kunna flippa 
stationerna 

flippa 
stationer 

Enkelt kunna 
planera tur och 
retur 

 

det är nåt jag tycker är 
bra i alla fall som det 
finns nu många appar 
där man kan se, att 
den blir så sen eller 
liknande 

bra appar som 
finns nu, se om 
den blir sen 

försening Få 
statusinformation 
om sin resa 

 

Det är allmänt 
praktiskt om man får 
reda på att det är 
väldigt många som 
åker just nu, så då kan 
det vara bra att veta 
om man tar sig fram i 
tid. 

praktiskt om man 
får reda på att det 
är väldigt många 
som åker just nu 

försening Få 
statusinformation 
om sin resa 

 

alltid skönt att ha lite 
koll på det så att man 
inte stressar dit i 
onödan, ifall man är 
lite sen eller så vidare.  

inte stressar dit i 
onödan ifall man 
är lite sen 

försening Få 
statusinformation 
om sin resa 

 

Så att man inte står 
där i regnet. 

inte stå i regnet försening Få 
statusinformation 
om sin resa 

Väderskydd på 
hållplats 
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Om jag beställer den 
till klockan 8 så vill jag 
gärna veta om den 
kommer 8.15 
istället. Det är ganska 
avgörande att man 
verkligen kan beställa 
och få planera när det 
verkligen blir. ...jag 
tänker att jag får det 
när jag lägger 
beställningen. 

Få reda på när 
resan verkligen 
blir av, från 
början. 

planering Få 
statusinformation 
om sin resa 

 

Ifall man ska ta sig en 
längre sträcka, då den 
inte fortsätter längre, 
så kan man ju ta en 
buss därifrån.  

ta sig en längre 
sträcka, med buss 

anslutning Få 
överblick/helhets
bild av hela sin 
resa 

 

då kan det vara skönt 
att kunna se att det 
går att ta en buss sen 
vid den där hållplatsen 
och då kan jag ta mig 
sista sträckan. 

skönt att kunna 
se att det går att 
ta en buss sista 
sträckan 

anslutning Få 
överblick/helhets
bild av hela sin 
resa 

 

om man anger start- 
och sluttid, kan det 
vara skönt att man ser 
hur lång tid resan 
kommer att ta. 

skönt att man ser 
hur lång tid resan 
kommer att ta 

planering Få 
överblick/helhets
bild av hela sin 
resa 

 

skönt att veta hur lång 
tid en resa kommer att 
ta.  

veta hur lång tid 
en resa tar 

planering Få 
överblick/helhets
bild av hela sin 
resa 

 

om man vet att jag ska 
åka dit och dit eller 
beställa åt någon 
annan, så vet man att 
den finns där och att 
man kan se, jag vet 
vilka jag har 

man ser att 
biljetterna finns 
där och man vet 
vilka man har 

se aktiva 
biljetter 

Få 
överblick/helhets
bild av hela sin 
resa 

 

Ifall man inte ville 
köpa månadskort, och 
sen är det smidigare 
om man inte åker så 
ofta. 

inte vilja köpa 
månadskort 

abonnemangs
biljett 

Ha tillgång till 
olika biljettyper 

 

Om man är frekvent 
användare så kan det 
vara smidigt, om de 
rörliga kostnaderna 
överstiger den fasta 
kostnaden, att på så 

om man är en 
frekvent 
användare kan 
det vara smidigt 
att dra en fast 
kostnad 

abonnemangs
biljett 

Ha tillgång till 
olika biljettyper 

 



66 
 

sätt dra en fast 
kostnad. 

om man vet att jag 
sticker här ifrån 
ungefär klockan sex så 
vet jag att den 
kommer hit ungefär 
klockan sex så jag bara 
kan kliva på 

så man vet att 
den är där när 
man vill 

planering Inte behöva vänta 
på vagnen 

 

Ibland så kanske man 
inte har kort på sig 

man kanske inte 
har kort på sig 

betalsätt Inte vara låst vid 
ett betalsätt  

 

ibland har man inte 
allt, man glömmer 
kontanter 

glömmer 
kontanter 

betalsätt Inte vara låst vid 
ett betalsätt  

 

om kortet råkar bli 
spärrat eller något 
annat så är det skönt 
att kunna betala med 
kontanter.  

skönt att kunna 
betala med 
kontanter 

betalsätt Inte vara låst vid 
ett betalsätt  

 

just idag glömde jag 
det hemma... Även om 
det är en skitsumma 
så har jag inget annat 
på mig. 

Om man glömmer 
kort är det skönt 
att kunna betala 
på annat sätt. 

betalsätt Inte vara låst vid 
ett betalsätt  

 

skönt om det finns 
olika sätt, att man inte 
behöver ha ett 
speciellt kort. 

att man inte 
behöver ha ett 
speciellt kort 

betalsätt Inte vara låst vid 
ett betalsätt  

Inte vara 
beroende av 
ett resekort 

en resa är inte så dyr 
så om det är nån enda 
gång så kan jag leva 
med det. 

en resa inte så 
dyr 

av-/omboka Lågt biljettpris  

om man stöter på 
hinder eller att man 
inte kommer att hinna 
med, så att man kan 
avboka eller kanske 
boka en senare. 

man kan avboka 
eller kanske boka 
en senare 

av-/omboka Möjlighet att 
ändra sin resa 

 

Är skönt om man får 
förhinder, att det finns 
möjlighet att göra det. 

skönt om man får 
förhinder 

av-/omboka Möjlighet att 
ändra sin resa 

 

skönt om man åker 
samma sträcka ofta 

åka samma 
sträcka ofta 

favoritresa Möjlighet till 
personlig 
anpassning 

 

praktiskt om man åker 
ofta till nåt ställe 

åka ofta till ett 
ställe 

favoritresa Möjlighet till 
personlig 
anpassning 
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kontanter, det går 
bort, det kommer 
aldrig att hända, det 
gör vi inte ens idag 
liksom, så att det 
kommer aldrig att 
finnas. 

ej kontanter betalsätt Nyttja framtida 
betalsätt 

 

Att kunna veta hur de 
går runt, annars är det 
väldigt svårt att sälja 
in ett koncept 

veta hur de går 
runt 

karta Se hur hela 
spårnätet går 

 

bra då om man kan se 
vart närmsta station 
finns, eller vart den 
station man tänkt åka 
till ligger 

se vart närmsta 
station finns 

karta Se närmsta 
hållplats 

Se var alla 
stationer finns 

ganska viktigt. Om 
man inte har lärt sig 
nätet, att veta vilken 
hållplats som är 
närmast 

veta vilken 
hållplats som är 
närmast 

karta Se närmsta 
hållplats 

Se hur hela 
spårnätet går 

det är smidigt att 
kunna planera överlag 

smidigt att 
planera överlag 

planering Systemet är 
pålitligt 

Få 
överblick/helh
etsbild av hela 
sin resa 

man kanske inte vill 
köpa tio resor på en 
gång 

inte vilja köpa 
flera resor 

enkelbiljett Ha tillgång till 
olika biljettyper 

 

är bra för de som bara 
åker någon gång 
ibland 

åka sällan enkelbiljett Ha tillgång till 
olika biljettyper 

 

 

Tabell 19 - Tabell 25 visar den kvalitativa innehållsanalysen av den andra delen av fokusgruppträffen, 

som bestod av diskussion kring frågeställningar. 

Tabell 19 – Analys av fråga 1: ”Vad är er erfarenhet av kollektivtrafik?” 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Kategori Tema/Behov 

Aa precis, så då är det ju 
det liksom, då måste 
man ha kortet laddat. 

man måste ha busskortet 
laddat 

betalning Inte vara beroende av ett 
resekort 

Men då är det så här, 
har jag pengar på 
busskortet? För på 
bussarna kan man inte 
betala kontant numera, 
jag vet inte ens om det 
går med kort längre?  

Undrar om man har 
pengar på busskortet. 
Man kan inte betala 
kontant 

betalning Inte vara låst vid ett 
betalsätt  
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Tabell 20 – Analys av fråga 2: ”Nu när ni har fått höra lite om spårtaxi, vad har ni för tankar kring det systemet?” 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kategori Tema/Behov 1 Tema/Behov 2 

Jag tänkte en app typ tänker på en app bokning Bokning sker 
genom medel 
anpassat till 
användaren 

Verktyget 
använder den 
teknik som finns 
idag 

Jo precis, det kan ju va 
ganska många som åker 
som inte fixar en app 

svårighet för en del 
recenärer att 
använda app 

bokning Bokning sker 
genom medel 
anpassat till 
användaren 

 

För det, för mig är det 
liksom det är det som 
avgör först av allt, det är 
ju så tiden dörr till dörr 
vad blir det? 

det som avgör är 
tiden från dörr till 
dörr 

restid Få 
överblick/helhet
sbild av hela sin 
resa 

Kort restid 

men oavsett hur jag 
skulle vilja ha, även om 
man inte kanske har en 
hel komplett skärm då 
vid varje hållplats, nu 
tack kom, bara en enda 
liksom knapp som man 
vill ha, och så bara 
skickar han hit en.  

knapp för att skicka 
hit en spårtaxi 
precis nu 

bokning Kunna boka 
med få steg 

Kunna boka på 
plats 

Ja allra minsta ska bara 
va kom hit 

bara kom hit bokning Kunna boka 
med få steg 

 

Ja liksom kom hit, så 
kan man ställa sig i den 
och bara där kan man 
säga ta mig dit 

kom hit och sedan i 
vagnen säga ta mig 
dit 

bokning Kunna boka 
med få steg 

Kunna boka på 
plats 

Det känns ju kanske, 
kanske kan gå, men asså 
man tänker på 
skadegörelse är väl klart 

tänker på 
skadegörelse 

säkerhet Tåligt 
bokningsverktyg 
på hållplats 

 

 

Tabell 21 – Analys av fråga 3: ”Ni fick i uppgift att skriva ner tre egenskaper en spårtaxihållplats bör ha och sedan rangordna 
dem. Vilka har ni valt och hur tänkte ni?” 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kategori Tema/Behov 1 Tema/Behov 2 

Och sen, jag vet inte om 
det var aktuellt för det 
men att man ska kunna 
boka taxin med nån 
app. Där man skriver var 
man befinner sig så den 
tar sig dit o sen kan man 
kryssa i var man vill åka 
också genom appen. 

boka taxi med app 
där man anger var 
man är och var 
man vill åka 

bokning Bokning sker 
genom medel 
anpassat till 
användaren 

Verktyget 
använder den 
teknik som finns 
idag 
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och sen att det är 
informativt på så sätt 
att det liksom 
uppdateringar, nu ser 
jag tidtabell här, det 
kommer ta lite tid på 
samma sätt liksom men 
möjlighet kanske 
förseningar eller 
liknande. 

få information i 
form av 
uppdateringar och 
se hur lång tid till 
vagnen kommer 
och om den är 
försenad eller 
liknande  

försening Få 
statusinformation 
om sin resa 

 

kommer jag behöva åka 
med någon annan eller 
liksom kommer jag 
kunna ha en egen vagn 
nu 

få reda på om man 
behöver åka med 
någon annan eller 
om man kan åka 
själv 

kollektivå
kning 

Få 
statusinformation 
om sin resa 

 

Först och främst nån 
koppling till när nästa 
vagn kommer och sånt 
där så man gör mot min 
bokning eller om jag 
boka där och då ska jag 
veta att tiden nu tills jag 
kommer få åka 

koppling till när 
nästa vagn 
kommer, när jag 
bokar ska jag veta 
tiden från nu tills 
att jag får åka 

väntetid Få 
statusinformation 
om sin resa 

 

att man enkelt får 
liksom 
statusinformation om 
när kommer vagnen 

enkelt få 
statusinformation 
om när vagnen 
kommer  

väntetid Få 
statusinformation 
om sin resa 

 

Ja men nåt form av aa 
men bokningssystem 
kanske på hållplatsen, 
att det finns den 
möjligheten. 

möjlighet till 
bokningssystem, 
kanske på 
hållplatsen 

bokning Kunna boka på 
plats 

 

Jag tänkte också lite så 
där, finns det möjlighet 
att man kan planka? 
Eller hur kollar dom av 
att man har köpt en 
biljett? 

hur kollas att man 
har köpt biljett? 

säkerhet Systemet 
motverkar 
missbruk 

 

 

Tabell 22 – Analys av fråga 4: ”Ge förslag på hur dessa tre egenskaper för hållplatsen kan uppfyllas.” 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kategori Tema/Behov 1 Tema/Behov 2 

Sen beror det ju på, man 
har ju bokat en viss tid 
och vet när den kommer, 
väntar den på mig om jag 
kommer försent då? 

väntar spårtaxin 
om man kommer 
försent till den tid 
man bokat? 

försening Få 
statusinformation 
om sin resa 

Kunna åka 
trots att man 
är försenad 
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Ja om du har liksom nån 
form av möjlighet att 
säga a men jag kommer 
va vid den här busshåll, 
den här hållplatsen om 
tretti sekunder eller 
nånting sånt kan du ju 
liksom, a men då börjar 
du traska dit och sen så 
får du en viss mängd, en 
tretti sekunder att den 
bara står stilla och inte, 
och inte och väntar på en 
och sen om du inte har 
kommit under den tiden 
så kör den vidare. Så bara 
ne du missade den.  

möjlighet att säga 
att man kommer 
vara vid 
hållplatsen  strax 
och sen gå dit och 
att man har en 
viss tid vagnen 
väntar och om 
man inte kommit 
då så kör den 
vidare 

väntetid Kunna boka resa i 
förväg 

 

En stor aspekt den 
mänskliga faktorn, det 
här liksom kan ju vara hur 
idealt som helst men 
människan kommer ju 
fortfarande liksom så 

mänskliga faktorn 
påverkar 
systemet även om 
det är hur idealt 
som helst 

mänskliga 
faktorn 

Systemet 
motverkar 
användarfel 

 

 

Tabell 23 – Analys av fråga 6: ”Hur skulle du vilja åka med en kompis?”  

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kategori Tema/Behov 1 Tema/Behov 2 

Ja, man swischar mellan 
varandra, nånting sånt. 

man swischar 
mellan varandra 
eller liknande  

samåkning Betalsätt som 
fungerar för 
samåkning med 
en bokning 

 

Annars så får man ju ha 
nåt liksom att man om 
man måste ha ett kort för 
att resa, så man bara mot 
en kortläsare när man 
kommer in då egentligen 
och sen justerar den, 
betalningen sker inte 
förrän jag är där kanske. 

annars ha att man 
måste ha kort för 
att resa och att 
man läser kortet 
mot en kortläsare, 
att betalning sker 
först när man är 
där 

betalning Enkel betalning 
vid samåkning 

 

Asså jag tänker mig typ 
att man gör som i en taxi, 
att liksom aa men du gör 
liksom resan för en bil så 
att säga och sen kan man 
ju liksom va ett maxantal 
i bilen men du liksom om 
du åker maxantalet eller 
en person det liksom 

oavsett om man 
åker maxantal eller 
själv så gör man 
resan för en bil 

samåkning Inte behöva 
utföra extra 
steg vid bokning 
för samåkning 

Ingen skillnad 
att åka själv mot 
att samåka 
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spelar ingen roll det är 
liksom en resa. 

Ja men det är liksom en 
biljett per resa och sen 
får du ju liksom pröjsa in 
dig så många som det är 
går i den här och sen får 
man ju göra upp det 
liksom mellan vänner 
liksom hur 
kompenseringen går. 

en biljett per resa 
och så får man åka 
så många som det 
går och göra upp 
betalningen mellan 
vännerna. 

samåkning Inte behöva 
utföra extra 
steg vid bokning 
för samåkning 

Få rabatterad 
biljett vid 
samåkning 

Asså, ju mindre krångligt 
det blir desto bättre. 

ju mindre krångligt 
desto bättre 

samåkning Inte behöva 
utföra extra 
steg vid bokning 
för samåkning 

 

Man måste ju samtidigt 
tala om hur många man 
ska va och så vidare. 

måste tala om hur 
många man är  

bokning Kunna ange 
antal personer 
vid samåkning 

 

Det måste alla fall va 
väldigt enkelt. Om man är 
fyra stycken och så ska 
man alla gå in i 
bokningssystemet, ne det 
skulle man inte vilja. 

måste vara väldigt 
enkelt, om man är 
fyra stycken som 
ska åka vill man 
inte alla behöver 
gå in i 
bokningssystemet  

bokning Kunna boka 
samåkning med 
en bokning 

Inte behöva 
utföra extra 
steg vid bokning 
för samåkning 

Ja precis, så att ja, tala 
om att man har en 
medresande. 

tala om att man 
har en medresande 

bokning Kunna boka 
samåkning med 
en bokning 

 

Nån bokar, vem som helst 
så kommer den. 

vem som helst 
bokar så kommer 
den 

bokning Kunna boka 
samåkning med 
en bokning 

 

Så kan du säga att aa men 
kom hit en vagn för fyra 
pers, om det är går lika 
fort som att säga kom hit 
en vagn så visst, men det 
ska gå smidigt, det är det 
viktiga. 

om det går lika fort 
att säga kom hit en 
vagn för fyra pers 
som kom hit en 
vagn, det viktiga är 
att det går smidigt 

samåkning Kunna boka 
samåkning med 
en bokning 

Inte behöva 
utföra extra 
steg vid bokning 
för samåkning 

Ja absolut, ja visst, tar det 
en minut att åka nånstans 
kanske det inte spelar 
nån roll 

ja, tar den en 
minut att åka 
någonstans spelar 
det ingen roll 

restid Kunna samåka 
med någon som 
inte ska till 
samma 
destination 
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Jag tänker stanna på två 
ställen 

stanna på två 
ställen 

samåkning Kunna samåka 
med någon som 
inte ska till 
samma 
destination 

 

Det är ändå trevligare att 
åka tillsammans, om inte 
annat kan det vara 
trevligt att vänta på den 
tillsammans. Ja vänta de 
två minutrarna eller vad 
det nu skulle ta, men det 
är ändå två minuter. 

trevligare att åka 
tillsammans och 
om inte annat är 
det trevligt att 
vänta tillsammans 
även om det bara 
är två minuter 

samåkning Kunna samåka 
med någon som 
inte ska till 
samma 
destination 

 

 

Tabell 24 – Analys av fråga 7: ”Hur ska bokning ske och är man tvungen att förboka? Tycker du man ska kunna förboka eller 
är det bra att kunna bara gå på utan att ha bokat?” 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kategori Tema/Behov 1 Tema/Behov 2 

Så för mig spelar det 
ingen roll, men jag kan 
tänka mig att väldigt 
många bara kom hit en 
vagn nu.  

kan tänka mig att 
många vill kunna säga 
kom hit en vagn nu 

bokning Kunna boka 
med få steg 

Kunna resa 
direkt 

Både och både kunna förboka 
och bara kunna gå dit 

bokning Kunna boka 
resa i förväg 

Kunna resa 
direkt 

Ja asså, om man 
behöver förboka  så 
skulle jag personligen 
inte ha nåt större 
problem med det. Säg 
att aa men en liten 
vagn, det tar två 
minuter. För att det är 
ungefär som att ringa 
en taxi , det är liksom aa 
kom hit jag behöver en 
taxi så kommer den och 
det är typ en bokning. 

inget problem 
personligen att 
förboka då det är 
ungefär som taxi, man 
meddelar att man 
behöver en taxi och så 
kommer den och det 
är typ en bokning 

bokning Kunna boka 
resa i förväg 

 

Ja i en app eller telefon 
eller vad tusan som 
helst men om jag ändå 
behöver beställa den så 
blir det ju typ att jag 
planerar. 

i en app eller telefon 
eller vad som helst om 
jag behöver beställa 
den blir det typ att jag 
planerar  

bokning Planering och 
bokning är 
integrerat 

 

 

Tabell 25 – Analys av fråga 8: ”Var och när skulle du vilja betala?” 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kategori Tema/Behov 1 Tema/Behov 2 
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Ja asså, då är det ju bra 
om du betalar kom. 

det är bra om man 
betalar när man 
säger kom 

betalning Betalning 
integrerat med 
bokning 

 

Ne jag tänker också det 
funkar så, på eller innan 

betala på eller innan betalning Betalning kan 
ske på hållplats 

Betalning kan 
ske i förväg 

Och för mig eftersom 
att det blir ett liknande 
system som ett tåg då 
liksom, tåget kommer, 
du kliver på och sen går 
av så då att betala innan 
för mig personligen är 
att föredra. 

som för tåg, det 
kommer, du kliver på 
och sen går av, så för 
mig är betala innan 
att föredra 

betalning Få steg för 
påstigning vid 
hållplats 

Betalning kan 
ske i förväg 

Det var väl mer det här 
just om man skulle va 
flera att man liksom, då 
drar man sitt egna kort 
och så då ser vagnen 
vem det var liksom, 
först då och då kan den 
betala av respektive 
person då. Speciellt om 
man trycker på knappen 
kom som man kanske 
inte ens vet vem det var 
heller. Så kan det ju bli.  

om man skulle vara 
flera, man drar sitt 
eget kort och vagnen 
ser först då vem det 
är och att man 
betalar respektive 
person. Speciellt om 
man trycker kom och 
man inte ens vet 
vem det var. 

betalning Kunna betala 
separat vid 
samåkning 

 

Jag skulle vilja betala på 
bilen eller vad man ska 
säga. Känns väl 
smidigast, då vet man 
att den kommer, man 
får åka med liksom. 

betala på vagnen, är 
smidigast så att man 
vet att den kommer 
och att man får åka 
med 

betalning Systemet är 
pålitligt 

Betalning kan 
ske på hållplats 

Så man inte betalar 
innan så typ åker den 
hem till nån annan. Det 
är ju lite surt.  

att man inte betalar 
innan och att den 
åker hem till någon 
annan 

betalning Systemet är 
pålitligt 

 

 


