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Abstract 

Public transport is an essential part of a well-functioning society, where the various systems of 

transport help passengers from different locations to commute from one destination to another 

in a fairly easy manner. The flexibility public transport often gives to its passengers is therefore 

an important social tool in bringing people together, but it is also an economic advancing tool 

for any given society. In today’s society statistics have shown that more people are declining 

to use public transport, because of a lack to satisfy customers’ needs and wants while traveling 

and because of alternative transportation vehicles. This project will deal with the matter of 

public transport and we wish to analyze and discuss the complications that can occur, when 

passengers are using and dealing with public transport. We wish to examine how a function in 

an application can assist in constructing a better experience for the passengers that are using 

public transport systems. This project will first and foremost be using theories and methods to 

support the understanding of different complications concerning the use of public transport. 

This understanding will also be supported with the help of our collected empirical data. In our 

analysis, we will dig further into how the theories, methods and empirical data works together 

to confirm and back up the claims that public transport presents various complications in 

passenger experience. Lastly, we wish to discuss the results we gathered in our analysis section, 

again based on the theories, methods and our own understandings. 
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1. Indledning og Motivation  

Dette projekt undersøger og diskuterer de væsentlige årsager til, at passagerer fravælger 

kollektiv transport. Ligeledes giver projektet et indblik, i hvilke instanser og tiltag der skal 

styrkes og tilføjes for at fremme tilvalget af den kollektive transport. Motivationen til dette 

projekt er en fælles interesse for, at kunne forbedre nuværende problematikker i den kollektive 

transport. Problematikkerne kan bestå af mangel på oplysende information til passagererne om 

deres transportmidler. Individet i det senmoderne samfund er oftest nødsaget til at kunne 

bevæge sig rundt i samfundet. For at kunne bevæge os rundt, gør vi stort brug af de 

transportmuligheder vi har til rådighed. Private virksomheder og staten stiller kollektiv 

transport til rådighed, for at vi i samfundet er ligestillet mht. at kunne bevæge os nemt rundt. 

Hertil er passagerer oftest afhængige af transports applikationer som Rejseplanen, DOT, Movia 

m.m. Disse applikationer hjælper den enkelte med at opsøge og planlægge ruter fra A til B. 

Applikationerne anvendes i et stort omfang, og vi passagerer er dermed selv med til at skabe 

et overblik over vores ruter.  

De nuværende applikationer har gode funktioner, i form af planlægning af rejser. Funktionerne 

dækker dog ikke alle de ønsket behov. De er blandt andet mangelfulde på områder såsom 

opdatering af “live map” informationer, forsinkelser eller andre nødvendige oplysninger der 

kan give passagerer mere kontrol over deres rejse. Manglende evne til at danne et simpelt og 

brugervenligt system gør, at flere passagerer fravælger brugen af disse applikationer, og 

dermed mindsket brug af kollektiv transport. En løsning til disse problemer den kollektive 

transport står overfor, har været en motivationsfaktor for projektgruppen. 

 

1.2. Problemfelt 

Problemfeltet er med til at skabe rammerne for projektet, og danner vores forståelse for, hvad 

den kollektive transport indebærer, samt hvilke udfordringer individet imødekommer ved 

brugen af dette. Det er igennem de centrale punkter om subjektets manglende kontrol i den 

kollektive transport, der gør, at problematikkerne opstår. Ved inddragelsen af Passagerpulsens 

rapport “Unge og kollektiv transport” præsenteres der ved hjælp af undersøgelsen “Unges  

behov og ønsker i den kollektive transport” (Passagerpulsen, 2018) en større forståelse for, 

hvorfor det netop er, at subjektet bliver mødt af disse problematikker dagligt. Vores projekt 

tager afsæt i den kollektive transport, samt hvilke problemer der opstår ved brugen af de 

forskellige applikationer, der er på markedet. Her undersøger Passagerpulsen de unge i 
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målgruppen 18-29 år. De er mindst tilfredse med brugen af den kollektive transport 

(Passagerpulsen, 2018:4). De centrale punkter til at unge vælger en specifik transportform, er 

ifølge Passagerpulsen: tryghed, kontrol, tid, frihed. Behovet om at kunne bevæge sig frit og 

uafhængig rundt med transportmidler er en central pointe i rapporten “Unge og kollektiv 

transport” (Passagerpulsen, 2018:5).  

Analysen “Hvorfor transporterer vi os, som vi gør?” (Moviatrafik, 2017) fra Movia, anvender 

begrebet mobilitetspraksis til at beskrive vores transportvalg. Mobiltetspraksis er et begreb der 

indebærer et samspil mellem den enkeltes erfaring og vaner, samt subjektets behov og ønsker 

for den fremtidige kollektive transport. Ved denne proces mener de, at der er tre parametre, 

som har indvirkning på mobilitetspraksis og valget af transport. Disse tre parametre bliver 

forklaret som anbefalinger:  

“1. Opfattelser og værdier: de betydninger vi bevidst og ubevidst tillægger det, vi gør og den 

værdi vi oplever at få ved et givent produkt eller service.  

2. Kompetencer og færdigheder: den viden og færdigheder, som vi ureflekteret anvender, når 

vi transporterer os. 

3. Fysiske ting, produkter og teknologier: det udbud af produkter og services, som benyttes, 

når vi transporterer os rundt, og som vi oplever er til rådighed” (Movia, 2017:5).  

Bag disse tre parametre ligger der 8 faktorer: økonomi, tid, pålidelighed, tryghed, frihed, 

tilgængelighed, det mentale kort og komfort, som alle medvirker til at kunne beskrive 

individets transportvalg.  

I artiklen “Kundetilfredshed i den kollektive transport” (Wilke, 2018) fra DSB, har de foretaget 

en undersøgelse om kunder, der bruger den kollektive transport årligt. Her er DSB kommet 

frem til, at tilfredshed og anbefalings villighed er de primære faktorer, som passagerne 

fokuserer på, når de vælger den kollektive transport. Ud fra undersøgelsen mener DSB, at man 

kan skabe mere tilfredshed ved at stille flere transportmuligheder til rådighed i bestemte 

områder, samt at køreplanerne overholdes og rejsetiden stemmer overens. (Wilke, 2018:7)  
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1.3. Problemformulering 

Ud fra de ovenstående problematikker, er vi kommet frem til følgende problemformulering: 

 

Hvordan kan en live lokationsbaseret applikation medvirke til at give passageren, kontrol over 

deres handlingsmuligheder i den kollektive transport?    

 

1.3.1. Arbejdsspørgsmål: 

- Hvad vil det sige, at passagerer kan få kontrol i den kollektive transport?  

 

- Hvilke parametre er med til at definere unges fravalg af kollektiv transport? 

 

- Hvorfor fravælger passagerer den kollektive transport? 

 

- Hvilke funktioner og elementer i et applikationsdesign er brugbare for brugerne?  

 

- Er det nødvendigt for brugerne, at en designløsning fremstår brugervenligt i 

sammenspil med interaktionsdesign? 

 

1.4. Semesterbinding 

1.4.1. Design & Konstruktion 

I dimensionen Design og Konstruktion bliver fokusset lagt på udviklingen og evaluering af 

forskellige systemer, artefakter og processer. Derfor trækker dimensionen på begreber og 

teorier indenfor design og arkitektur, hvor videnskabsteoretiske problemstillinger kobles hertil, 

og der fokuseres på de værktøjer samt metoder, der har til formål både at organisere og 

understøtte designprocesser.  

I dette semester har vi blandt andet arbejdet med dimensionen: Design & Konstruktion. Ved 

benyttelse af D&K udarbejdes en designløsning til det relevante problem i projektet. Her vil 
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der også blive kigget på nogle af de designmetoder som vi har fået fremvist og lært at anvende. 

Vi vil i projektet arbejde med en designløsning, som er en kombination af eksisterende 

transport applikationer, hvor funktioner ikke er fremhævet, som resulterer i at passageren ikke 

gør brug af disse. Vi ser, at en del af funktionerne i de nuværende applikationer, som værende 

nogle gode elementer der kan medvirke til, at passagererne får kontrol. Det er derfor en 

nødvendighed at fremhæve disse funktioner således, at man som bruger lettere kan gøre brug 

af disse.  

 

1.4.2. Subjektivitet, Teknologi & Samfund 

Dimensionen STS indebærer, at man skal kunne analysere samspillet mellem teknologier, 

samfund og hverdag. Der opnås kendskab og færdigheder til at kunne anvende etnografiske 

metoder, participatoriske og de forskellige tilgange til en etisk analyse af teknologiske 

problemstillinger.  

Der er blevet taget udgangspunkt i dimensionen: Subjektivitet, Teknologi & Samfund, som vi 

finder relevant for projektets problemfelt, da vi vil inddrage metoder og teorier der dækker 

samspillet mellem mennesker og teknologien. Gruppen vil benytte den kvalitative metode, 

herunder interviews til at indsamle empiri fra målgruppen, som vil være med til at give os en 

viden omkring, hvilke elementer der skal udarbejdes og forbedres. Det vil være med til at 

skubbe os i den rigtige retning, så vi hele tiden er opmærksomme på de ønskede og uønsket 

elementer.  

 

2. Metodeovervejelser  

COVID-19 har haft en stor betydning for vores metodeovervejelse, da det har begrænset os for 

at kunne arbejde som ønsket. Grundet pandemien er der kommet både kommunale og regionale 

restriktioner, hvilket har gjort befolkningen mere påpasselige og forsigtige.  

I dette afsnit bliver den kvalitative metode anvendt til, at indsamle mere brugbar og valid 

empiri. Derudover benytter vi ligeledes kvantitative metode til at analysere eksisterende empiri 

i form af statistikker, rapporter og analyser. Herefter sætter vi det op imod den indsamlede 

empiri ved hjælp af interviews og spørgeskema. Metoderne skal være med til, at belyse 

processen til at designe vores designløsning. Det er ud fra de nuværende problematikker og 

udfordringer, som passagererne oplever under deres rejser. Dernæst vil vi gøre brug af Hevners 
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tre-cyklus, der pointerer den specifikke målgruppe og miljøet. Dermed kan vi sikre os, at vores 

målgruppe er den helt oplagte, ligeledes at miljøet forholder sig nøjagtigt til projektet. 

Brugervenlighed målsætter den brugerorienterede proces for designet, da det kan være en 

afgørende rolle for, hvorvidt målgruppen vil gøre brug af designet (Hevner, 2007). Målet med 

design løsningen er, at gøre hverdagen nemmere for målgruppen, samt generelt for dem der vil 

benytte kollektiv transport i fremtiden. Det er essentielt at gøre brug af metoden, for at indfri 

målet om at optimere et brugbart design. 

 

2.1. Kvalitative metode 

Vi har som udgangspunkt valgt at arbejde ud fra professorerne Svend Brinkmann og Lene 

Tanggaard, (2015). De har i deres bog “Kvalitative metoder en grundbog” beskrevet, hvordan 

der ved brug af den semistruktureret metode kan udarbejdes et vellykket interview. Denne 

metode går ud på at forsøge, at få en forståelse af verden ud fra individets synspunkter. 

Informanten bliver dermed ikke set som et objekt, men som et subjekt og person.  

Ifølge Brinkmann og Tanggaard er det til fordel, at starte ud med at gøre brug af hvad-

spørgsmål før definitionen af, hvordan man vil tilgå projektets påbegyndelse (Brinkmann og 

Tanggaard, 2015:37). Det skal derfor være klart og tydeligt, hvad der ønskes at blive indsamlet 

fra interviewpersonen, før man som interviewer gør sig overvejelser omkring, hvordan der 

indsamles denne viden. Dette bliver oftest struktureret i sammenhæng med en interviewguide, 

som medvirker til, at man som interviewer kan sikre sig, at komme rundt omkring de vigtige 

tematikker. Denne interviewform bruges til at kunne få et indblik i, hvordan informanten 

udtrykker og tolker sine oplevelser samt agerer i forbindelse med den kollektive transport. 

Formålet med valget af det semistruktureret interview for vores projekt er, at indsamle en række 

beskrivelser om interviewpersonernes dagligdag, hvorefter disse tolkes og analyseres. Denne 

interviewform gør det lettere for os at stille spørgsmål til informantens svar, hvilket er med til 

at interviewet styres af de fortællinger og interesser informanten udtrykker (Steinar Kvale & 

Brinkmann, 2015:19-22).  

 

Til processen har vi udarbejdet en interviewguide, som vi har anvendt under vores interview. 

Denne guide indebærer de spørgsmål, som vi har gjort brug af til interviewene. Ved brug af 

denne guide, har vi kunne skabe en åben dialog mellem interviewer og interviewpersonen. Med 

interviewguiden har vi en forventning om, at få svar på spørgsmål som vi ikke selv har haft 
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tænkt over eller udarbejdet. Spørgsmålene er udarbejdet til at kunne være forståelige for 

interviewpersonen, da de ikke har sat sig ind i den akademiske del af opgaven, som vi har 

arbejdet med.  

 

Dernæst har vi i denne sammenhæng valgt at benytte interviewmetoden livsverdensinterview, 

som professorerne Kvale og Brinkmann beskriver brugen af i deres bog “Interview, 

Introduktion til et håndværk. Ved hjælp af livsverdensinterview (Kvale og Brinkmann, 2009) 

indhenter man beskrivelser og temaer, som stammer fra interviewpersonens livsverden. Med 

et præg af åbenhed til besvarelse af spørgsmålene, kan man følge op på de specifikke svar og 

historier. Formålet er således at kunne indhente svar fra interviewpersonens vinkel, hvordan de 

forstår og oplever dette (Kvale og Brinkmann, 2009:144).  

Denne metode kan være medvirkende til, at vi som interviewer får en forståelse for 

interviewpersonens synsvinkler, samt holdninger til de benyttelses værdige applikationer i den 

kollektive transport. Det er væsentligt for vores opgave at gøre brug af dette, da vi lige præcis 

sigter efter at kunne forstå hvorvidt applikationen er en optimal løsning til det overordnede 

problem (Kvale og Brinkmann, 2009:144).  

 

2.2. Interviews med Passagerer 

Vores interviewundersøgelser samt spørgeskemaundersøgelser er medvirkende i vores projekt 

for at bekræfte eller afkræfte hvorvidt vores overordnede problem, er en realitet i den kollektive 

transport. Vi vil ud fra mixed metoden, kunne komme tættere på vores målgruppen, så vi kan 

skabe et perspektiv fra deres synsvinkel. Undersøgelserne vil indebære frembringelse af 

passagerernes egne ideer og forslag til, hvordan passagererne mener, at de problematikkerne, 

som der imødekommes i den kollektive transport, kan forbedres. Vi vil kunne få en 

brugerforståelse af applikationerne, som de gør brug af, og mener der fungerer bedst for dem - 

dog kan det inkludere eventuelle manglende funktioner. Her kan vi sikre os, at vores 

problemfelt bliver dækket korrekt, samt at vi dermed kan lægge vores empiri op imod 

eksisterende empiri på området. Vi har som udgangspunkt valgt at forholde os til Region 

Hovedstaden, for at sikre os at vores undersøgelser vil blive udarbejdet så konkret som muligt.  
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2.3. Interview med Rejseplanen  

Vores andet interview er blevet udarbejdet med hjælp af Rejseplanen, hvor formålet har været 

at indhente empiri i form af, hvordan de har udarbejdet applikationen, samt hvilke elementer 

de som virksomhed har vægtet for at kunne opfylde de ønskede behov for deres passagerer. 

Det semistrukturerede interview foregik telefonisk med vores interviewperson. Ved hjælp af 

det semistrukturerede interview, har vi fået en større forståelse for, hvordan rejseplanens 

arbejdsgang har været med til at udvikle deres applikation. Vores interviewperson var åben for 

de stillede spørgsmål, og forsøgte at svare dybdegående hver gang, og sørgede for, at svarene 

gav mening for os. Vi havde en god dialog med interviewpersonen, hvilket medførte til at selve 

interviewet foregik naturligt. De besvarede spørgsmål dannede et billede af, hvordan vi ved 

hjælp af vores metoder, teorier og designløsning kan gribe vores problemformulering an.   

 

2.4. Hevners tre-cyklus model  

Vi har valgt at anvende Alan Raymond Hevners tre-cyklus, da vores problemfelt er baseret på 

samspillet mellem mennesker og teknologi. Hevners tre-cyklus model er med til, at evaluere 

og designe forskellige it-systemer. Det er derfor, at den kan anvendes i vores designproces, da 

fokusset i vores projektet ligger på at kunne designe en mere optimeret og brugervenlig 

designløsning (Hevner, 2007). 

 

 Figur 1: Hevners tre cyklus-model.  

 

Som vist i figur 1 kan vi se, at modellen tager udgangspunkt i tre forskellige faser: miljø fase, 

design fase og et videns felt fase. Miljø fasen består af organisatoriske systemer, tekniske 
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systemer, mennesker, problemer og muligheder. Videns feltet er der, hvor vi har vores teorier 

og metoder, Meta-artefakter og erfaring (Hevner, 2007).  

- Med fokus på miljøet, har vi valgt at kigge på netop de unge passagerer i aldersgruppen 

18-29 år, der gør brug af kollektiv transport. De unge er netop dem, som ønsker mere 

kontrol i den kollektive transport, og er den aldersgruppe der er sværest at tilfredsstille 

(Passagerpulsen, 2018:4). 

 

Det er her samspillet mellem de tre cyklusser kommer ind, da det er den tilegnede viden som 

tilføres til de forskellige cyklusser og testes igennem iterationer. Der findes ud af om designet 

lever op til de krav, der bliver stillet ud fra Passagerpulsens rapport “Unge og kollektiv 

transport” i deres undersøgelse “Unges behov og ønsker i den kollektive transport”. Kravene 

til den kollektive transport som: kontrol, frihed, tryghed og tid (Passagerpulsen, 2018:9) 

 

I den første fase af cyklussen → “relevance cycle” bliver designet påvirket uafbrudt af 

feedback fra miljøet. Det kan være ud fra undersøgelser, spørgeskemaer eller interviews. I 

vores tilfælde har vi i denne fase arbejdet med spørgeskema og interviews, som vi inddrager 

senere hen i analysedelen. Dette har været med til at indlede os til de manglende krav til vores 

problem. Feedbacken vil holde os opdateret under processen og guide os hen imod, hvad der 

er væsentligt at tage med, samt hvad vi bør undgå. Det er i denne fase vi går ind og kigger på, 

om vores design artefakt har haft en påvirkning på miljøet, og hvordan denne påvirkning så 

kan blive målt. (Hevner, 2007) 

 

I den anden fase af cyklussen → “rigor cycle” bliver videns feltet trukket ind i selve 

designprocessen. Under denne cyklus bliver der indviet ekspertviden. I vores tilfælde har vi 

under denne fase inddraget metoder og teorier, som vi har fundet relevant til vores problemfelt. 

Vi gør brug af empiri, som er indsamlet fra undersøgelser, artikler, bøger og interviews med 

passagerne samt Rejseplanen. Ud fra det kan vi ved brug af vores basale viden inddrage 

tilføjelser til vores design. Disse teorier og metoder retfærdiggør vores overordnede problem, 

og medfølger dermed den konkrete design-løsning.  

 

Den sidste fase i Hevners cyklus er design cyklussen, hvor der benyttes den eksisterende viden 

til at lave en prototype, som man løbende tester og forbedrer. Det er her vi vil inddrage teorier 

og metoder, som vi har af viden (Hevner, 2007). Herfra har vi tænkt os at opbygge mere viden 
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fra indsamlet applikationsfejl og funktioner, som vi mener at kunne forbedres eller ændres. 

Herunder vil vores spørgeskemaer, interviews og undersøgelser hjælpe med at bekræfte eller 

afkræfte vores egen viden om den kollektive transport. Vi vil ved hjælp af disse spørgeskemaer, 

også komme en del tættere på de unge passagerers rejse, som giver en bredere forståelse for, 

hvor i processen det går galt. 

 

Når vi kigger på Design Search Research fasen har vi i gruppen overvejet at udarbejde en 

designløsning til en applikation, der går ind og imødekommer de unge passagerers behov og 

ønsker. Den indsamlede empiri fra diverse artikler og anmeldelser på de nuværende 

applikationer, vil lægge grundlaget for udarbejdelsen af en designløsning. Med empirien kan 

vi benytte Hevners-tre cyklus model, og dermed forsøge at tilpasse vores designproces med de 

behov og ønsker det endelige produkt kræver.  

 

2.5. Brugervenlighed 

 

Figur 2: Den samlede rod til et brugervenligt design. 

 

I designprocessen vil der gøres brug af brugervenlighed, da det er en relevant og alternativ 

metode for udarbejdelsen af en velfungerende designløsning. Denne metode vil kunne 

medvirke til, at vores design vil adskille sig fra de eksisterende applikationer og dermed give 

en nyere og anderledes oplevelse for brugeren. Følelsen af kontrol og styring vil have en 

medvirkende rolle for det brugervenlige design. Selvom der gøres brug af metoden 



14 

brugervenlighed, er det ikke en garanti for at designet vil være succesfuldt hos brugeren, da det 

ikke altid er brugervenlighed der spiller en afgørende rolle (Katja Rose & Nina Sørensen, 

2004:17). 

 

Vi vil arbejde med brugervenlighed, ved at tage udgangspunkt i disse fem principper: 

Indlæring, effektivitet, genkaldelse, fejl og tilfredshed. Principperne skal være med til at gøre 

oplevelsen af et produkt mere overskueligt for brugeren. Disse fem principper lægger sig tæt 

op af kriterierne: Effektivitet, Efficiency, Engagement, Error Tolerance og Ease of Learning 

(Andreas Komninos, 2020). Brugerne vægter oplevelsen af et produkt højest. Hvis oplevelsen 

er tilfredsstillende, kan der tages udgangspunkt i at dette kan være brugervenligt (Bente 

Vestergaard, 2010:12). Når der er tale om at udvikle et produkt, der skal opfylde 

brugervenlighed, er det også essentielt at huske anvendelighed. Anvendelighed handler om at 

levere funktionerne der er til nytte for brugeren, hvorimod brugervenlighed handler om at gøre 

funktionerne lige til samt overskuelige at anvende (Komninos, 2020). Et produkts 

anvendelighed afhænger af, hvor godt funktionerne imødekommer de behov, der er sat af 

brugeren. Et designs anvendelighed bliver målt gennem hele udviklingsprocessen fra start til 

slut for at sikre maksimal brugervenlighed (Komninos, 2020). Brugervenlighed handler i bred 

forstand om samspillet mellem mennesker og teknologi, det kan snævres mere ind til brugernes 

oplevelse af løsningen (Rose & Sørensen, 2004:16).  

 

I projektgruppen vil vi tage udgangspunkt i de fem kriterier som anses brugbare og 

anvendelige. Dernæst vil vi sætte dem i perspektiv med, hvordan de kan anvendes i 

designløsningen. Disse fem kriterier vil kunne lede os på rette spor mod at udarbejde en 

designløsning til vores målgruppe (Komninos, 2020). 

 

Effektivitet: handler om, hvordan udvikleren kan opnå målgruppens mål med en høj grad af 

nøjagtighed. Dette indebærer, hvorvidt produktet er effektivt for forbrugeren, og hvordan de 

stillede krav dækker det konkrete problem der formås at blive løst. Der vægtes derfor på at 

udmelde informationer og oplysninger, hvor disse har den rigtige virkning til brugeren. Vi vil 

her tage udgangspunkt i, hvor effektiv denne designløsning vil være ved at sørge for, at den 

enkelte passager har alle de informationer, som de finder nødvendigt under deres rejse. Denne 

skal kunne udgive informationer i samspil med GPS-tracking, dermed vil brugeren altid kunne 

skabe følelsen af kontrol samt muligheden for at tage egne beslutninger. Brugeren vil også 
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anvende flere af design løsningens funktionalitet, da den udarbejdede effektivitet fører dem til 

vejs for brugen af disse.  

Efficiency: er medvirkende til de måder, hvorpå forbrugeren gør brug af de forskellige 

funktioner på en hurtigere og lettere måde. Det er derfor nødvendigt at løsningen er effektiv, 

nyttig og hurtig, når brugeren skal gøre brug af denne. For at maksimere disse behov, er det 

nødvendigt at undersøge, hvordan brugeren foretrækker den arbejdende proces. Dette vil tage 

udgangspunkt i, hvordan passagerer kan finde rundt i vores design på en let og hurtigt effektiv 

måde. Det er derfor nødvendigt at undersøge, hvordan passagerne ser designets opbygning 

mest effektivt og skabe et godt overblik.  

Engagement: handler om, hvorvidt forbrugeren finder produktet behageligt og passende til eget 

brug. Derfor er æstetik et vigtigt element at anbringe, og det kan være en fordel at investere i 

elementer af det grafiske design. Produktets udseende er ikke det eneste, som dækker for 

kriterierne, men ligeledes at selve produktet ser korrekt ud. Her kommer layout, skrifttype og 

en lethed af navigation i samspil med interaktion for brugeren. Dette omhandler, hvorvidt de 

unge passager finder designløsningen passende til deres brug på rejsen. Udarbejdelsen af 

designløsningen skal have et behageligt design, som skal være nem at anvende. Derfor er det 

essentielt, at der bliver benyttet de korrekte farver og tekst, så det er overskueligt for brugeren. 

Eksempelvis skal visualiseringerne ikke være for overdrevet og indviklet, for dermed at give 

en mere behagelig tilgang til brugen.  

Error tolerance: understøtter brugerhandlinger, og viser kun en fejl ad gangen. Det kan være 

for kompliceret at fjerne alle de fejl som kan opstå i produktet. Man kan minimere disse fejl 

ved at gøre brug af opdateringer, hvor man retter de opståede fejl løbende. Dermed vil brugeren 

kunne undgå at opleve disse fejl senere hen, og ikke imødekomme dem igen. Error Tolerance 

skal gøre det let for brugeren at kunne tolerere en uventet fejl ved brugen af designet. Det skal 

være muligt for brugeren, at de ved brugen af deres kontrol kan meddele den fejl der opstår. 

Fejlen vil hermed blive meddelt til udvikleren, hvor de vil kunne opdatere denne fejl, så 

brugeren ikke imødekommer denne igen.  

Ease of Learning: bidrager til hvorledes et design er let begribelig. Hvis design løsningen skal 

benyttes jævnligt, skal dette være nemt for brugeren at lære og anvende. Det er også vigtigt at 

kunne tilpasse letheden i at lære, når der udgives nye funktioner eller opdateringer. Det skal 

være nemt for passagerne at anvende designet uden yderligere problematikker. De unge 

passagerer skal kunne holde et overblik over deres ruter, afgange og nyttige informationer om 

deres rejser, om hvorvidt der er aflysningerne. I tilfældet af aflysninger skal designløsningen 

være med til at finde andre rejsemuligheder, der kan benyttes.  
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For at kunne støtte letheden til vores brugere, skal vi sørge for at kunne designe et system, der 

matcher en form for eksisterende uddrag, som forbrugere i forvejen har kendskab til. Dette 

kalder man på engelsk for ‘mental models’, som er en simpel repræsentation af noget i den 

reelle verden, og hvordan noget gøres fra en brugeres perspektiv. Det er basis ideer til, hvordan 

noget kan være, eller hvordan det virker (Komninos, 2020). 

 

3. Teori 

I følgende afsnit bliver Mobilitet beskrevet af professorerne Malene Freudendal-Pedersen, 

Colin G. Pooley og forskeren Frank W. Geels. Hvoraf forskeren Peraphan Jittrapirom inden 

for teknologi beskriver Mobilitet som en service.  

Herunder bliver Empowerment beskrevet af sociologen Richard Lee Stevens, professorerne 

John Andersen, Gaetano Fusco og Umberto Nanni, lektor Maja Lundemark Andersen samt 

forfatterne Henrik Mathiasen og  Pernille Nørlund Brok. 

Interaktionsdesign introduceres af interaktionsdesigneren Dan Saffar samt professorerne i 

interaktionsdesign Jonas Löwgren, Erik Stolterman, Yvonne Rogers, Helen Sharp professor i 

softwareingeniør, computer specialist Jennifer Preece, Elvis Canziba UI/UX designer og 

kursusgang fra Interaction Design Foundation. 

Her ser vi de forskellige teorier med en eklektisk tilgang, der hver især er med til at danne et 

samlet fundament for, hvordan vi skal besvare vores problemformulering. Den eklektiske 

tilgang er en måde, hvor der arbejdes ud fra forskellige metoder og teorier, der sammensætter 

filosofiske, videnskabelige eller kunstneriske elementer til en samlet helhed. Ved inddragelsen 

af teorierne anvender vi mobilitet til, hvordan passagererne kan bevæge sig mobilt fra 

destination til destination i den kollektive transport. Det er ved hjælp af den digitale udvikling, 

at planlægning af de trafikale udfordringer bliver hurtigere og nemmere. Herunder benyttes 

empowerment da vi ved hjælp af den digitale udvikling, skal kunne give passagererne mere 

frihed til at vælge de alternativer, der dækker deres behov og ønsker. Deraf gør vi brug af 

informations- og kommunikationsteknologi som proces, for at inddrage passagerne i form af 

vores design. 

Ved brugen af interaktionsdesign ønsker vi at skabe en brugeroplevelse til målgruppen via 

designet, som skal fremhæve interaktionen mellem passagerne og designet. Interaktionen 



17 

fremhæves ved at kigge på de tre synsvinkler i IxD og herunder de 5 dimensioner til 

designprocessen.  

 

3.1. Mobilitet  

 

Figur 3: Her ses mobilitet som en serviceorienteret applikation, hvor man kan se hvilke transportredskaber der 

er til rådighed - samt hvor disse befinder sig. 

 

Mobilitet bliver beskrevet, som de muligheder det enkelte individ har for at kunne bevæge sig 

fra punkt A til B. Her er der også tale om tilgange til information, samt overblik over de 

udvalgte muligheder. Disse muligheder kan være afgangstidspunkter, ankomsttider, ruteplanen 

og rejsens varighed (Pedersen, 2007:119). 

 

Det kan hurtigt begrundes at mobilitet som teori, er blevet en central rolle for det enkelte individ 

i samfundet. Det er medvirkende i det senmoderne samfunds hverdag, da vi ved hjælp af 

mobilitet kan bevæge os frit i samfundet. Med mobilitet kan vi som individ transportere os 

lettere fra A til B, dermed kan vores hverdag have den nødvendige struktur, som vi gør brug af 

(Pedersen, 2007:14). Mobiliteten har en også en betydning for økonomien. For at økonomien 

kan fungere, er vi som individ nødsaget til at kunne transportere os, da dette medvirker til, at 

vi kan komme til og fra arbejde eller skole m.m. Hvis befolkningen ikke havde rig mulighed 

for at transportere sig, ville vi ikke kunne arbejde og tjene penge - dermed vil økonomien ikke 

kunne hænge sammen (Pooley, 2009:149-150). Det derfor vigtigt for samfundet, at vi kan gøre 

så hyppigt brug af transporten. I forhold til social mobilitet er det også medvirkende til, at 

familieliv kan fungere. Uden at være opmærksom på det centrale begreb, gør vi egentlig brug 

af dette til hverdag. Der hævdes i (Pooley, 2009:149-150), at selvom mobilitet er en integreret 
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del af samfundets proces om at kunne bevæge sig mobilt fra A til B, er det ikke altid en lige så 

integreret del af individets proces. Ved brug af den kollektive transport kan der opleves og 

imødekommes negative vinkler af processen (Pooley, 2009:149-150). 

 

Den enkelte person har visse krav samt behov, der skal opfyldes for at skabe “det gode liv” og 

en sammenhængende hverdag. Mobilitet medvirker til at øge ønsket om frihed hos individet. 

Her tales der om friheden i form af transporten; at vi selv kan vælge destinationen, 

afgangstidspunktet samt ankomsttidspunkt. Selvom frihed kan medvirke til at understøtte 

mobilitet, kommer begrebet mobilitet let i modsætning med ufrihed. Individet har et ønske samt 

behov for at føle sig frie, men når det kommer til den kollektive transport, kan der hurtigt skabes 

en følelse af, at man ikke er fri, og dermed ikke har sin frihed (Pedersen, 2007:12). Friheden er 

med til, at passagerne vælger hvilket transportmiddel, som de skal benytte sig af med fokus på 

de fastlagte ruter, afgange, ankomster og transporttiden Følelsen af frihed er baseret på det 

enkelte individ, men afhængigt af de faste transporttider til bus-, tog- samt metro, kan svække 

denne frihedsfølelse. Det er her, at bilen som et andet alternativt transportredskab kommer ind 

i billedet, da man er i stand til at danne sine egne ruter. Her bestemmer individet selv, hvornår 

de vil køre samt i hvilken retning, der skal køres i. Da vi i den moderne hverdag altid er vant 

til at være mobil og på farten, kan det tolkes som en begrænsning at skulle planlægge sin 

daglige færden. Det kan føre til en begrænsning af ens frihed, at den der anvender den 

kollektive transport, er afhængig af at togene eller busserne kommer til tiden. Disse forskellige 

typer af mobilitet der er tilgængelige, har en indflydelse på den daglige hverdag. Dermed spiller 

frihed og ufrihed den afgørende rolle for, hvorvidt det enkelte individ fravælger eller tilvælger 

den kollektive transport som en transportmulighed (Pedersen, 2007:101-119). 

 

Agency og structure medvirker til, hvordan det enkelte individ handler og agerer i form af, 

hvorfor de fravælger eller tilvælger den kollektive transport. Dette er baseret på ønsket og 

behovet om frihed, i sammenhæng med at kunne opnå en minimal form for kontrol. Disse 

begreber integrerer sig oftest med hovedbegrebet mobilitet, da man i form af 

mobilitetsprocessen ikke kan undlade at komme ind på begreberne agency og structure (Geels, 

2004:907).  

 

Agency er medvirkende til at definere det enkelte individs aktiviteter med indblik på 

styrkerne til de sociale forandringer, hvor det enkelte individ er frie til at handle. 

Structure derimod medvirker til at det enkelte individs aktiviteter opfattes i 
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sammenhæng med tildelte regler i den sociale struktur. Der vurderes at individet ikke 

selv kan agere som de har lyst, da de ikke har fri vilje eftersom, at de er begrænset af 

regler og funktioner der bliver bestemt (Geels, 2004:907).    

I samspil med mobilitet, hvor det enkelte individ fremhæver behovet om frihed i den daglige 

transport, ligger mobilitet som service (MaaS) sig op ad disse parametre. Mobilitet bliver med 

årene lanceret som en serviceorienteret proces, dette resulterer i at det teknologiske vægter 

mere og mere i forbrugernes hverdag. MaaS vil derfor kunne medvirke til at udvikle 

muligheden for at skabe mere frihed for passagerne. MaaS er således en tjeneste, hvor 

konceptet består af, at brugerne vil kunne opnå frihed og en minimeret kontrol over 

transportløsningerne ved hjælp af selvbetjening. Dette betyder, at vi som passagerer enten kan 

anmode eller modtage et alternativ, som vil kunne skabe en oplagt rute til den bestemte 

lokation. Tjenesten kan være en integration mellem forskellige former for transporttjenester: 

kollektiv transport, cykler, biler, taxi m.m. Formålet ved benyttelse af denne tjeneste er at 

kunne dække behovet hos passagerne om at transportere sig fra A til B. MaaS tilbyder en bred 

tjeneste, som skaber den mobile servicetjeneste. Denne tjeneste spiller derfor en medvirkende 

rolle for det aktuelle samfund, da det lettere kan imødekomme brugernes ønsker om frihed og 

kontrol. Dette er med til at give forbrugeren den frihed, som de oftest opsøger, når de benytter 

sig af den kollektive transport (Jittrapirom, 2017:14).   

3.2. Empowerment  

Empowerment skal forstås i sammenhæng med det sociale og politiske miljø i form af 

menneskets kontrol og ledelse. Begrebet empowerment sigter mod en tilstand, hvor det enkelte 

menneske kan opnå fornemmelsen af kontrol og meningsfuldhed. Det kan defineres som at 

opnå kontrol over sit eget liv. Det er baseret på både følelser og handlinger, som er afgørende 

for at mennesker gør brug af denne fornemmelse til at handle for at opnå forandringer i det 

sociale miljø (Lundmark, Nørlund & Mathiasen, 2000:14). Empowerment ifølge sociologen 

Richard Lee Stevens beskrives:  

 

“Empowerment er fortrinsvis et menneskesyn, ikke en metode. Det er måden man arbejder 

ved klients ressourcer til at styrke han/hendes muligheder for at lave en forandring i sit eget 

liv, baseret på egen meninger, egne synspunkter og egen proces” (Stevens, 2012).  
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Det er en proces, hvor mennesket bliver sat i stand til at modvirke manglende kontrol over 

deres livsbetingelser, hvilket er med til, at de kan udvikle deres kapacitet for at ændre 

samfundet og dem selv (Andersen, 2019). 

 

Ud fra teksten “User Empowerment and Advanced Public transport solutions” (Filipi, Fuscu 

& Nanni, 2013) bliver der nævnt forskellige sektioner omhandlende undersøgelser af 

informationssystemer, info-mobilitet og innovationsprocesser. Med udgangspunkt i sektion 4 

forklares anvendelsen af information og kommunikationsteknologi. Her introduceres en proces 

der er med til at give brugeren mulighed for deltagelse i form af design og styring.  Dette kan 

være med til at give brugeren kontrol over, hvordan tingene skal fungere, samt hvordan deres 

ønsker løbende kan imødekommes. Det er en af de processer, hvor mennesket bliver sat i stand 

til at modvirke manglende kontrol over deres livsbetingelser, hvilket er med til, at de kan 

udvikle deres kapacitet for at ændre både samfundet og dem selv (Andersen, 2019). Der bliver 

herunder nævnt fire roller: forbruger, co-performer, medskaber, med-designer. Den først rolle 

er anvendelsen af de funktioner, der bliver brugt af brugeren. Herefter kigger man på deres 

foretrukne funktioner, og udarbejder en prototype til designløsningen. Her kigges der på, hvilke 

funktioner der på nuværende tidspunkt, ikke er med til at give følelsen af kontrol samt 

tilfredshed hos brugeren. Derfra kan man lettere udvikle en optimeret løsning, der kan give 

dem kontrol. Den anden rolle som er co-performer, omhandler at forbrugeren afprøver design 

løsningen, og hvorvidt den er brugbar. Ved at inddrage brugerne gives følelsen af, at de bliver 

hørt, og at deres behov om at have kontrol bliver taget i betragtning. Den tredje rolle, som 

består af medskaber/co-creator, giver brugerne feedback, ideer og råd til designløsningen. Ved 

at færdiggøre designløsningen vil der løbende være kontakt med den bestemte målgruppe for 

at vide, om de ønskede behov er opfyldt, og hvordan kontrollen kan vedligeholdes. Den fjerde 

og sidste rolle er med-designeren, det er her brugerne og udvikleren, har en konstruktiv 

diskussion omhandlende designet (Filippi, Fuscu & Nanni, 2013:8). Ved konstruktiv feedback 

vil målgruppen være med til at forbedre løsningen for dem selv. Det er målgruppen, der i sidste 

ende skal benytte og gøre brug af designløsningen, således vil feedbacken have vigtig rolle 

under processen.  

 

Teknologiens udvikling i den kollektive transport kan skabe mere kontrol, det medvirker til, at 

brugerne lettere kan imødekomme deres mobilitetsbehov ved at komme fra A til B. Der skabes 

mere kontrol når de indsamlede data videreformidles til brugerne, således er det oplagt, at skabe 

en forbindelse mellem disse. Ved at kunne skabe empowerment for brugerne, vil man skulle 
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implementere de 4 punkter: Social network, Open data, Crowdsourcing og User motivation. 

(Filippi, Fuscu & Nanni, 2012:9-11) De fire punkter i sammenhæng udvikler den eftersøgte 

empowerment, som passagerne ønsker i den kollektive transport. For at kunne forstå disse 

processer af empowerment med indblik på den kollektive transport, vil deres relevans blive 

beskrevet og forklaret i sammenhæng. 

Social network kan være med til at danne et grundlag for antallet af applikationer der indsamler 

informationer fra de individuelle enheder. Dette kan være informationer om trafikhastigheden 

eller generelt indsamling af placering, som er baseret på informationer fra evt. andre medier, 

hvor man som bruger deler interesser og aktivitet, hvor GPS-enheden vil være tilkoblet med 

disse. 

Open data som funktion er medvirkende til at frigøre nyttige data omhandlende den kollektive 

transport, hvilket ønskes at være tilgængeligt til alle former for brug. Størstedelen af de 

offentlige transportudbyder, får indsamlet deres information i realtid, dette gøres ved sporing 

og tracking af den kollektive transport. Grunden til at man tracker den kollektive transport, er 

for at give den indsamlede information videre til brugerne. Den tilgængelige data muliggør og 

begrænser omkostningerne, ved at udvikle applikationer der leverer information til brugeren. 

Dette kan have en indflydelse på markedet for applikationsudvikling.  

Crowdsourcing er en problemløsningsteknik, der handler om mennesker “the crowd” i et 

netværk, det kan være med til at indsamle kollektiv intelligens. Der involverer resultater fra 

information og kommunikationsteknologi (også kendt som ICT) og internettet. Kontakten 

mellem den offentlig myndighed, serviceleverandørerne og brugerne er med til at skabe nye 

teknologier, der producerer en forandring med input, output og feedback, som er med til at give 

brugerne mulighed for at deltage aktivt i beslutningerne. 
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Figur 4: de 8 punkter til crowdsourcing oversat til dansk.  

 

User motivation er et vigtigt element i crowdsourcing, da det er et engageret og tilstedeværende 

online fællesskab, som er en af de helt store udfordringer. Det er svært at tiltrække brugere til 

online fællesskaber. Der er to primære trin til opbygning af et online fællesskab, hvor det første 

handler om informationsgivning og indsamling gennem offentlig information, telefon, 

radioudsendelser, socialt netværk og interviews. Det andet trin er beskæftigelse af informations 

begivenheder, fokusgrupper, workshops og depositar.  

Det er væsentligt at inddrage de fire punkter, da de er med til at give brugerne empowerment. 

Dette er med til, at de får følelsen af kontrol over deres liv, samt at de føler sig hørt i et samfund, 

hvor de hurtigt kan føle afmagt og opleve uretfærdighed samt ulighed. Punkterne beskriver 

processerne mellem brugeren og udvikleren fra start til slut, hvor brugeren er med til de 

beslutninger der bliver taget, så de får så meget indflydelse som muligt.  

 

Brugen af empowerment kan virke tvetydigt og skelnes oftest mellem tre forståelser af begrebet 

empowerment, som er: Neoliberale, Socialliberale og Transformative empowerment ideologi. 

(Andersen, 2005:7) Der tages udgangspunkt i neoliberale, da begrebet dækker forståelsen af 

menneskets selvstyring.  

Når der bliver kigget på den neoliberalistiske forståelse af empowerment, bliver den bygget på 

menneskets evne til selvstyring. Den er med til at belønne samfundet for dets talenter og 
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investorer ved at understøtte det enkelte individ/menneske. Det er den form for forståelse, der 

er med til at udbygge mulighederne, som findes i samfundet uden at sætte spørgsmålstegn ved 

strukturen, i det nuværende samfund. Brugen af den neoliberalistiske forståelse til 

empowerment er med til at styrke den sociale-, statusmæssige- og økonomiske magt, der skaber 

en større ulighed i samfundet, hvor dynamikken forbliver (Andersen, 2005:8).  

Det er med udgangspunkt i dette begreb, at vores valgte målgruppe inddrages til 

designudviklingen. Målgruppen kan give feedback og kritik, som kan anvendes til forbedring 

af designet. Begrebet kan sammenlignes med sektion 4, “de fire roller” og de 4 punkter til 

empowerment i den kollektive transport som tidligere benævnt. Disse tre perspektiver har et 

afgørende sammenspil mellem mennesket og udvikleren. Dette kan være medvirkende til, at 

brugeren kan få en følelse af kontrol og blive hørt i et struktureret samfund. Den tidligere 

nævnte sektion 4, at de fire roller og 4 punkter til empowerment i den kollektive transport 

skaber det sammenspil, hvor brugeren er i centrum for udvikling eller skabelse af et design 

eller en proces. Dermed vil udførelsen altid kunne være bruger bekræftet, så den nødvendige 

kontrol vedligeholdes. 

 

3.3. Interaktionsdesign    

Interaktionsdesign (IxD) handler om at skabe en brugeroplevelse, der styrker brugerens 

arbejdstilgang, kommunikation og interaktion (Preece, Rogers & Sharp, 2015). 

Interaktionsdesigneren Dan Saffer ser det som en fremhævning af kommunikationen mellem 

mennesket igennem produktet “The third, and broadest, view of interaction design is that it is 

inherently social, revolving around facilitating communication between humans through 

products.” (Saffer, 2010:5)   

 

IxD er baseret på forståelsen af designprocessen. Dette består af designets egenskaber, design 

af produktet, samt forståelse af design som en større egenskab. Som designer er det vigtigt at 

kunne forstå designets rolle, som en reflekterende tankegang. Hvor det er vigtigt at forholde 

sig kritisk omkring formålet, udfaldet og fordelene ved at designe på en anderledes måde. Ved 

at være velovervejet omkring producering af et design, skal man gøre sig større tanker om, 

hvordan designet kan have en virkning på omverden (Löwgren og Stolterman, 2004). 
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IxD kan inddeles i 3 synsvinkler, som samlet definerer IxD. Med udgangspunkt i synsvinklerne 

vil man som designer kunne få indblik af de forskellige retninger som IxD besidder. Disse 

synsvinkler er opdelt i: technology-centered view, behaviorist view og the social interaction 

design view (Saffer, 2010:4-6). Et fællestræk for disse tre synsvinkler medvirker til at IxD kan 

ses som en anvendt kunst. Dette kan løse specifikke problemer til bestemte omstændigheder 

ved brugen af materialer. 

I technology-centered view handler det om at kunne skabe et brugbart, brugervenligt og et 

tilfredsstillende designprodukt, som man kan benytte sig af.  Behaviorist view indebærer at 

fokusere på funktionalitet og respons på, hvordan brugeren agerer med designet for at kunne 

få relevant feedback. The social interaction design view går ud på at skabe en sammenkobling 

mellem mennesket og teknologien. Ved design af et produkt bliver fokusset ikke lagt på den 

teknologiske proces, men om produktet kan opfylde de krav og mål der bliver stillet. Ideen er 

at give en mulighed for brugeren, hvor man skaber en tredje løsning i stedet for at give dem 

valget mellem to ens løsninger. Som designer er den ideelle løsning, at skabe et design af et 

produkt, hvor dette kan blive brugt i flere forskellige perspektiver samt problemer. (Saffer, 

2010:4-6) 

 

Figur 5: De 5 dimensioner i IxD. 

 

For at kunne arbejde med IxD, skal man kunne gøre brug af de 5 dimensioner. Her vil 

designeren arbejde med designets elementer med indblik på at skabe den sammenhængende 

interaktion. De 5 dimensioner medvirker til, at designerens valg af elementer eller funktioner i 

designet vil kunne føre den nødvendige interaktion mellem brugeren og designet. Ved brugen 

af de 5 dimensioner i designprocessen, vil brugeren kunne opnå designerens ønskede 

interaktion (IxD Course Instructor, 2015).  
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1D Ord: Denne dimension repræsenterer semantikken, meningen og betydning fra brugernes 

interaktion. Ord kan have en stor påvirkning på, hvordan mennesket opfatter forståelsen af 

ordene i form af, hvordan de behandles hurtigt og implicit. Det enkelte ord kan fortolkes på 

mange forskellige måder, hvilket medvirker til at det virker magtfuldt.   

2D Visuelle repræsentationer: Denne dimension henviser til elementer, som ikke beskæftiger 

sig med ord i et produkt. Dimensionen kan eksempelvis være typografier, diagrammer, ikoner 

og anden grafik. Der er fire eksempler på brugen af dette: ikoner, forgrunds-/baggrundsfarve 

forskelle, grænser og brugen af visuelle hierarkier (Silver, 2007).  

3D Fysisk objekter og rum: Det håndgribelige er ideen om kontrol i form af redskaber som 

tastatur, en mus, en berøringsskærm, joystick og spil controller. En blanding af 1D-ord, 2D- 

visuelle repræsentationer og 3D-fysiske objekter er med til at definere brugerens interaktioner. 

Dette giver synlige værktøjer og klart feedback, som er med til at styre handlinger og 

tydeliggøre målet.  

4D Tid: Tiden er brugerens interaktioner af de første tre dimensioner og processen af disse 

interaktioner. Tiden indeholder også elementer som lyd, film og animation, der hver er med til 

at formidle og forbedre brugerens oplevelse.  

Kevin Silver, som er senior interaktionsdesigner hos IDEXX Laboratorie, tilføjede den femte 

dimension: 5D Adfærd: Denne dimension indebærer “handling, funktion samt præsentation og 

reaktion”. 

 

 

Figur 6: UX og UI design parametre. 

 

Ved at arbejde med IxD kommer en del begreber i spil for at udarbejde et succesfuldt 

design/produkt. De vigtige punkter for denne proces indebærer derfor en sammenhæng 
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imellem user experience (UX) og user interface (UI). IxD er derfor en integration mellem UX 

og UI. I bogen hands-on UX design for developers defineres UX-design som følgende “UX 

Design is the process of designing physical or digital products that are useful, easy to use, and 

provide a great experience in interacting with them” (Canziba, 2018:8). 

UX baseres på at fokusere på brugeroplevelsen, hvor det er vigtigt at udarbejde et IxD med 

fokus på UX i processen. UX er oplevelsen af den første interaktion, som brugeren har med et 

produkt, og det er så her, hvor man typisk involverer interaktionen mellem brugeren og 

produktet. UI på den anden side implementerer det følelsesmæssige som nævnt tidligere, her 

ser man på layoutet, knapperne, farverne og udseendet af produktet. (Canziba, 2018:8)  

 

4. Analyse 

I artiklen fra Passagerpulsen “Undersøgelse: Unges behov og ønsker til kollektiv transport” 

(Passagerpulsen, 2018) redegøres der for de unges interesser, samt hvad de skal være forberedte 

på under deres rejser. Det kan være en stressende faktor, hvis de unge hverken ved hvad der 

foregår, eller hvad der kommer til at ske undervejs. Der tages udgangspunkt i empowerment 

dimensionen ‘den neoliberalistiske’, hvor fokusset ligger på at give passagererne en mere 

kontrolleret rejseoplevelse, som de selv er i stand til at styre. Med den kollektive transport er 

det dog begrænset, hvorvidt målgruppen kan få fuld kontrol, da de ikke er i stand til at kunne 

styre kørsel og trafik af det enkelte transportmiddel. Dog kan der tages udgangspunkt i at kunne 

levere informationer undervejs til passagerne, som vil være med til, at de kan følge deres rute 

undervejs. Hermed vil trafikken opdateres løbende med nyttige informationer for det enkelte 

transportkøretøj, som vil være med til at give overblik og kontrol til passagerne.  

 

4.1 Analyse af eksisterende empiri og statistikker  

I følgende afsnit vil eksisterende empiri blive analyseret ved hjælp af statistikker, der kan 

understøtte vores teorier og metoder. Dermed fås en bekræftelse på det overordnede problem, 

da der tidligere er foretaget undersøgelser, der går ind og understøtter de relevante årsager til 

unges fravalg af kollektiv transport, samt deres behov for at kunne transportere sig. Disse 

undersøgelser og statistikker vil tage udgangspunkt i målgruppen, som består af de unge i 

aldersgruppen 18-29 år. Ved brugen af den eksisterende empiri har vi kunne skabe den korrekte 

retning for vores egen indsamling af empiri. I analysen vil vi gå i dybden med, hvilke faktorer 
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der er medvirkende til at give passagerne følelsen af kontrol, og hvilke problemer de kan 

imødekomme under rejsen såsom mangel på information og forsinkelser. 

 

 

Figur 7 - Graf fra Region Hovedstaden 

 

I undersøgelsen fra Primetime: Analyse af offentlig transport, Region Hovedstaden (Primetime, 

2017) bliver passagerne til den kollektive transport interviewet med spørgsmål omhandlende 

deres brug af de kollektive transportmidler.  

Figur 7 (Primetime, 2017:15) er med til at vise passagerernes tilvalg af kollektiv transport, hvor 

de også ser brugen af bil eller cykel som et alternativ, når de skal til og fra arbejde eller studie. 

Det kan ses, at 39% af de unge i aldersgruppen 29 år eller yngre anser den kollektive transport 

som et alternativ i høj grad, hvor 37% anser det i nogen grad (Primetime, 2017).  

 

Unge skal have muligheden for at komme på arbejde og studie, og det kan derfor resultere, at 

de kommer for sent i deres hverdag. Her kan cyklen ses som et hurtigere transportmiddel i tæt 

bebyggede områder, da den kan være hurtigere end bilen (Passagerpulsen, 2018:4). Det kan 

føre til, at flere tilvælger andre alternativer. Undersøgelsen ‘Mobilitet i tyndt befolkede områder 

2019, Passagerpulsen’ bliver der taget udgangspunkt i, at den kollektiv fravælges, fordi 

kravene fra passagerne ikke bliver opfyldt, og der på den måde ikke bliver dækket for behovet 

til målgruppen, der er bosat i et mere tyndt befolket område. Derfor er det årsagen til, at de 

passagerer der har adgang til en bil gør brug af det, da de dermed kan nå frem til den ønskede 

destination. Pedersens beskrivelse af mobilitet indikerer muligheden for at kunne transportere 

sig fra A til B, efter hvordan de selv dikterer deres ønskede rutevalg. Dermed kan der blive 

skabt mere fleksibilitet til den enkeltes hverdag. Undersøgelsen er med til at fremvise brugen 
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af den kollektive transport, hvor målgruppen er utrolig høj i de tyndt befolkede områder, fordi 

der er langt fra destination til destination, og dermed er den kollektive transport deres eneste 

mulighed. (Passagerpulsen, 2019:5)  

 

 

Figur 8 - Antal ture med forskellige transportmidler fordelt på aldersgrupper, 

 DTU Transportvaneundersøgelse 2014 

 

Figur 8 (Passagerpulsen, 2019:15) illustrerer, at blandt de unge mellem 18-29 år er der en 

stigning på efterspørgsel af toge, da dette transportmiddel er den mest eftertragtede for denne 

målgruppe af passagerer (Passagerpulsen, 2019:15). De personer som kun har en form for 

transportmiddel til rådighed, sammenlignet med dem der har andre alternativer såsom cykel 

eller bil, kan behovet for mobilitet og følelsen af kontrol fremstå nødvendigt i hverdagen. De 

passagerer som tager den kollektive transport, har større tendens til ikke at kunne nå frem til 

den ønskede destination til tiden. Undersøgelsen peger i retning af, at det er vigtigt med flere 

alternativer af mobilitetsmuligheder, der skal være med til at passagerne kan få en hverdag til 

at fungere, og dermed være aktiv og social. Derfor er passagerpulsen kommet med nogle 

forslag til forbedringer, hvoraf følgende er relevant:  

 

- “Hvis en busrute eller togstrækning nedlægges, skal der være dialog med de berørte 

forbrugere, herunder om oprettelse af alternative muligheder for transport. Særligt 

skal der være dialog med de unge, der er de hyppigste brugere, og for hvem der ofte 

ikke er alternative transportmuligheder” (Passagerpulsen, 2019:24). 
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- “De digitale planlægningsværktøjer såsom Rejseplanen på app er en særlig vigtig 

kilde til information for de unge. Disse kan derfor med fordel udvikles videre, så de 

bliver mere præcise” (Passagerpulsen, 2019:5). 

 

Med udgangspunkt i Passagerpulsen vil vi se nærmere på, hvordan målgruppen opfatter 

behovet for kontrol i den kollektive transport. Der bliver i Passagerpulsen givet udtryk for, at 

det er vigtigt for de unge i den kollektiv transport, at de kan have kontrol over deres egen tid. 

Der bliver efterspurgt digitale løsninger, der kan give troværdige og nyttig information om 

afgangstider, forsinkelser samt aflysninger. Passagerne vil helst gerne vide, hvad der sker når 

de rejser samt at være forberedte. Det kan være svært for mange, at finde de informationer de 

har brug, hvilket er med til, at de er uforberedte på deres rejse, som leder til at de ikke får den 

kontrol de ønsker.  

 

”Når jeg sidder i toget, så (…) går jeg ind på rejseplanen og siger okay det lille røde tal der, 

hvor der står fem plus eller (…) 20 minutter (…) og så kan man så skrive, ej jeg kommer lige 

så lang tid senere – kvinde, 18 år” (Passagerpulsen, 2018:15). 

 

Rejseplanen er med til at give passagerne følelsen af kontrol, ved at kunne følge med på deres 

rute via applikationen. Ønsket om at have kontrol kan være med til at passagerne forbliver i 

transportvaner, fordi de ved hvad de skal forvente på rejsen, samt hvordan transporten fungerer 

(Passagerpulsen, 2018:15-16). 

 

4.2. Interview og spørgeskema 

I anledningen af vores basisprojekt har vi været ude og interviewe nogle unge passagerer ud 

fra vores valgte målgruppe. Interviewene fandt sted på Københavns Hovedbanegård, hvor vi 

havde mulighed for at interviewe 9 personer. Det har været svært at få fyldestgørende svar på 

spørgsmålene, da COVID-19 medvirker til, at passagererne ikke vil interviewes i lang tid og 

tager dermed afstand. Interviewene har været medvirkende til at få en klarhed om bekræftelse 

og afkræftelse af problemet der undersøges. Da vi kun havde få interviews at tage 

udgangspunkt i, ligeledes var de ikke fyldestgørende nok, blev vi nødt til at implementere 

spørgeskemaer, hvor vi fik 91 besvarelser. Selvom besvarelserne i spørgeskemaet var korte og 

præcise, komplementerer de besvarelser vi havde fra interviewene. Ud fra disse besvarelser har 
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vi fået en mere korrekt præcisering af projektet, og således bekræftede vores valg af teorier, 

metoder og valget af det overordnede problem. 

 

4.3. Analyse af interview og spørgeskema   

I dette afsnit vil der blive foretaget en analyse af den indsamlede empiri, hvor feltet vil blive 

delt op i to underafsnit. Der vil først blive analyseret de interview og spørgeskemaer (Bilag 1, 

2, 3 og 4), som er blevet lavet med passagerne, og derefter en analyse af interviewet med Kinnie 

som er uddannet softwareudvikler, og arbejder som IT-product manager hos Rejseplanen, hvor 

hun været ansat i 10 år. Analysen af den indsamlede empiri, vil blive sat op imod valget af 

teorier og metoder. Figurerne i dette afsnit implementerer besvarelserne fra spørgeskemaet, 

hvorimod de udvalgte citater referer til interviewpersonernes besvarelser. Ved at tage 

udgangspunkt i spørgeskemaerne, får vi større enighed omkring et overordnet svar, 

sammenlignet med interviewpersonernes svar, får man kun deres holdninger og meninger at 

kende.  

 

4.3.1. Rejsetid 

Interviewpersonerne og besvarelserne fra spørgeskemaet fortæller, at målgruppen bruger en 

del tid på at transportere sig rundt. Figur 9 (Bilag 2: Nr. 3) illustrerer, at 32%, som er flertallet 

af vores deltagere, bruger minimum 40-60 minutter på deres rejse hver vej. Hvoraf 25% af dem 

har en rejsetid på 20-40 minutter, 24% bruger over 60 minutter, samt de sidste 19% kun gør 

bruger 10-20 minutter.  
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Figur 9 - Rejsetid med den kollektive transport 

 

I figur 10 (Bilag 2: Nr. 5) kan vi se, at målgruppen gør varierende brug af den kollektive 

transport om ugen. Der er 22 af deltagerne, som bruger den kollektive transport 6-7 gange om 

ugen, dette svarer til, at de ca. gør brug af dette hver dag. 24 af deltagerne transporterer sig 4-

5 gange, der er 20 deltagere, som benytter dette 2-3 gange, og de 25 deltagere gør minimum 

brug af det en gang om ugen.   

 

 

Figur 10 - Brug af den kollektive transport om ugen 

 

“Jeg er meget afhængig af min rejsetid er præcis, da jeg dagligt bruger 30 minutter hver vej. 

Det utrolig frustrerende hvis min transport er forsinket, da jeg ellers ikke kan nå til arbejde” 

Jonas, 20 år, Nordsjælland (Bilag 4) 
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Jonas udtalelse i interviewet og deltagernes besvarelser i spørgeskemaet, kan generelt set 

bekræfte os i, at rejsetiden er et vigtigt element for passagerne.  Derfor er det nødvendigt, at 

tiderne stemmer overens og at tidsplanen overholdes. Passagerne er afhængige af en korrekt 

tidsplan, da de planlægger og strukturerer deres hverdag herefter. Hvis der ikke er andre 

transportmuligheder, er man hermed tvunget til at følge de planer der fremstilles for en. Jonas’ 

behov for at kunne transportere sig frit rundt, bygger på ideen om mobilitet, som professor 

Pedersen beskriver ved transportmuligheden fra A til B (Pedersen, 2017). Derfor kan mobilitet 

være en medvirkende nødvendighed for mange passagerers hverdag.  

Jonas nævner kort, at han ikke kan komme på arbejde uden kollektiv transport, og derfor er det 

en afgørende rolle for ham, at tiderne stemmer overens. Det er derfor et relevant redskab i 

Jonas’ tilfælde, som han er nødsaget til at gøre brug af for at kunne få hverdagen til at hænge 

sammen. Hvis ikke Jonas brugte kollektiv transport, kunne han risikere at miste sit arbejde. 

 

I undersøgelsen og interviewene blev vores deltagere og interviewpersoner spurgt ind til, hvilke 

andre transportmidler de gør brug af udover den kollektive transport. I figur 11 (Bilag 2: Nr. 8) 

kan det ses, at 45% af dem også gør brug af bilen, 34 % cykler hvoraf 18% ikke benytter andre 

køretøjer end den kollektive transport. De sidste 3% transporterer sig enten ved hjælp af 

løbehjul/segway, taxa eller gående. Af de 18% der ikke benytter sig af andre alternativer, kan 

det ses, at de er afhængige af den kollektive transport for at kunne nå deres destinationer, da de 

ingen andre muligheder har.  

 

 

Figur 11 - Brugen af andre alternativer 

 

Hvis vi tager udgangspunkt i en af interviewpersonerne:  
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“Det kan være ret svært at vælge den rigtige rute, især når man ikke kan følge med i 

trafikken. Det derfor lettere at gøre brug af bilen, da jeg nemt selv kan vælge hvornår jeg 

skal køre og hvilken rute der passer mig bedst” Sara, 23 år, Vestsjælland (Bilag 4) 

 

Ved Saras udtalelse understreges en af de flere årsager til, hvorfor passagerer fravælger den 

kollektive transport fremhævet. Her beskrives hvorfor hun har fravalgt den kollektive transport. 

Dette skyldes manglen på muligheden for at opnå kontrol og frihed til transporttider og ruter. 

Vores tidligere interviewperson Jonas beskriver også, hvordan han føler sig bundet til de givne 

rejsetider samt ruter. Saras fravalg af den kollektive transport giver hende mere kontrol, idet 

hun anvender egen personbil i stedet. Hendes valg styrker hendes empowerment i transporten, 

da hun kan være med til at kontrollere og bestemme, hvordan og hvornår hun skal bevæge sig 

fra A til B. Selvom begge interviewpersonerne er i samme position, hvor de er afhængige af 

transporten, har de helt forskellige styrker og svagheder.   

 

Flere i tætbyggede områder har tendens til at fravælge kollektiv transport, da det er lettere og 

oftest hurtigere for dem at gøre brug af andre alternativer som cyklen. 

 

Anna beskriver brugen af cykle som: 

 

“Jeg er meget afhængig af transporten, når jeg skal eksempelvis til og fra skole eller arbejde. 

Da jeg bor inde i byen, tager jeg blot cyklen, jeg går alligevel i skole derinde og arbejder. 

Det er oftest hurtigere for mig, da vejene er meget trafikeret i indre by til, at jeg vil bruge 

tiden på at tage kollektiv transport. Hvis jeg skal længere væk, gør jeg brug af den kollektive 

transport, da cyklen i disse tilfælde ikke er hurtigere.” Anna, 19 år, København (Bilag 4). 

 

Annas fravalg af den kollektive transport styrker hendes mulighed for at have empowerment. 

Hun kan nemlig selv variere, hvorvidt hun vil tage kollektiv transport eller cyklen. Hun er ikke 

afhængig af transportmidlerne. Det eneste tidspunkt Anna kan være nødsaget til at anvende 

andre transportmidler end cyklen, er blot et spørgsmål om afstanden mellem destinationerne. 

Så længe Anna kan transportere sig indenfor en cykel-rækkevidde, vil hun som udgangspunkt 

gøre brug af cyklen. 
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4.3.2. Applikationer 

Deltagerne blev spurgt ind til, hvilke applikationer de benytter sig af, og hvorvidt 

applikationerne er med til at gøre deres rejse lettere.  Det kan i figur 12 (Bilag 2: Nr. 7) aflæses, 

at 72 deltagere ud af 91 deltagere gør brug af Rejseplanen, dette svarer til størstedelen af 

deltagerne. Dernæst fortæller figur 13, at 84% af deltagerne får en lettere rejse ved brugen af 

applikationerne, hvorimod 12% ikke gør. Det kan derfor understreges, at størstedelen af vores 

deltagere gør brug af Rejseplanen som deres foretrukne rejse applikation.  

 

 

Figur 12 - Brugen af applikationer 

 

 

Figur 13 - Lettere rejse ved brugen af applikationer som redskab 
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I undersøgelsen “Passagerernes tilfredshed og ønsker til Rejseplanen“ (Passagerpulsen, 

2019:4-5) har de modtaget 1.245 besvarelser i alle aldersgrupper. Der er blevet svaret på, at de 

ikke altid giver korrekte oplysninger og medvirker til problemerne.   

- “Informerer ikke om forsinkelser/aflysninger/ændringer (38,7 %)  

- Giver ikke information hurtigt nok (21,5 %)  

- Informerer ikke korrekt (20,1 %)  

- Foreslår ingen/dårlige alternativer (11,1 %)“ (Passagerpulse, 2019:4-5) 

 

Heriblandt udtrykker brugerne også deres holdninger og meninger til at forbedre Rejseplanen: 

 

- “171 er kommet med forslag til forbedringer af Rejseplanens version til 

smartphone/tablet.  

- 53 af disse forslag drejer sig om, at Rejseplanen skal være nemmere at bruge. 

- 34 foreslår forskellige tekniske forbedringer, for eksempel af integration og load-tid.  

- 22 mener, at der skal være mere præcis trafikinformation.  

- 18 skriver, at der skal være bedre mulighed for at få besked ved ændringer.” 

(Passagerpulsen, 2019:4-5) 

 

 

Figur 14 - De mest brugte funktioner i Rejseplanen 

 

Selvom størstedelen af vores målgruppe foretrækker at bruge Rejseplanen, viser undersøgelsen 

fra Passagerpulsen, at Rejseplanen ikke er fejlfri, og at den ikke altid er tilfredsstillende. Med 

et kritisk synspunkt kunne vi have indsamlet mere afklarende besvarelser omkring 
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Rejseplanens begrænsninger, hvis der havde været mulighed for opfølgende spørgsmål. I figur 

14 (Bilag 2) kan vi også se, at vores deltagere gør mest brug af søgefunktionen, hvor de kan se 

ruten, rejsetiden samt de køretøjer de skal bruge til ruten. Der er derfor ikke mange af dem, 

som gør brug af de andre funktioner, som Rejseplanen ellers tilbyder.  

 

I sammenhæng med deltagerne fra spørgeskemaet blev der stillet spørgsmål 8 (Bilag 3: Nr. 8) 

til vores interviewpersoner. Heraf fik vi 3 interessante besvarelser på baggrund af, at 

størstedelen gør brug af Rejseplanen. Det er dog ikke alle passagerer, som er tilfredse med 

Rejseplanens design opbygning, eller gør brug af den, selvom det er den mest eftertragtede 

blandt vores deltagere.  

 

Følgende udtalelser giver et anderledes indblik på Rejseplanen: 

 

“Jeg benytter DOT, da jeg godt kan lide designet og muligheden for at kunne tilknytte mit 

ungdomskort, det gør det lettere for mig, da jeg oftest kan glemme min pung” Ulrikke, 18 år, 

Midtsjælland (Bilag 2) 

 

“Jeg bruger rejseplanen for at finde ud af, hvornår jeg skal tage de forskellige 

transportmidler, da jeg synes, at den er simpel og giver et godt overblik.” Anas, 25 år, 

Amager (Bilag 2) 

 

“Jeg plejede at benytte rejseplanen, hvilket jeg ikke gør mere, da den ikke giver korrekt 

fremvisning af rejsetiden, så man kan planlægge sin hverdag ordentligt og få notifikationer 

om, at hvis din bus-/tog linje kommer før tid. Det største problem er, at der er for meget 

variation på rejsetiden for en rejse, selvom det er den samme rejse hver dag. Jeg synes også, 

at der mangler flere funktioner og trafikopdateringer om, hvilken rute der er hurtigst ved 

myldretiden til en given destination.  (Eksempelvis oplysning om vejarbejde, trafikulykker 

osv.)” Tobias, 27 år, Nordsjælland (Bilag 2) 

 

Disse 3 interviewpersoner har meget forskellige holdninger samt meninger. Ulrikke gør ikke 

brug af Rejseplanen, men i stedet bruger hun DOT. Hun godt kan lide funktionen, der kan 

tilknytte hendes ungdomskort Det gør det lettere for hende, da hun altid har sin telefon på sig. 

Man kan dermed få en bedre forståelse for, hvorfor passagerne gør brug af andre applikationer 

end Rejseplanen. Årsagen hertil kan være de forskellige funktioner, som applikationerne hver 
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især tilbyder. Det medvirker desuden til at passagerne gør brug af flere forskellige 

applikationer. Dog fortæller Anas, at han blot bruger Rejseplanen da den er simpel og giver et 

godt overblik for ham. Han har et behov for at kunne se de forskellige transportmidler og ruter, 

således behøver applikationen ikke kunne tilbyde meget mere for ham. Derimod mener Tobias, 

at Rejseplanen består af mange fejl og mangler, hvilket er en af årsagerne til, at han har fravalgt 

denne. Da applikationens funktioner ikke er så imødekommende for ham, kan han hurtigere 

udpege kritik om disse. Hvis ikke applikationen fremhæver sine funktioner korrekt, kan 

brugerne hurtigere fravælge brugen af denne eller flere af dets funktioner. Havde Rejseplanen 

været mere struktureret efter Tobias’ behov, ville han eventuelt lettere kunne gøre brug af 

applikationen, og dermed ikke have en negativ holdning.   

 

Dette giver os et indblik i, at interaktionsdesign og brugervenlighed kan have en stor betydning 

for udarbejdelsen af en designløsning. Interaktionsdesigner Saffer omtaler   interaktionsdesign 

som brugeroplevelsen ved at skabe interaktion mellem brugeren og produktet, i dette tilfælde 

designløsningen. Her kan de forskellige funktioner i applikationerne medvirke til brugen af 

disse, i stedet for blot at benytte de samme (Saffer, 2010). Komninos redegør for 

brugervenlighed som en metode, der er med til at skabe en simple, effektive og det enkle design 

til en applikation, da brugeren altid søger det mest håndgribelige design at benytte sig af 

(Komninos, 2020). Derfor vægter brugerne for det meste et simpelt og enkelt design, da de 

hurtigere vil kunne tilgå deres ruter og køretøjer. Det kan have et negativt udfald for brugerne, 

hvis designet virker kompliceret og uoverskueligt, hvilket kan være årsagen til brugerens 

fravalg. Hvis designløsningen formår at dække de ønskede behov, er det klart en fordel, at 

udseendet og de yderligere funktioner også fungerer funktionelt, når designet tages i brug af 

målgruppen.  

 

4.3.3. GPS-tracking  

Vi har interviewet vores målgruppe om GPS-tracking som funktion, da Rejseplanen tilbyder 

deres køreplan via et “live-map”, som en funktion og ikke som en selvstændig applikation som 

Google Maps. Private bilister kan nemt koble sig til et navigationsprogram, hvor de kan spore 

trafikerede veje, fotovogne, ulykker m.m. dermed kan de selv have kontrol over ruten og farten. 

 

3 interviewer fortæller os:  
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“Jeg har brugt Rejseplanen i så mange år, men har aldrig vidst, at man kunne spore 

transportskøretøjerne live før nu. Det ret fedt at kunne følge med i den kollektive trafik, det 

skaber lidt følelsen af at være en del af trafikken.” Signe, 25 år, Midtsjælland (Bilag 2) 

 

“Hvis jeg kunne se, hvor min bus præcist var, ville jeg have lettere ved at nå den. Oftest 

oplever jeg, at min bus enten kører før tid eller er forsinket.” Alisa, 21 år, København (Bilag 

2) 

 

“Kunne være ret fedt, ligesom hvis man bruger navigationen, så har du konstant et overblik 

over kortet og din placering.” Simon, 23 år, Midtsjælland (Bilag 2) 

 

Generelt er det ikke alle brugere af Rejseplanen, som har kendskab til deres “live-map” 

funktion. Tværtimod var mange overraskede over at kunne bruge sådan en funktion, og 

sammenligne dette til lignende funktioner i andre applikationer. Da vi viste vores 

interviewpersoner, som ikke havde kendskab til Rejseplanens “live-map” funktion, fik vi meget 

forskellige feedback. 

 

Feedback på Rejseplanens “live-map”: 

 

“Det svært at sige om jeg ville bruge det, fordi man skal ind på så mange funktioner. Tingene 

skal bare være simpelt og enkelt ved brugen. ”Alisa, 21 år, København (Bilag 2) 

 

“Jeg synes, det er meget uoverskueligt opbygget, det kræver en del for at kunne spore sin 

bus” Simon, 23 år, Midtsjælland (Bilag 2) 

 

Hvis designet består af for mange funktioner, kan det virke uoverskueligt og dermed ubrugeligt. 

Som passagerer er man altid på farten, og kan til tider være mere tidspresset end andre, derfor 

er designets opbygning afgørende for, hvor mange af funktionerne brugeren finder relevante, 

samt hvilke de vil gøre brug af. Det kan medvirke til, at brugeren føler mangel på interaktionen 

mellem dem og designet, hvilket kan være en forklaring på årsagen til, at flere funktioner ikke 

bliver brugt. Hvis der er mangel på brugervenlighed, kan dette også have en indvirkning, da 

brugeren foretrækker et design, som de let kan tilgå og forstå brugen af. Ifølge Komninos kan 

der ved hjælp af engagement og ease of learning udarbejdes et design for passagerne, hvor de 

vil kunne opleve en behagelig tilgang og et enkelt samt simpelt design (Komninos, 2020). 
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Fremstår designet sig ikke brugervenlig og dermed kræver en del ressourcer fra brugeren, vil 

man opleve at der blot vil blive gjort brug af de overordnede funktioner.  

4.4. Interview med Kinnie fra Rejseplanen 

Formålet med at interviewe IT project manageren Kinnie Pedersen fra Rejseplanen er, at få en 

forståelse for projektet om, hvordan Rejseplanen har udarbejdet deres applikation, og hvorfor 

den netop er den populæreste på markedet. Til interviewet fik vi udarbejdet en interviewguide, 

der bestod af de overordnede spørgsmål, vi ville stille (Bilag 5: 1-12). På baggrund af 

pandemien foregik interviewet online, hvor der var mulighed for at stille Kinnie opfølgende 

spørgsmål undervejs. Da den tidligere produktejer, ikke længere arbejder hos Rejseplanen, har 

Kinnie ikke kunne besvare alle vores spørgsmål helt konkret, eftersom hun ikke arbejder med 

designet samt applikationens funktionalitet. Der vil derfor blive taget udgangspunkt i de 

besvarelser, som lægger sig op ad vores teorier samt metoder, så dette analyserer 

problematikken.  

Første indledende spørgsmål vi stillede Kinnie på baggrund af Rejseplanen, var medvirkende 

til at kunne give en forståelse for baggrundshistorien omkring Rejseplanen (Bilag 6:1-12).  

  

“Så vidt jeg ved, så var det DSB der tilbage i midten af 90’erne fik lavet noget Rejseplan 

software, som man kunne få på en diskette. Og det kunne kun søge tog til tog og kun fra 

station til station. og så blev det udvidet til at ligge på nettet, altså det kunne tilgås på nettet i 

1998 mener jeg” (Bilag 6: Nr.1)  

 

Kinnie forklarer historien om virksomhedens opstart, og hvordan produktet fandt sted før selve 

virksomheden. Produktet startede ud med at være en diskette, der kun blev brugt til at søge 

oplysninger omkring toge og stationer. Senere hen i ca. 1998 blev muligheden lagt på nettet, 

hvor ruteberegninger og busser som køretøj kunne findes via websiden. Udviklingen med årene 

afspejler Rejseplanens nuværende design og funktioner. Kinnie forklarede, hvordan det oftest 

foregår i den kollektive transport i forhold til, når der skal udvikles et produkt. Produktet 

præsenteres, hvorefter der diskuteres om, hvorvidt det skal udvikles eller kasseres. Det er på 

netop samme måde, at Rejseplanen blev dannet.  

 

Ved hjælp af Rejseplanens funktion til at søge oplysninger om ruterne, har de kunne skabe 

mobilitet som en service. Passagerer kan let tilgå informationer om ruten, og dermed planlægge 
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deres tid, rute eller valg af køretøj. Hvis der ikke havde været mobilitet som en service i det 

senmoderne samfund, kunne det medvirke til, at flere ville have besvær med at gøre brug af de 

kollektive transportmidler. Dette bliver tydeligt i Jittrapiroms artikel ”Mobility as a Service: 

Critical Review of Definitions, Assessments of Schemes, and Key Challenge” (Jittrapirom, 

2017:14). Gennem årene ses det, at Rejseplanen udvikler deres digitale platform i form af 

teknologiske funktioner, som stilles til rådighed. Applikationen kan i dag bruges på både 

computerer, smartphones og smartwatch, hvilket afspejler Rejseplanens vedligeholdelse 

omkring den nødvendige interaktion, som der er mellem brugeren og produktet. 

Interaktionsdesign og mobilitet er ikke de eneste teorier, som er medvirkende til Rejseplanens 

udvikling og anvendelighed. Saffer pointerer, at The social interactions design view 

sammenfatter dannelse af en kobling mellem mennesket og teknologien i form af telefon m.m. 

(Saffer, 2010:4-6). Ved deres videreudvikling gennem årene og vedligeholdelse af interaktion 

skaber Rejseplanen mere kontrol for brugerne, hvilket de gør ved hjælp af at indsamle og give 

informationer. Informationerne er med til, at brugeren føler sig empowered i den kollektive 

transport, da de selv kan være herre over de oplysninger, der stilles til rådighed, og selv tager 

kontrol over hvilken rute, alternativer m.m. de ønsker at benytte.    

 

For at kunne forstå Rejseplanens funktion “live-mapping”, har vi ved hjælp af spørgsmål 4 og 

5 (Bilag 6: Nr 4 og 5) kunne få bekræftet, hvilken form for funktionalitet denne indebærer. Der 

er blevet stillet spørgsmål direkte til GPS-tracking, da vi som udgangspunkt har forstået, at 

‘live-mapping’ funktionen fungerer ved hjælp af GPS-trackingen. Kinnie pointerede, at 

Rejseplanens live-map ikke er helt live eller GPS-tracket, da det er ud fra køreplanernes 

strækninger for busserne og togene, samt hvilke ruter de dagligt kører. 

 

“Ja altså det er faktisk ikke helt live eller helt gps-tracking for busserne og togene. Det er en 

blanding af, at vi har køreplanerne, og så får vi fra hvert enkelt selskab en masse prognoser 

for, hvordan busserne og togene kører hver især lige nu” (Bilag 6: Nr 4). 

 

På den måde har de haft muligheden for at lave live-mappen ud fra overordnet kørsel, der har 

være eksisterende. Dette har været et brugerønske, som Rejseplanen dengang tog til sig for at 

dække det ønskede behov for passagerne. Ud fra de daglige ruter og tids strækninger modtager 

Rejseplanen prognoser fra trafikselskaber om, hvor busserne og togene burde være på ruten 

samt, hvornår de er ved næste stoppested. Kinnie forklarede yderligere også, at det indebærer 
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utrolig meget data at indføre funktionen, og at de rent faktisk skulle tjekke om det var noget 

deres system kunne tage imod på baggrund af datamængden.  

 

“Vi skal nemlig lige tjekke, at systemerne kan tage dette, og hvor meget vi skal opgradere fra 

vores side for at modtage den her ret voldsomme mængde data af GPS-positioner, hvis man 

forestiller sig, at vi skulle få det hvert andet eller hvert femte/tiende sekund. Det er rimelig 

overvældende, lige nu er det mere sådan en tilnærmelse der bliver tegnet ned på et kort ud 

fra flere datakilder” (Bilag 6; nr 4). 

 

Denne besvarelse har givet os et indblik i, hvordan funktionen hos Rejseplanen fungerer i 

praksis. Ud fra denne besvarelse har vi kunne indsnævre, hvordan vores design skal fremstå 

samt hvilke funktioner vi ville gøre brug af. 

Filippi, Fuscu & Nanni indikerer Social network som en måde, hvor eksempelvis 

trafikselskaberne kan indhente GPS-oplysninger og dele dem ud til brugerne af transports 

applikationerne (Filippi, Fuscu & Nanni, 2012:9-11). Vores design vil have fokus på, hvordan 

GPS-tracking kan være med til at give målgruppen en følelse af kontrol. Ved overvejelser af 

de funktioner som designløsningen kunne indebære, medvirker GPS-tracking som en egenskab 

for empowerment. Hvis passagerne kunne modtage specifikt data omkring deres rute, hvor 

deres køretøjer bliver sporet direkte via individuelle GPS-tracker, ville de lettere kunne følge 

med i den kollektive trafik. Disse oplysninger kan give dem muligheden for at kontrollere deres 

valg af ruter og transportkøretøjer. Hvis bussen blev tracket via en GPS-tracker, og bussen 

holder stille på vejen på baggrund af systemsvigt, ville passageren hurtigere blive informeret 

(Filippi, Fuscu & Nanni, 2012:9-11). Når de hurtigere bliver informeret, eller selv kan følge 

med i trafikken, kan de selv kontrollere, om de vil fortsætte med den valgte rute eller vælge et 

andet alternativ. Lige så vel som brugen af navigation, hvor bilisterne bliver advaret om fare, 

ulykker, vejarbejde m.m. kan de selv kontrollere, om de vil fortsætte ruten eller finde et nyt 

alternativ til destinationen.  

 

For at undersøge om Rejseplanen tager udgangspunkt i passagerers behov og ønsker, samt 

hvordan de definerer behovet, vil der blive taget udgangspunkt i spørgsmål 9 og 12. 

Rejseplanen forsøger at tilpasse sig passagerernes behov, ved hjælp af eksterne 

konsulentfirmaer og ved at tage ud og lave markedsundersøgelser. Nogle af undersøgelserne 

har Rejseplanen selv bestilt, og andre har de abonneret gennem transportselskaberne. 
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“Det er noget af det der har skabt lidt utryghed iblandt passagerne, som vi har kunne se i 

nogle af undersøgelserne. Nogle af undersøgelserne har vi selv bestilt og andre har vi 

abonneret på gennem Movia, DSB og de andre selskaber” (Bilag 6: nr 9). 

 

Dette er med til at bekræfte, hvad passagerernes ønsker til den kollektiv transport, og hvad de 

mener skal ændres. Ejer selskaberne har også noget at skulle havde sagt til denne proces, hvis 

de mener, at der er behov for ændringer. Det vil ikke alene være Rejseplanen som virksomhed, 

der kommer med forslag samt ændringer. Eksempelvis kan Movia komme med en løsning, som 

de mener fungerer optimalt. Kinnie beskriver altså, at det er en blanding af idéer, der kommer 

internt fra Rejseplanen, hvor de præsenterer idéerne til ejer selskaberne, eftersom de 

efterspurgte ønsker eller behov fra passagerne kan ses.  

 

“Så det er sådan en blanding af, hvornår det kommer internt fra os, hvor vi går ud til ejerne 

og siger, at vi har en ny ide. Vi kan se at passagerne efterspørger det her, og nogle gange er 

det dem selv der kommer og siger at de mener at der er et andet behov” (Bilag 6: Nr 12). 

 

Dernæst forklarede Kinnie, at de kigger på elementer såsom; prisen, vigtigheden i ønsker og 

behov, og om der skal nedprioriteres andet for at få det ønsket prioriteret. Hun afrundede 

spørgsmålet med, at der til tider kan være passagerer undersøgelser eller konferencer der 

inspirerer dem med idéer, eller hvis en andet transport applikation har noget anderledes og 

spændende, som de vil tage udgangspunkt i.  

Sammenlignet med projektets tilgang har vi i dette tilfælde set på eksisterende transports 

applikationer, for at finde ud af, hvilken retning vi vil arbejde hen imod. Processen til vores 

design og hvad der tilbydes passagererne, kan være anderledes til de eksisterende applikationer 

på markedet. Det kan være svært at udskille sig fra andre transports applikationer, da markedet 

allerede har en del, hvor de fleste har hentet inspiration fra hinanden.  

 

5. Design: 

I dette afsnit præsenteres vores proces for udviklingen af designet, som en designløsning der 

er taget i betragtning af eksisterende applikationer. Herefter pointeres de overvejelser der er 

foretaget, samt hvorfor disse er inddraget i designet. Vi vil som udgangspunkt argumentere for 
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designets rolle, der underbygger det overordnede problem. Her vil der blive lagt grund for 

brugen af teorier og metoder, som vi har valgt at inddrage.  

 

5.1. FabLab mini-workshop 

Vi har ved hjælp af FabLab fået udført et mini workshop, hvor formålet var at snævre vores 

produkt ind, for at det kunne blive fremvist realistisk, samt danne et overblik over hvilke 

værktøjer og redskaber vi kunne gøre brug af. Ved at snakke med Sara fra FabLab, fandt vi 

hurtigt ud af, at det ikke var muligt at lave en applikation. Udvikling af en applikation kræver 

en del tid samt ressourcer til udviklingen af applikationen. Her er der tale om nogle kurser 

inden for programmering, for at kunne udvikle applikationen og andre elementer, som vi ikke 

havde tiden til at kunne udføre, da vi skriver en akademisk opgave med en fastlagt 

afleveringsdato. Med Saras feedback på vores oprindelig ide, besluttede vi os i stedet at udvikle 

en designløsning, som kunne dække de tanker og overvejelser vi havde gjort til et design af en 

applikation. Vores designløsning blev lavet ved at tage udgangspunkt i både Rejseplanen men 

også Waze applikationen. Det er ved at se på, hvilke fejl og mangler de hver især har, men også 

hvordan forbedringer kan implementeres i vores designløsning. 

 

5.2. GPS-tracking som funktion  

Vi har under processen af vores design, gjort os overvejelser omkring, hvilke funktioner vi ville 

inddrage, hvis der skulle udvikles en helt konkret applikation. Ved at anvende vores 

undersøgelser, teorier og metoder kom vi frem til, at GPS-tracking skal være den mest centrale 

funktion for designløsningen. I kapitel 4.2.3. kom vi i analysen frem til, hvordan nogle 

passagerer imødekommer Rejseplanens funktion “live-map”. Det gav os ideen om, hvordan 

vores design skulle skille sig ud fra de andre applikationsdesign. Vi har som udgangspunkt 

valgt at tage inspiration fra applikationerne Uber og Lyft, da de gør brug af direkte GPS-

tracking som en service. Ved at få installeret GPS-tracking som en funktion, bør udbyderen af 

dette være sikker, da der indhentes aktuelle oplysninger om lokationer. Som service kan der 

tilbydes muligheden for at kunne tracke chaufføren og kundens lokation, hvor man som ejer af 

designet, selv kan afgøre, hvem der skal kunne opnå disse oplysninger (GPS Leaders, 2018). 

Dette medvirker til, at de som virksomhed kan sikre sig, at kunderne kan følge med i trafikken, 
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og derfor kan se, hvor deres chauffør præcist befinder sig. Der tilbydes også en anden form for 

GPS-tracking, som kan fremvise hårde opbremsninger, hurtige accelerationer, skarpe sving 

m.m., dette sendes videre til virksomheden og eventuelt kunden for at sikre at kunderne og 

chaufføren oplever en sikker kørsel (GPS Leaders, 2018). 

Med inspiration fra Uber og Lyfts funktion til GPS-tracking har vi af samme årsag valgt, at 

vores design skal indebære en lignende funktion. Her vil vi give passagerne denne mulighed i 

sammenspil med køretøjerne i den kollektive transport, det vil sige, at uanset hvor de befinder 

sig, kan de hente lokationsbaserede oplysninger ved hjælp af GPS-tracking. 

 

5.3. Visualisering 

Vi vil inddrage betydningen af en visuel applikation, som vil medvirke til at underbygge vores 

optimeret version af vores design. Vi har valgt at arbejde med informationsvisualisering (Carr, 

1999:1), som fremlægger abstrakt data i en grafisk form, der skal være med til at give et visuelt 

overblik for at opnå et simpelt og overskueligt design. Ved at benytte denne form for 

visualisering, præsenteres de vigtige egenskaber ved designet som symboler, der er med til at 

informere passagererne om nyttige informationer. Farver illustrerer, hvad de nyttige 

informationer betyder, ligeledes giver det en visuel navigation. Den visuelle navigation skal 

være med til at give passagerne i nye områder en mere tryg oplevelse, og samtidig et større 

kendskab til deres rute med inspiration fra Google Maps navigationsfunktion. Med feedbacken 

i kapitel 4.2.3. oplyser vores interviewpersoner, at funktionen ved at kunne se sin egen 

placering i sammenspil med køretøjerne, giver dem den visuelle fornemmelse ligesom ved 

brugen af en navigation applikation. Vi har som inspiration derfor taget udgangspunkt i 

applikationen Waze for at skabe en visuel applikation (Waze, 2006-2020). Den indeholder 

adskillige visuelle symboler, informationsdesign og farver, der er med til at give brugerne en 

mere dynamisk og visuel tilgang ved brugen af denne. Brugen af de visuelle elementer i 

designet, kan give brugerne en lettere forstå funktionernes funktionalitet. Disse illustrerer 

således forskellige egenskaber, som kan opstå undervejs på ruten og have betydningen for 

denne. 
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5.4. Storyboard 

Vi har gjort brug af storyboard metoden, som en af vores designmetoder. Med denne metode, 

vil vi kunne fremvise vores proces til designløsningen gennem symboler, farver og 

visualisering. Det ville også have været muligt at afprøve og teste design løsningen af via 

storyboardet, dog har der ikke været mulighed for dette, da vi står i en pandemi.  Informationer 

om deres rejse skal nå ud til passageren ved notifikationer, hvor de oplyses om forsinkelser, 

aflysninger, afgange og mulige opstået problematikker. Ved hjælp af GPS-tracking som 

funktion, får passagerne lov til at følge med under deres rejse, og får samtidig et samlet overblik 

over hvor langt deres transportmiddel er på ruten.  
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1. Applikationen vises på 

hjemmeskærmen af 

telefonen, vi har designet 

logoet her til at passe ind.  

 

2. Når vi åbner applikationen, 

vil der opleves, at ens 

lokationen fremvises på 

kortet - således har man et 

visuelt blik. 

 

3. Ved at trykke på søgefeltet, 

åbnes feltet for rute-

søgningen frem. Har vælger 

man hvor rejsen startet, samt 

hvor man vil hen. 
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4. Efter brugeren har indtastet 

sin rejse ind, vil der dukke 

flere rutealternativer frem, 

som passageren kan vælge i 

mellem.  
 

5. På kortet vil det være muligt for brugeren at se det første 

transportmiddel sammenlignet med brugerens egen lokation. Der vil 

til hver funktion være overblik over egen lokation. 
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6. Her ses brugerens 

lokation, samt 
lokationen på det 
køretøj til den valgte 
rute. Det fremgår også, 
hvor mange stop der 
er, og hvor disse 
befinder sig på kortet. 

 

7. Her ses at brugeren er i 

bussen, da de deler 

samme lokation. Næste 

stop bliver vist, samt 

ankomsttider til valgte 

destination.  

 

8. Når brugeren er færdig 

med sin rute, vil det 

være muligt for dem at 

modtage en visualiseret 

rutevejledning, hvis de 

til fods skal nå til 

destinationen. 

Det vil også være muligt 

for brugerne at kunne 

modtage navigering på 

stationen således, at hvis 

man befinder sig på en 

ukendt station, vil man 

kunne få vejledning til 

sporene, busstoppested 

m.m. 

 

Forneden illustreres symboler, farver og ord, som giver det visuelle indblik hos brugeren. For hvert køretøj 

indikeres der et nyt symbol, samt en ny farve. I midten fremvises stoppene, således kan brugeren følge med i 

hvilket stop der er det næste. Sidste felt giver brugeren mulighed for at kunne se, hvorvidt der er forsinkelser eller 

tidligere ankomst.  
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9. På kortet ses der en 

opstået advarsel til 

metroen. Denne lyser 

rød, og er meget centralt, 

så brugerens 

opmærksomhed bliver 

fanget. Der kan ses ved 

ankomsttiden, at den 

lyser op og der står + 15 

min, hvor dette indikerer 

en forsinkelse på ca. 15 

minutter.  

 

10. Der kan klikkes på det 

røde advarselssymbol, 

hvor man kan læse 

beskrivelsen til det 

opståede problem, som 

kan skylde forsinkelser.  

Øverst til venstre, har 

brugeren mulighed for at 

åbne flere funktioner, 

som de kan bruge i 

designet 

 

 

11. Brugerne kan herunder 

finde sine tilknyttede 

ungdomskort/rejsekort, 

rejser, live map, købe 

billetter m.m. 

 

Figur 8: Storyboard over vores designløsning. 
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6. Diskussion       

 

Vi skal tage vores analyse og lægge det op imod vores teori, hvor vi kan diskutere hvad 

vi er kommet frem til i analysen. Her må der gerne komme egne holdninger til.  

 

I følgende afsnit vil der blive diskuteret omkring problematikkerne i den kollektive transport, 

for den valgte målgruppe som analysedelen fremviser. Der vil først blive diskuteret om 

Rejseplanens opbyggelse af deres nuværende design med indblik på funktionaliteten, der 

misligholder anvendeligheden for passagerne, og hvordan vores design afspejler sig fra dette.  

Dernæst diskuteres GPS-trackings funktionalitet til at kunne implementere empowerment, 

samt hvordan interaktions designets rolle understøtter brugeroplevelse mellem brugeren og 

designet. Til sidst vil der være en refleksion omkring valget af metoder der anvendes i projektet.   

 

6.1. Rejseplanen og RemindMe 

I analysen nåede vi frem til, at Rejseplanen var den mest funktionelle applikation for 

passagerne. Dog hældede flertallet til, at de blot gør brug af deres “søgefunktion”, da de som 

tidligere nævnt i kapitel 4.3.3, (Bilag 2) ikke var bevidste om, at funktioner som live mapping 

fandtes i den valgte applikation. 

Som en applikations udbyder til den kollektive transport, vil man gerne tiltrække de fleste 

passagerer. Det er derfor nødvendigt at imødekomme passagerernes ønsker og behov. 

Rejseplanen har formået at skabe en simpel men enkel måde for passagerne, hvor de let kan 

søge efter den ønskede rejse til den valgte destination. Ved at give passagerne de basale 

informationer om deres rejse, har Rejseplanen skabt sig en fast brugerkreds af deres 

applikation. Saffers synsvinkel af interaktionsdesign består af 3 vinkler, hvor brugervenlighed, 

tilfredshed, brugbarhed samt funktionalitet skaber den kommunikative kobling mellem 

brugeren og produktet (Saffer, 2010). 

Komninos beskrivelse af brugervenlighed, som en metode baseret ud fra de 5 punkter, der 

tilfælles bygges på en sammenfatning af anvendelighed og overskuelighed (Komninos, 2020). 

Det er ikke kun muligheden for at søge på informationer om rejserne, som de tilbyder, men 

mange flere funktioner som passagerne kan gøre brug af. På baggrund af Saffer og Komninos 

understregelser kan vi pointere, at opbygningen af applikationens design og funktioner spiller 

en rolle for, hvorvidt passagerne gør brug af applikationen og dets funktionalitet.  
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Ud fra besvarelserne af de indsamlede interviews med passagerne (Bilag 4) kan det opfattes, at 

Rejseplanen kan opleve en fravælgelse af deres funktioner såsom live-mapping, rute navigering 

m.m. blandt brugerne. I vores designløsning til sådan en applikation har vi valgt at vægte de 

visuelle funktioner ved hjælp af symboler og farver. Funktionerne i vores design skal være 

simple og enkle, ligesom Rejseplanens således at brugerne let kan tilgå og have overskuddet 

til at gøre brug af den. Sammenlignet med Rejseplanen kan brugerne hurtigt blot gøre brug af 

deres overordnede funktion, da der ikke er en ledende sammenhæng til deres andre 

funktionsmuligheder. Opbygningen af deres design inddrager en masse knapper og funktioner, 

som passagerer på farten har til rådighed, men i afsnit 4.3.3 fremgår det tydeligt at de ikke altid 

har overskuddet til at klikke sig igennem. Derfor kan deres design fremstå uoverskueligt for 

brugerne, da der ikke ledes frem til, hvad funktionerne består af, og hvorfor det er til rådighed. 

Vi har i stedet fravalgt at designe flere funktioner i design løsningen.  

6.1.1. Delkonklusion 

Der kan fra ovenstående afsnit hermed konkluderes, at problematikkerne i den analytiske del 

er blevet bekræftet ved brugen af interview, spørgeskemaer med passagerne i den kollektive 

transport og statistikker fra markedsførings undersøgelser. Ud fra det teoretiske felt kan det 

tydeligt ses, at Saffers synsvinkel på interaktionsdesign og Komninos beskrivelse af 

brugervenlighed som en metode har en sammenfatning af, hvordan en applikation skal 

opbygges. Funktionaliteten som Rejseplanen stiller til rådighed, diskuteres i praksis ved 

brugen. Forbedringerne til funktionerne kan udarbejdes i den optimerede designløsning, 

baseret på den tilegnet viden fra det analytiske samt teoretiske afsnit. Det kan konkluderes at 

placeringen af Rejseplanens funktioner, spiller en sammenhæng med passagerne ved brugen.  

 

6.2. Kan GPS-tracking give kontrol 

Vi har ved hjælp af vores indsamlede empiri og den eksisterende empiri i vores analysedel 

kommet frem til, at ‘kontrol’ er en væsentlig parameter, der bliver efterspurgt mere af i den 

kollektive transport. Som unge passagerer der benytter den kollektive transport dagligt, er der 

et behov for at kunne føle sig i kontrol over valget af ruter, og være opdateret med hvad der 

sker undervejs (Signe, Bilag 2).  Når oplysningerne eller informationerne ikke kan fremgå på 

en korrekt måde for passageren, kan kontrol blive fremstået som en manglende faktor. Man 

kan på den måde inddrage ‘empowerment’, da teorien dækker informationssystemer, 



52 

innovationsprocesser og info-mobilitet, hvori det tidligere er blevet beskrevet i sektion 4, fra 

kapitel 3.2. Her kan det ses og opleves, at Rejseplanen inddrager deres 

kommunikationsteknologi via testpersoner, der får introduceret nye funktioner, som de skal 

prøve at anvende (Filipi, Fuscu & Nanni, 2012). På den måde inddrages brugeren, og dermed 

tages der højde for brugerens feedback. Dette kan bekræftes ud fra interviewet med Kinnie fra 

Rejseplanen (Bilag 6). Ved at se på den samlede empiri er det tydeligt at se, behovene og 

ønskerne der gentager sig hos passagerne. Passagerne kan ikke opnå ønsket kontrol ved hjælp 

af de nuværende funktioner i Rejseplanen, som kan medvirke til at give dem følelsen af, at de 

ikke bliver hørt. Det kan medføre til, at deres ønsker bliver overset og ikke imødekommet. 

Derfor er vores udarbejdede designløsning med til at tage udgangspunkt i behovet og ønsket 

om kontrol fra den valgte målgruppe. Designet er baseret på at kunne skabe en følelse hos 

passagerne om, at de er inddraget i den kollektive transports trafikinformationer. Funktionen 

GPS-tracking som skal kunne tilgås i designet, vil være baseret på præcise lokationer af 

køretøjerne, som passagerne kan indhente og gøre bruge af til at danne deres rejse. Når 

informationerne udgives til passagerne, kan de selv have kontrol over, hvordan de vil gøre brug 

af dem. Således vil de konstant kunne sikre sig, at de overvåger deres køretøj ved hjælp af den 

lokationsbestemte funktionalitet. Hvorimod Rejseplanen udgiver trafikselskabernes køreplaner 

i et live format, som ikke nødvendig forholder sig troværdigt for passagerne.  

 

6.2.1. Delkonklusion  

I dette afsnit kan det konkluderes, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer en specifik 

funktion, der giver passagerne følelsen af kontrol og overblik over deres rute i den kollektive 

transport. Passagerne har mulighed for at se en tidsplan og forsinkelser, men det er ikke altid 

at dette stemmer overens. På baggrund af interviewet med Kinnie har vi fået bekræftet, at 

Rejseplanen ikke indhenter præcise transportoplysninger på de enkelte køretøjer. Derfor vil 

vores designløsning bestå af GPS-tracking som den overordnede funktion, hvilket skal give 

passagerne flere handlemuligheder i den kollektive transport. Når der indhentes og givet 

oplysninger til passagerne, kan de selv tage kontrollen af hvilket køretøj de vil gøre brug af til 

ruten, samt spore specifikke og korrekte oplysninger om rejsetiden.  
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6.3. Rejsetidens betydning for den kollektive trafik 

I den kollektive transport er rejsetiden en betydningsfuld faktor, for at hverdagen kan hænge 

sammen for passagerne, så de kan nå dagligdagens begivenheder. Passagerne skal kunne 

komme fra A til B inden for den korrekte tidsplan, da de fleste i forvejen har planlagt dagen, 

på baggrund af de oplyste rejsetider og rejselængder. Ved at kigge på interviewpersonernes 

udtalelser og spørgeskema i kapitel 4.3.1, fremgår det tydeligt, at størstedelen ikke har 

mulighed for at komme på arbejde eller studie uden den kollektive transport. Det fremgår dog 

også, at de fleste kan benytte alternativer som bil eller cykel, hvis deres destination er i 

cykelafstand. Baseret på distancen af deres rute, kan de være afhængige af den kollektive 

transport. Det kan have sine ulemper ikke at nå sin bestemte tidsplan for den tilvalgte rejse, og 

derfor kan man som passagerer blive nødt til at vælge andre alternativer i form af andre 

transportmidler. Derfor kan passagerne med fravalg af den kollektive transport, ikke længere 

føle sig bundet til de bestemte rejsetider og ruter, men derimod opnå den manglende kontrol til 

at kunne komme fra A til B uafhængigt af den kollektive transport. Mobilitet giver passagererne 

mulighed for at bevæge sig frit, fra den ene destination til den anden. Pedersen beskriver 

mobilitet som værende en frihed, men med en indblik på ufrihed i form af begrænsninger i den 

kollektive transport (Pedersen, 2007:12). Hvorimod Pooley sammenkobler mobilitet som et 

fundament for samfundets økonomiske funktionalitet og vedligeholdelse af familieforhold, 

hobbyer m.m. Pooley mener, at hvis samfundet ikke har muligheden for at transportere sig frit 

rundt, ville det ikke være muligt for de enkelte borgere at komme på arbejde og dermed vil der 

kunne opleves en manglende indtjening. Dette svarer til, at økonomien i samfundet ikke kan 

fungere på længere sigt, med mangel på transport (Pooley 2009: 149-150). Vi mener, at når der 

kan indhentes og gives konkrete informationer om hvordan rejsetiderne ændrer sig for 

passagerne, kan det være med til, at de bruger den kollektive transport noget mere. Passagerne 

kan derfor under hele rejsen få løbende opdateringer, ved at de selv kan følge med i rejsen, 

hermed skabes der også et overblik over ruten. Dette kan medføre til, at man lettere kan 

tilrettelægge ens tidsplaner og dermed nå frem til begivenheder, ved enten at vælge andre 

alternativer og/eller fortsætte ruten med evt. ændringer som forsinkelser. 

 

6.3.1. Delkonklusion 

Dermed kan vi ud fra professorerne Pooley og Pedersens tilgang til teorien konkludere, at 

mobilitet er et essentielt element for det senmoderne samfund, da de samfundsmæssige forhold 
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herunder arbejde og studie skal kunne opretholdes. Hvor af den kollektive transport inddrages, 

da brugen af dette muliggør fremmødet på en arbejdsplads eller skole. Besvarelserne af vores 

interview og spørgeskema i kapitel 4.3.1 fremviser, at der ved mobilitet opnås følelsen af frihed 

uden begrænsninger, hvorimod som passagerer i den kollektive transport oplever flere 

begrænsninger i sammenhæng med ufrihed. Vi får her bekræftet vigtigheden i, at kunne give 

passagerne muligheden for at have frie tøjler til deres valg af transportmuligheder til at kunne 

bevæge sig frit i samfundet.  

 

6.4. Designets begrænsninger 

Vi har som tidligere nævnt, ikke haft muligheden for at udvikle en applikation grundet 

begrænset tid til projektet, eftersom projektet skal afleveres indenfor en bestemt periode. Vi 

blev enige om, at den mest effektive måde at fremvise vores designløsning på, ville være at 

udarbejde et udkast af designet. Grundet den nuværende pandemi vi befinder os i, har vi ikke 

haft mulighed for at få fremvist vores design til passagerne. Hvis vi derimod havde haft 

muligheden for at fremvise udkastet af vores design, ville vi kunne indsamle feedback og kritik, 

som dernæst ville kunne indsnævre designets endelige resultat. Således dækker vores 

analytiske del sig ikke op ad designet, da vi på baggrund af det ikke har kunne imødekomme 

bruger-feedbacken til processerne og behovet fra de nævnte teorier og metoder. Processen for 

udviklingen af design-løsningen har ikke været den eneste begrænsning. 

Hvis vi i stedet for en designløsning fik udarbejdet en optimeret applikation, ville vi have 

muligheden for at kunne foretage en testperiode. Det ville medvirke til at vores målgruppen 

kunne downloade applikationen og afprøve den, hvorefter at vi ville kunne modtage feedback. 

Applikationen ville blive baseret på analysen og forslagene til forbedringer i den kollektive 

transport. Ved modtagelse af passagernes feedback ville vi danne os et overblik over hvilken 

funktionalitet, der har virket ved optimering af applikationen. Hvis vi fik publiceret designet 

på markedet, ville vi opleve en del konkurrence blandt de eksisterende applikationer. Som 

nævnt i kapitel 4.3.2. gør størstedelen af vores deltagere brug af Rejseplanen, hvilket kunne 

være en stor konkurrent for os. Det kræver derfor økonomiske ressourcer som marketing og 

reklamer, for at få designet ud på markedet samt tiltrække brugere. Vores design vil skille sig 

ud fra de eksisterende applikationer, da vi har haft vores fokus på det visuelle og GPS-tracking 

som den generelle funktion.  
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Interviewet med Rejseplanen (Bilag 6) har været begrænset, da vi ikke havde muligheden for 

at interviewe selve produktejeren, men derimod Kinnie som er IT Project Manager hos 

Rejseplanen. Dette har resulteret i, at Kinnie ikke har haft muligheden for at give helt præcise 

svar som ønsket. På trods af at hun har arbejdet hos Rejseplanen i 10 år, har hun ikke siddet 

med selve udviklingen af applikation. Det har været medvirkende til, at svarene er kommet ud 

fra egen kendskab samt opfattelse af Rejseplanen, hvilket ikke har været præcise besvarelser.  

 

“Det var meningen, at jeg skulle være med til at udvikle rejseplanens app, men så havde 

rejseplanen lige lavet et API, og skulle have andre applikationer op at køre, og det var jeg 

den eneste der rigtigt kunne finde ud af, så det blev ret hurtigt det, jeg kom til at sidde med. 

Så derfor med alle de spørgsmål omkring rejseplanens app, vil jeg prøve at besvare med 

bedste overbevisning, da jeg ikke selv har været med til at udvikle det” (Bilag 6).  

 

6.4.1. Delkonklusion  

Vi er blevet mødt af en del begrænsninger der alle har haft en indflydelse på tilgangen til 

projektet. Der har enten mangel på bekræftelse af feedback hos passagerne omkring design 

løsningen, eller udvikling af en applikation med udgangspunkt i vores ideer til funktionaliteten. 

Vi er blevet bekræftet i at processen for en designløsning indebærer en masse begrænsninger, 

da man under processen kan være nødsaget til at modtage feedback og opgradere designet ud 

fra dette. Dernæst kan vi konkludere, at det er nødvendigt at forholde sig kritisk til processen, 

da man kan imødekomme uventede resultater, som ikke fungerer optimalt. Den analytiske del 

kan have en nødvendig rolle, da man heraf får præsenteret andre synsvinkler som man ikke 

altid selv gør sig overvejelser af.  

 

7. Konklusion  

Vi kan ud fra foregående afsnit gennem projektet konkludere at have fået besvaret vores 

problemformulering: ”Hvordan kan en live lokationsbaseret applikation medvirke til, at give 

passageren kontrol over deres handlingsmuligheder i den kollektive transport?” 

I den analytiske del er der blevet diskuteret om designets funktionalitet sammenlignet med 

eksisterende applikationer. Der er særligt blevet lagt fokus på Rejseplanen. Gruppen har hentet 

inspiration til projektet gennem de to dimensioner Design og Konstruktion (DK) samt 
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Subjektivitet, Teknologi og Samfund (STS). Det har især været STS der har spillet en stor rolle 

i besvarelsen af vores problemformulering. Gennem dimensionen har vi fået en bedre forståelse 

og sammenhæng for transport applikationernes samspil med samfundet.  

  

I projektet er der blevet undersøgt, om hvorvidt en applikation kan give passagerne kontrol 

over deres handlingsmuligheder, når de benytter sig af den kollektive transport. Projektets 

formålet har været at undersøge, om en applikation kan være et redskab for, at forbedre de 

problematikker der er i den kollektive transport. Ud fra vores indsamlet empiri og diskussion 

kan det konkluderes, at de nuværende applikationer til den kollektive transport kan have 

mangel på brugervenlige funktioner. Disse manglende funktioner er med til at påvirke brugen 

af kollektiv transport især hos de unge. De aktuelle applikationer dækker et behov, og det er 

planlægning af rejse. Projektets målgruppe 18-29 årig, er svære at tilfredse ifølge 

trafikselskaberne. De efterspørger flere og sværere krav til selskaberne, da de ønsker mere 

frihed og kontrol over den kollektive transport. Følelsen af kontrol inddrages gennem teorien 

empowerment. Ud fra denne teori kan det konkluderes, at den enkelte passager har behovet for 

at opnå kontrol, når de anvender den kollektive transport. Derudover har vi kunnet bekræfte, at 

mobilitet har en stor betydning for de flestes færd i samfundet. Vi kan ud fra det 

semistrukturerede interview bekræfte, at de fleste kan være afhængige af rejsetiden og 

Rejseplanen som en applikation. Det opleves, at mange bevæger sig hen imod andre 

alternativer end den kollektive transport, da behovet og ønsket om kontrol ikke bliver dækket 

af applikationen.  

Gennem et godt design og relevant funktionalitet skabes der god IxD, dette mener vi, kan styrke 

den kollektive transport og få flere unge ombord. Som tidligere nævnt i kapitel 3.3  

“Et fællestræk for disse tre synsvinkler medvirker til at IxD kan ses som en anvendt kunst. Dette 

kan løse specifikke problemer til bestemte omstændigheder ved brugen af materialer.” 

  kræver det, at designet sætter fokus på behovet, der bliver efterspurgt. Her er det vigtigt at 

inddrage brugeren tidligt i udviklingsfasen og høre dem ad omkring designet. Derfor spiller 

UX og UI en stor rolle, da de tager udgangspunkt i udvikling og funktionaliteten til opfyldelse 

af de krav og ønsker, der er efterspurgt fra passagerne.  

 

Vi er i opgaven kommet frem til at følgende teorier og metoder om empowerment, mobilitet, 

brugervenlighed og interaktionsdesign i den kollektive transport ikke bliver mødt. Det er disse 

krav og behov der gør, at passagerne fravælger den kollektive transport. Det er kontrol og et 

brugervenligt design, der bliver stillet som krav til transport applikationerne. Til dette er der 
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blevet udarbejdet et interview med Rejseplanen omkring deres kendskab til problematikkerne, 

og hvordan de bliver håndteret. Vi har fundet frem til, at behovet om en lokationsbaseret 

applikation i form af GPS-tracking hos Rejseplanen, ikke lever op til handlingsmulighederne, 

der er for passagerne i den kollektive transport. Ud fra analysen kan vi konkludere, at en 

optimering af funktionerne hos nuværende transport applikationer er nødvendige for at tilvalget 

af den kollektive transport vedligeholdes.  

Vi formoder at vores designløsning med live-mapping, giver passagerne et overblik og kontrol 

ved brugen af transportmidlerne de benytter.  

 

8. Perspektivering 

I dette afsnit vil vi reflektere over, hvad der ellers kunne have været interessant at undersøge 

og arbejde videre med i projektet. Et interessant perspektiv kunne have været at interviewe et 

andet transportselskab, og få deres indblik i, hvordan de ser på den kollektive transport. Her 

kunne man få en ide omkring, hvorfor det lige akkurat er Rejseplanen, som er den mest 

foretrukne applikation på markedet. Det ville helt klart have været en fordel, hvis muligheden 

for en mere dybdegående dialog med interviewpersonerne til den kollektive transport kunne 

blive udført. Hvis vi havde haft mere tid til projektet, kunne vi måske have programmeret en 

applikation, som kunne testes ude i den kollektive transport. Feedbacken fra passagerne der 

ville teste vores applikation, kunne være interessant at se, da det potentielt kan vise, om vi 

havde ramt rigtigt i forhold til at opfylde passagerernes krav. 
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