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Abstract 
The purpose of this study is to examine which technical possibilities that exists within the 
local bus traffic and what impact it will have on travelers. To answer this purpose, we 
will examine the following question, how can digital experience promoted by IoT 
implementations make the buss journey a more interactive experience? The methods we 
used to find answers to the question was to do qualitative interviews and focus groups. 
The interviews we did were with people who worked in one way or another within the 
local bus services and the participants of the focus groups were individuals who had 
different travel habits who discussed topics surrounding the local busses. The data from 
the interviews and focus groups were then categorized into three predefined categories, 
Realtime information, Social media and Gamification. What we found was that there 
were three interesting topics that we chose to further discuss, realtime opportunities, 
control and social interaction. The study shows that the travelers are affected by realtime 
information and that there is a will to make the information more accessible and digital. 
Furthermore, the travelers also wanted to have control of their journey and it was 
important that information was given on the traveler’s terms. The traveler did use social 
media while on the bus but they said that they didn’t want or expected that it was provided 
to them on the bus, since they saw the bus application as something that was to be 
informative and nothing else. At the same time there was a wish for social media aspects 
on the bus but that it would be informative. Something that future research should look 
into and keep in mind is how cultural differences affect the experience in public transport 
as well as how to design experiences for public transport. 
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1. Inledning 
Sakernas internet eller Internet of Things (IoT) är något som växer mer och mer. IoT är 
vardagliga saker som köksutrustning, kläder, accessoarer eller fordon som har inbyggd 
internetuppkoppling vilket gör att de kan dela information till användaren i realtid. 
Artefakter är ett annat namn för föremål som vi människor har skapat 
(Nationalencyklopedin). Vårt samhälle präglas av flera artefakter som är uppkopplade med 
hjälp av IoT och forskning pekar på ett allt mer uppkopplat samhälle (Rose, Eldridge & 
Chapin, 2015). Många av de interaktioner som en människa gör idag är på något sätt knutet 
till IoT på ett eller annat sätt, till exempel klockor som kopplas samman med datorer och 
mobiltelefoner för lätt åtkomst till mejl och SMS eller bluetooth-hörlurarna man lyssnar på 
musik i via mobilen. IoT gör det möjligt att samla in mängder med data om i stort sett vad 
som helst och används mycket idag för att hålla ner kostnader för företag genom att 
möjliggöra sparsam energiförbrukning eller helt enkelt ta över vissa arbetsuppgifter från 
de anställda. Vidare så kan det minska behovet för användare att behöva interagera med 
en artefakt, ett exempel är klimatkontroll i hemmet som styr hemmets värmesystem så att 
temperaturen är stabil och inte energi går förlorad. Användaren behöver inte tänka på att 
dra upp eller ner temperaturen beroende på väder och årstid, utan det sköter 
värmesystemet. Ny IoT-teknologi utvecklas ständigt, antingen som nya produkter eller som 
uppdateringar av redan existerande produkter så de kan anamma IoT-tekniken. Denna 
utveckling innebär att användare hela tiden stöter på nya och främmande saker, mer än 
vad man gjorde förut. Den nya teknologin är bättre, snabbare och mer effektiv, men, det 
kan vara läskigt, svårt eller rent av irriterande att lära sig att använda den. En sådan 
situation där det är obehagligt kommer mest troligen att kännas som en dålig upplevelse. 
Genom att ta hänsyn till hur användaren kan uppleva artefakten på olika sätt så kan man 
förbättra chanserna för en bättre interaktion. Detta kallar man för User Experience (UX), 
eller användarupplevelse på svenska. UX ser på interaktionen mellan användaren och 
artefakten, hur interaktionen påverkas av användarens känslor, kontext, personlighet och 
även omgivning (Hassenzahl & Tractinsky, 2006).  

Det är viktigt att ha i åtanke att vi människor faktiskt fungerar olika beroende på hur vi 
mår, hur vi känner, var vi är och om vi är för oss själva eller i socialt umgänge. Alla dessa 
aspekter har en påverkan på hur vi värderar något, till exempel en IoT-baserat artefakt. Ett 
bra och genomtänkt IoT-system där detaljer har arbetats igenom och tänkts ut ur ett UX-
perspektiv har väldigt goda möjligheter att under en längre tid vara en succé. Det handlar 
om att vara medveten om var det saknas, hur det saknas och sedan hur det kan 
implementeras. Ny teknik innebär nya utmaningar i form av interaktioner. Det är viktigt 
att vara medveten om hur ny teknik kan påverka användare. En produkt med dålig UX kan 
innebära ett sämre användande vilket kan resulteraa i en negativ upplevelse. Det kan sluta 
med att människor väljer att nöja sig med något ineffektivt eller helt enkelt ofunktionellt. 
Det är viktigt för designers att vara medvetna om användarens behov och se till att 
användningen av deras artefakt är positiv och givande. Den digitala utvecklingen väntar 
inte på någon. Det är upp till designers att hjälpa och underlätta för människor på vägen 
samt göra tekniken förståelig och användbar. Det handlar om att vara medveten om de 
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tekniska möjligheter som finns och hur de kan implementeras på bästa sätt så att 
människor känner sig trygga i sitt användande. Om inte så riskeras människor lämnas 
hjälplösa bland det raskt växande IoT-samhället där det digitala blir allt mer centralt. 
Utvecklingen sker inom alla områden i samhället. Sjukvården digitaliserar sina journaler, 
film och musik streamas via applikationer såsom Netflix eller Spotify och handelsbutiker 
utvecklar sina hemsidor allt mer för e-handel. Ett förändrat samhälle leder till ett förändrat 
konsumtionsbeteende, vad konsumenten förväntar sig av tjänster förändras och detta 
påverkar även kollektivtrafiken. 

Den regionala kollektivtrafiken har under de senaste åren blivit ett alltmer populärt 
transportmedel. Enligt siffror som presenterades av transportstyrelsen (Strindberg & 
Brandström, 2016) så såg man en ökning av åkandet med 20 procent mellan 2007 till 2014 
i större städer och busstrafiken står för 70 procent av detta. En allt mer växande 
användning där många människor samlas under en längre period med olika 
socioekonomiska bakgrunder skapar en unik situation med möjligheter att utnyttja. Foth 
och Schroeter (2010) beskriver resenärer som idéella kandidater att bli underhållna. Detta 
handlar inte bara om hur långt bort nästa busshållplats är eller vilka butiker som finns runt 
om utan det handlar även om hur resenärerna kan underhålla varandra. Ett internet som 
blir allt mer effektivt och användbart innebär nya möjligheter för producenter att 
kommunicera information till konsumenter, vilket även innebär bättre möjligheter för 
båda parterna att föra dialog med varandra. Transportmedel som fokuserar på längre resor 
såsom flyg och tåg har idag utvecklade mediesystem, ett exempel är IFE-system som flyg 
erbjuder. Lokalbussar har inte förutsättningarna att använda sig av ett sådant system då 
resorna är för korta. Det blir resenärens uppgift att skapa förutsättningarna för en god 
upplevelse genom att läsa en bok eller tidning, lyssna på musik eller använda sin 
mobiltelefon för att interagera med sociala nätverk såsom facebook, twitter, instagram eller 
snapchat (Foth & Schroeter, 2010). Mobiltelefonen vi människor idag bär med oss och 
använder för att kommunicera, köpa tjänster, leta information, ta bilder och filma är en 
artefakt som presenterar möjligheter för att skapa upplevelser åt resenärer. Förarbetet är 
redan gjort, bussen har WiFi-uppkoppling och applikationer (Foell et al., 2014), arbetet 
som är kvar är att ta reda på vad resenären vill ha och hur bussbolagen kan leva upp till 
resenärernas förväntningar. 

1.1 Syfte och frågeställning 
Denna studie kommer att beröra områdena UX och IoT inom kollektivtrafiken. Syftet med 
denna studie är att undersöka vilka tekniska möjligheter som finns inom den lokala 
busstrafiken och vilken påverkan det kan ha på resenärer. Att åka kollektivtrafik i 
stadsmiljöer är, till skillnad från långväga kollektivtrafik, korta resor. Detta innebär att en 
mycket mindre tid behöver tas i hänsyn vilket medför att resenärer kan vara mycket mer 
spontana i sitt resande. Samtidigt så behöver tider stämma och information vara tillgänglig 
om det ska vara möjligt för en resenär att vara spontan. Väl på bussen så fördriver resenärer 
tiden på olika sätt. Det kan bland annat vara att blicka ut genom fönstret och ta in 
omgivningen, läsa något såsom en bok eller använda sin smartphone. Vi vet att IoT idag 
gör det möjligt att vara uppkopplad på bussen (Foell et al., 2014) vilket medför en miljö där 



 

 3 

digitala medier lätt kan appliceras. Frågan är bara hur resenären vill att det ska se ut och 
vad bussbolagen kan göra? För att få svar på vårt syfte så ställs följande frågeställning: 
 

• Hur kan implementering av IoT i kollektivtrafiken göra bussresan mer interaktiv 
och vilka faktorer påverkar resenärernas upplevelse? 

1.2 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa studien till att enbart studera den lokala busstrafiken i Umeå. Detta 
val beror på att annan kollektivtrafik såsom tåg eller långväga bussar är resor som tar 
längre tid och är kanske en mer planerad process än vad den lokala bussresan är. Vidare så 
existerar det inga spårvagnar eller tunnelbanesystem i Umeå vilket gör det svårt att studera 
på plats, så beslutet togs att inte inkludera dem i avgränsningen.  

2. Relaterad forskning 
Vi kommer i detta stycke att presentera den forskning vi valt att använda i vår studie för att 
beskriva och skapa en bild av det avgränsade forskningsområde. Vi kommer börja med att 
ge en bred beskrivning av forskningsområdet för att sedan koncentrera det till det särskilda 
forskningsområde vi studerar. 

2.1 Internet of Things 
Internet of Things (IoT) är enligt Rose, Eldridge, & Chapin, (2015) ett växande ämne av 
teknisk, social och ekonomisk betydelse. Objekt som fordon, sensorer, 
industrikomponenter och andra vardagliga produkter sammanfogas med 
internetuppkoppling och dataanalys som kommer att ändra sättet vi lever på idag. År 2025 
uppskattas 100 miljarder IoT-produkter vara uppkopplade och att de kommer att ha en 
ekonomisk inverkan på 11 biljoner dollar. Termen “Internet of Things” myntades av Kevin 
Ashton 1999 i en presentation där han pratade om hur man kunde koppla ihop Procter & 
Gambles försäljningskedja med radio-frequency identification och internet (Ashton, 
2009). Detta skulle då spara in väldigt mycket pengar på arbetskraft genom att låta 
maskiner ta över jobbet att se hur mycket varor som fanns kvar och säga till om det 
behövdes mer. Om man skulle definiera Internet of Things så skulle man kunna hänvisa 
till scenarier där nätverksanslutning och datakapacitet sträcker sig till objekt, sensorer och 
vardagliga föremål som normalt inte anses vara datorer, vilket gör det möjligt för dessa 
enheter att skapa, byta och konsumera data med minimal mänsklig interaktion. Det finns 
dock ingen universell definition av termen (Rose, et al., 2015). Holler et al. (2014) menar 
att “Internet of Things” är något som är förhållandevis nytt men att idén att sammanfoga 
datorer och nätverk för att styra och spåra objekt har funnits i årtionden men har kallats 
“machine to machine” (M2M). För att kortfattat skilja på IoT och M2M så kan man säga att 
M2M är maskiner av samma typ som kommunicerar via ett stängt nätverk. IoT är objekt 
som delar med sig av sin information via IP-baserade nätverk (internet) vilket gör att de 
kommunicerar med flera olika objekt som är uppkopplade till internet.  
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2.1.1 Ramverk för IoT 
Tschofenig, Arkko, Thaler och McPherson (2015) beskriver fyra olika vanliga ramverk för 
kommunikationsmodeller som används inom IoT, det är möjligt att fler än ett av dessa 
ramverk används på samma objekt. Dessa ramverk är device-to-device, device-to-cloud, 
device-to-gateway och back-end data-sharing. Device-to-Device kommunikationsmodellen 
företräder två eller flera artefakter som är direkt ihopkopplade och kommunicerar med 
varandra. Den här modellen används vanligtvis när det är små mängder information som 
ska kommunicera mellan artefakterna. Exempel kan vara två mobiltelefoner som är 
ihopkopplade via bluetooth eller en glödlampa och en strömbrytare. 

 

Bild 1: Bild på hur två artefakter kommunicerar via Device-to-Device modellen. Källa: 
Tschofenig, H., Arkko, J., Thaler, D., & McPherson, D. (2015). Architectural 
considerations in smart object networking (No. RFC 7452). 

 
I en device-to-cloud kommunikationsmodell så kopplas artefakten direkt till en molntjänst. 
Exempelvis Samsungs smart tv använder sig av en internetuppkoppling för att skicka data 
till en server som sedan analyserar det samt att det gör så att tvns röstigenkänningsfunktion 
fungerar. Device-to-cloud modellen ger användaren ett mervärde genom att lägga till nya 
funktioner som användaren kan ta hjälp av. Device-to-gateway modellen består av minst 
tre delar, en artefakt, en molntjänst och en applikationsprogramvara på lokal gateway-
enhet som fungerar som en mellanhand mellan artefakten och molntjänsten. Ett exempel 
på vanliga artefakter som använder sig av device-to-cloud modellen är aktivitetsarmband 
som vanligtvis måste kopplas till en telefon som agerar som en gateway-enhet för att kunna 
skicka den data som skapats till en molntjänst. Back-end data-sharing modellen är en 
förlängning på device-to-cloud modellen som gör det möjligt för användare att exportera 
samt analysera data från en molntjänst i kombination med data från andra källor. Det som 
är skillnaden mellan device-to-cloud modellen och back-en data-sharing modellen är att 
back-end data-sharing modellen delar information med flera olika molntjänster istället för 
att bara göra det med en (Tschofenig et al., 2015).  

2.1.2 IoT inom busstrafik 
Gubbi, Buyya, Marusic och Palaniswami (2013) skriver om IoT i smarta miljöer. Smarta 
miljöer kan exempelvis vara byggnader som för statistik på hur många som går in och ut ur 
byggnaden eller bussar som går att spåra i realtid. Gubbi et al. (2013) beskriver dessa 
miljöer som en konvergens mellan sensorer och ställdon som kan dela information mellan 
olika plattformar. Det görs genom ett enat ramverk för att ta fram en kollektiv driftbild, det 
vill säga att alla inblandade tar del av samma information. Detta för att möjliggöra 
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innovativa applikationer som uppnås genom allmänt förekommande sensorer, 
dataanalyser och data. Dessa aspekter har en enad ram i form av molntjänster. 

Gubbi et al. (2013) har delat upp IoTs användningsområden i fyra kategorier; personligt 
och hem, företag, verktyg och mobil. De beskriver dessutom att dessa områden går in i 
varandra. Exemplet som de tar upp visar hur internet kan skapa olika affärsmöjligheter 
med hjälp av att saker delar information via internet. Klimatkontrollen i ett hus producerar 
data kring hur mycket el som använts i hushållet och gör det tillgängligt för elföretaget som 
i sin tur kan optimera sitt utbud med hjälp av en databas. I föregående exempel så ligger 
klimatkontrollen inom kategorin personligt och hem medan företagets databas ligger 
under verktygskategorin. Personligt och hem kategorin är oftast uppbyggt med WiFi som 
ryggrad och informationen som lagras används bara av användaren. Den här kategorin 
används i exempelvis hemutrustning som kylskåp och tvättmaskiner för att se hur mycket 
el som används vilket kan hjälpa användaren att hantera sin energianvändning. 
Företagskategorins insamlade data används bara av företagsägaren och det är också 
företagsägaren som bestämmer om datan ska släppas så att fler kan se den. 
Miljöövervakning är väldigt vanligt inom den här kategorin, det kan vara exempelvis att 
hålla koll hur många som går in och ut ur en byggnad, dörrar som öppnas automatiskt eller 
klimatkontroll för att styra temperaturen i byggnaden. Verktygskategorin är oftast inriktad 
mot service istället för konsumering. Det används redan av till exempel elföretag i form av 
smarta mätare för resurshantering för att kunna optimera sin vinst. Mobilkategorin 
handlar om transport och hur de delar sin information för att kunna effektivisera resor. Ett 
exempel på hur de används kan vara att posten övervakar och planerar transporten av ett 
paket.  

Tre av dessa fyra kategorier är alla relevanta inom busstrafiken. Eftersom att det är ett 
företag som oftast sköter busstrafiken så faller all data som samlas in från bussarna in 
under företagskategorin, Det kan handla om hur många som kliver på och av bussen eller 
hur fort bussen kör. Verktygskategorin används exempelvis för att se hur bränslet på 
bussarna används och går att följa upp i fall att det är något som inte stämmer. 
Mobilkategorin används exempelvis av bussbolagen för att i realtid kunna spåra var 
bussarna befinner sig och för att se om de ligger före eller efter det givna schemat. 
 
Foell et al. (2014) skriver om “Urban Bus Navigator” (UBN) vilket är ett system som 
används av Madrids bussar, det är uppbyggt av tre huvudkomponenter: 

• WiFi som används i bussar och busstationer för att låta resenärer se hur långt bort 
deras buss är. 

• En smartphoneapplikation som ger resenärerna ett gränssnitt där de kan planera 
sina turer med hjälp av olika funktioner och turtips. Appen ger även resenären 
möjlighet att spåra sin resa samt att resenären kan se vilken specifik buss den sitter 
på. 

• En server som samlar data från bussarna som förser systemet med 
realtidsinformation och ruttplaneringsfunktioner. 

 
Dessa tre punkter passar in på Tschofenig et al. (2015) modell device-to-gateway där 
bussarna och stationerna skickar data till en server som sedan skickar vidare 
realtidsinformationen till smartphoneapplikationen. Ett exempel på en affärsmöjlighet 
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med denna lösning är passagerarräknare i form av sensorer som räknar hur många 
personer som kliver av och på bussen. Det skulle kunna användas av företaget för att 
analysera om de behöver sätta in fler bussar eller i fall de kan spara pengar genom att ta 
bort någon resa, då det är lite folk som åker vissa dagar eller tider. Det går även att använda 
den funktionen för att låta resenärerna se om bussarna är fulla, vilket skulle bidra till en 
bättre användarupplevelse.  

Användarupplevelse är något som Gubbi et al. (2013) menar är väldigt viktigt för IoT, 
detta då det låter användaren interagera med omgivningen. Nu på senare år när 
pekskärmteknologin har blivit med avancerad samt att telefoner och surfplattor med 
pekskärmar har blivit allt mer vanliga så är det viktigt att lättförståeliga och attraktiva 
visualiseringar skapas. Det kräver då en förståelse för hur och varför något används, vilket 
är vad User Experience bygger på. 

2.2 Användarupplevelse 
Användarupplevelse eller User Experience (UX) som det även kallas på engelska är väldigt 
stort, svårdefinierat och svårt att förstå. Det finns ett stort intresse för fenomenet men 
ingen universell definition. Även om det är svårt att definiera exakt vad UX är så är de allra 
flesta överens om att UX är dynamiskt, kontextberoende och subjektivt (Law, Roto, 
Hassenzahl, Vermeeren & Kort, 2009). Även om det är så komplext så vet vi att UX är 
konsekvensen av användarens interna tillstånd. Vi vet att UX anspelar på bland annat 
användarens förväntningar, vilja och humör. Detsamma gäller en artefakt och dess 
karaktärsdrag, det vill säga, dess funktionalitet, avsikt, användbarhet och komplexitet. 
Slutligen så vet vi även hur UX är konsekvensen av omgivningen, de människor runt om 
oss och den kontext vi befinner oss i (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). När vi människor 
interagerar med en artefakt så reflekterar vi hela tiden över det medvetet. Det kan beskrivas 
som att vi för en konstant dialog med oss själva. Vare sig vi skriver ett sms, tittar på en film 
eller diskuterar något med någon annan så reflekterar vi från början till slut över händelsen 
och bestämmer oss om det är en god användarupplevelse eller inte (Forlizzi & Battarbee, 
2004). Centralt inom alla upplevelser är känslor. Detta gäller även upplevelsen av att 
interagera med en artefakt. Våra känslor påverkar hur vi planerar att interagera med en 
artefakt, hur vi faktiskt interagerar med det, hur vi uppfattar interaktionen och slutligen så 
påverkar våra känslor även resultatet av interaktionen (ibid). Därför är det viktigt att vara 
medveten om kontexten när man designar en artefakt. Eftersom känslor är en produkt av 
flera olika aspekter som är situationsbundna så är det inte säkert att en designer kan utöva 
den kontroll som behövs för att skapa en specifik känsla. Istället så får designern etablera 
kontexten för känslan istället för känslan själv (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). Detta 
innebär att det inte är själva artefakten eller dess material som är i fokus inom UX utan det 
är de subjektiva känslorna och själva människan som är av intresse (Hassenzahl, 2008). 
För att då definiera bra UX så måste artefakten kunna uppfylla mänskliga behov, inte behov 
såsom att gå på toa eller äta, utan behov som är psykiska. Hassenzahl (2008) kallar dessa 
mänskliga behov “be-goals” och menar att de är vad som är drivet för upplevelser. Ta till 
exempel att äta nyttigt, det kan uppfattas som en positiv upplevelse. Själva upplevelsen är 
inte positiv eftersom gaffeln är ergonomisk eller maten smakar lite bättre, upplevelsen är 
positiv eftersom det uppfyller ett “be-goals”. Det upplevs som positivt för att du känner dig 
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nyttig och hälsosam när du äter det. Gaffeln och smaken kan bidra till upplevelsen men är 
inte i sig vad som är önskat utan det är känslan av att du är hälsosammare. Upplevelsen 
skapas genom uppfyllandet av ett psykologiskt behov vilket innebär att det är centralt att 
förstå varför en artefakt används (ibid). 

“Be-goals” har sitt ursprung i något som kallas hedoniska kvalitéer. Hassenzahl (2004) 
beskriver hur upplevelsen av att interagera med en artefakt bryts ner till två kategorier; 
pragmatiska kvalitéer och hedoniska kvalitéer. Pragmatiska kvalitéer syftar på artefaktens 
förmåga att uppfylla uppgifter, detta kan vara till exempel att dela ett foto av sig själv på 
sociala medier så uppfyller artefakten sin uppgift (Hassenzahl, 2004). Hedoniska kvalitéer 
syftar på artefaktens förmåga att uppfylla användarens belåtenhet. Detta kan vara kvalitéer 
som får användaren att känna sig duktig eller kompetent när användaren interagerar med 
artefakten. De hedoniska kvalitéerna bidrar direkt till kärnan som är en positiv upplevelse. 
Pragmatiska gör det enbart indirekt genom att göra uppfyllelsen för de hedoniska 
kvalitéerna enklare att uppnå (ibid). Att definiera en hedonisk kvalité är däremot svår 
eftersom att vår syn på en artefakt förändras med tiden (Karapanos, Zimmerman, Forlizzi 
& Martens, 2009). Ju mer och desto längre vi använder en artefakt så förändras det vi anser 
viktigast. En artefakt som från början är svår att navigera sig runt i kan upplevas som en 
dålig användarupplevelse men efter att man har lärt sig att navigera runt så upplevs inte 
navigeringen som något svårt eller dåligt längre. Vad som då från början var den viktigaste 
aspekten, att navigera sig runt i artefakten har förändrats till något annat. Detsamma gäller 
då de hedoniska kvalitéerna, användaren kanske kände sig smart från början då hen kunde 
lista ut hur den skulle navigera sig runt men när det inte längre var en utmaning så upplever 
inte användaren sig smart längre när den navigerar.  

För att kunna utvärdera och designa för bra UX så har det tagits fram olika ramverk och 
metoder. Bland annat så togs det fram ett ramverk vars mål är att bedöma hur en 
användare upplever en artefakt över en längre tid. Ramverket visar på att användare går 
igenom tre faser av användning där varje fas är temporär och övergår till nästa. De tre 
faserna är; Orientation, Incorporation samt Identification. När användaren börjar 
interagera med en artefakt så är det först en orienteringsfas där användaren lär sig navigera 
och funktioner. Det går sedan vidare till incorporation där användaren integrerar 
artefakten till vardagen och sina vardagliga ritualer, ta till exempel ritualer såsom att läsa 
mejl via mobilen när man sitter på toan eller slå på radion när man gör frukost. Slutligen 
så uppstår en relation till artefakten där den alltmer blir en del av användarens vardag. Nu 
börjar användaren också identifiera sig mer med artefakten och börjar därför anpassa den 
mer efter sig själv. Ta som exempel mobiltelefonens gränssnitt, som användare placerar 
man ut genvägar till appar som man anser viktiga, byter bakgrund på gränssnittet eller 
köper skal av olika färger och former. Allt detta görs för att identifiera sig mer med 
mobiltelefonen. Dessa tre faser som visar vad en användare anser en tillfredsställande 
kvalité hos en artefakt förändras med tiden (Karapanos et al., 2009). Artefakters natur 
behöver även övervägas, till vad och hur ska artefakten användas? Idag finns det artefakter 
såsom mobiltelefoner som har mängder med kontexter de kan användas inom. Det går inte 
att enbart utvärdera hur lätt mobiltelefonens gränssnitt är att lära sig och sedan anse att 
mobiltelefonen erbjuder bra UX utan det krävs en metod som är, likt UX, dynamisk. Detta 
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går bland annat genom att kategorisera artefaktens nyckelupplevelser för att sedan relatera 
dem med varandra så det blir möjligt att utvärdera mobiltelefonen som helhet. Detta 
hjälper även designern att hitta potentiella problem och utmaningar (Swallow, Blythe & 
Wright, 2005).  

2.2.1 Co-experience 
De teknologiska framgångar som skett det senaste årtiondet har skapat möjligheter för UX-
forskare att utforska nya upplevelser. Upplevelser är unika kombinationer av olika element 
såsom en artefakt och en användares inre tillstånd. Vidare så sträcker sig upplevelser över 
en tid och har en definitiv början och slut (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). Upplevelser är 
en tanke som övergår från något undermedvetet till ett kognitivt tillstånd för att slutligen 
bli en upplevelse, något man kommer ihåg och kan kommunicera med andra (Forlizzi & 
Battarbee, 2004). Styrkan med upplevelser är att de erhåller emotionella kvalitéer 
(Hassenzahl & Tractinsky, 2006) och att de bygger på tidigare upplevelser (Forlizzi & 
Battarbee, 2004). Små upplevelser såsom hur ett säte känns eller hur motorn låter blir en 
del av en större upplevelse, hur det känns att trycka ner gaspedalen som i sin tur är en del 
av den stora upplevelsen att köra bil. Ett upplevelsebaserat resultat har på det sättet ett 
övertag över materiellt resultat. Upplevelsebaserade resultat har en mer positiv påverkan 
på hälsan och kan hjälpa till att transformera samt reglera ens emotionella tillstånd 
(Hassenzahl & Tractinsky, 2006). Upplevelser är som Forlizzi och Battarbee (2004) säger, 
inte bara något man kan kommunicera med varandra, det är även något man kan erfara 
tillsammans.  

En stor del av att uppleva tillsammans är social interaktion. Det kan vara allt från en 
diskussion på bussen till ett parti schack. En social interaktion är inte bunden till det fysiska 
utan kan ske både fysiskt och virtuellt. Ett problem med den fysiska interaktionen är att 
beroende på i vilken situation den uppstår så kan den upplevas som något negativt. De 
fysiska interaktionerna kan för vissa kännas svåra att avstå från, vilket då upplevs som en 
dålig upplevelse (Stradling, Carreno, Rye & Noble, 2007). För att gå tillbaka till det 
Hassenzahl (2008) sa så kan man förklara det så att en dålig social interaktion beror på att 
man inte kan utöva kontroll över när man vill socialisera och när man vill vara för sig själv, 
ens behov blir inte mättade. I de virtuella interaktionerna så erbjuds det inte bara fler 
möjligheter till att socialt interagera, interaktionerna sker på ens egna villkor. Sociala 
medier finns i många former och är vanligast att använda på datorer och mobiltelefoner. 
Sociala medier är internetbaserade och bygger på att internet ständigt utvecklas samtidigt 
som det tillåter skapande och delande av användargenererat innehåll (Kaplan & Haenlein, 
2010). Sociala medier gör det möjligt för människor att på ett väldigt enkelt och effektivt 
sätt nå ut till varandra och skapa upplevelser tillsammans. 

En upplevelse som uppstått genom social interaktion behöver inte upplevas likadant 
mellan de delaktiga. Den sociala situationen samt den kontext som de befinner sig i har en 
väldigt stor påverkan på hur en upplevelse upplevs. En buss som har gått sönder kan 
upplevas på väldigt olika sätt, en kan uppleva det som något komiskt att bussen självfallet 
skulle gå sönder just denna dag medan någon annan kan anse det som en väldigt hemsk 
eller som en dramatisk upplevelse. Deras upplevelse av upplevelsen skiljer sig men de båda 
har tagit del av den. Detta är vad som kallas för en “co-experience” (Forlizzi & Battarbee, 
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2004) och kan anses centralt inom upplevelser och sociala interaktioner. Upplevelsens 
mening utarbetas i co-experience genom sociala interaktioner mellan deltagarna. Co-
experience visar på den upplevelse en deltagare har och de tolkningar som görs av den är 
påverkad av närvaron, antingen fysiskt eller virtuellt, av andra (ibid). Co-experience tillåter 
processen att lyfta fram upplevelser och dela med sig av dem till andra. Väl där så går 
upplevelsen genom en social tolkningsprocess som kan påverka vad upplevelsen kan 
komma att betyda för individen själv och andra (ibid; Battarbee & Koskinen, 2005).  

Upplevelser som en person anser vara likgiltiga eller till och med betydelselösa kan bli 
positiva upplevelser genom att de delas med någon annan. Mottagaren kan besvara 
interaktionerna och upplevelserna med egna liknande upplevelser, eller bara visa sympati. 
Bara av att göra detta så visar de på att upplevelsen och den som delade med sig av den har 
en betydelse för dem, vilket i sig innebär att en upplevelse skapas som kan anses positiv av 
den som delade med sig sin upplevelse till mottagaren (Battarbee & Koskinen, 2005). 
Samtidigt måste man vara medveten om att motsatsen kan hända och att en upplevelse 
som avsändaren anser betydelsefull nog att dela med sig kan ogillas eller anses ointressant 
av mottagaren. Vilket då kommer att kunna framstå som en dålig upplevelse. Det är 
väsentligt att vara medveten om co-experience inom UX då människor skapar, utvecklar 
och värderar upplevelser tillsammans, en artefakt kan vara ämnet, objektet eller medlet för 
dessa sociala interaktioner (ibid). Detta innebär att när man designar för UX så behöver 
man vara medveten om de sociala interaktionerna som tillkommer. Om vi utgår från att 
UX fokuserar på interaktionen mellan användare och ett användargränssnitt (Law et al., 
2009) så behöver användargränssnittet engagera användaren och uppfylla mänskliga 
behov (Hassenzahl, 2008) för att skapa en positiv upplevelse. Ett sätt att engagera 
användare är att sätta mål och belöna användare när det når målen. Detta görs genom att 
slå ihop element av spel och använda dem i situationer som vanligtvis inte förknippas med 
spel. Detta kallas för gamification och är ett effektivt sätt att förbättra upplevelser (Prince, 
2013). Genom att använda sig av element från spel så kan man få användare att känna sig 
kompetenta eller duktiga när de klarar av ett mål eller når en viss nivå. Gamification kan 
alltså innehålla både pragmatiska kvalitéer och hedoniska kvalitéer genom att sätta upp 
tydliga mål som tillåter användare att uppfylla behov såsom att känna sig duktig, smart, 
viktig, kompetent, populär, omtyckt och så vidare (Hassenzahl, 2008). Gamification är ett 
väldigt bra verktyg för sociala interaktioner och co-experience eftersom det kan tillåta 
användare att mäta samt jämföra sig med varandra.   

2.2.2 UX inom lokala busstrafiken 
IoT-tekniken, som präglar samhället allt mer, och dess utveckling som kommer förändra 
vårt sätt att leva (Rose et al., 2015), ger oss möjligheter att sprida information och 
interagera socialt med varandra. IoTs förmåga att kunna koppla ihop artefakter och göra 
dataanalyser ger användaren möjlighet att utöva en kontroll som tidigare inte kunnat 
göras. Samtidigt så kan det även uppfylla behov hos användaren såsom att känna sig säker 
eller hälsosam vilket kan leda till en god användarupplevelse (Hassenzahl, 2008). Detta 
kan vara så simpelt som att räkna antal steg man tagit eller vilken genomsnittlig puls man 
haft över hela dagen. Att ha denna kontroll, att kunna tilldelas denna information som gör 
att man kan forma vardagen, är något som man ser positivt på inom kollektivtrafiken. 
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Vidare så finns det en utmaning i att få sina användare att känna sig trygga med att använda 
de digitala artefakterna. Tidigare resenärer som har använt sig av analoga tidtabeller eller 
linjekartor kommer att referera till dem när de använder och utvärderar det nya digitala 
systemet (Wirtz & Jakobs, 2013).  

Att kunna känna igen sig från tidigare upplevelser kan inge en trygghet och bidra till en 
bättre användarupplevelse. Forskning visar på att resenärer vill ha kontroll över resan, när 
bussen anländer, när den går och hur lång tid det tar (Kronborg, Lindkvist & Schelin, 
2002). IoT gör det möjligt för bussbolag att ge resenärer denna information i realtid och ge 
den på väldigt många olika sätt. Information kan spridas på hemsidor, applikationer, 
displayer på hållplatser, i bussen och så vidare. Denna ström av information som resenärer 
får ta del av kan förminska resenärers ångest märkbart samt att det kan skapa tillit till 
kollektivtrafik-system i stort. En flexibilitet skapas, resenärer kan utifrån förseningar eller 
fulla bussar stanna inomhus i värmen istället för att stå och vänta på hållplatsen. I ett 
välutvecklat system så kan det resultera i bättre fördelad belastning av resenärer på 
bussarna vilket i sig kan förbättra bussresan som upplevelse (Zimmerman et al., 2011). Det 
går att se det som att realtidsinformation motverkar upplevelser där resenärer kan uppleva 
negativa känslor. Det kan vara att känna sig ledsen över att man missade bussen eller arg 
för att bussen är sen. Det hjälper väldigt mycket om man kan motverka dessa känslor 
eftersom känslor påverkar hur vi utvärderar upplevelsen (Forlizzi & Battarbee, 2004). 
Slutligen så kan man se bussresan som en ideell plats för resenärer att lära sig mer om 
varandra (Foth & Schroeter, 2010). Det handlar dock om att välja rätt tillfälle att socialisera 
då människor ser olika på hur bussresan ska upplevas. För vissa är det ett tillfälle att bjuda 
in till samtal, för andra en tidpunkt att vara för sig själv (Stradling, Carreno, Rye & Noble, 
2007). Någon som ser bussresan som ett ytterst bra tillfälle att socialisera med andra kan 
innebära en dålig upplevelse både för sig själv och för andra runt om sig (Battarbee & 
Koskinen, 2005). 

3. Metod 
I detta stycke presenterar vi de tillvägagångssätt som vi använt oss av under studiens 
genomförande. Vi börjar med att presentera val av metod, datainsamling för att slutligen 
redogöra för bearbetning av data. 

3.1 Val av metod 
Utifrån studien, vars syfte är att skaffa en djupare förståelse för hur IoT kan göra bussresan 
mer interaktiv och hur det påverkar resenärernas upplevelse, ansågs det passande att välja 
en kvalitativ metod för datainsamling (Holme, Solvang & Nilsson 1997). Kvalitativa 
metoder passar bättre in där forskaren försöker bilda och tolka sociala processer och 
samband medan kvantitativa metoder ligger närmare verkligheten som studien 
undersöker, där syftet är att få beskrivning och förståelse. Kvantitativa metoder bygger på 
struktur och går mer på bredden för att kunna göra generaliseringar. Kvalitativa metoder 
har en mer flexibel uppbyggnad och kan förändras under undersökningsfasen (ibid). Den 
kvalitativa studien genomfördes genom två olika datainsamlingsmetoder, 
semistrukturerade intervjuer och fokusgrupper. Forskning som ägnar sig åt kvalitativa 



 

 11 

metoder använder sig ofta av fallstudier. Denna studie är inget undantag, Backman (1998) 
hänvisar till Yin (1989) som betonar att fallstudier undersöker fenomen i sina tilltänkta 
miljöer. Gränsen mellan fenomen och kontext är inte dragen och detta kan vara en 
anledning till varför fallstudier är så populära. Fortsättningsvis så anses fallstudier vara 
särskilt användbara där studieobjektet är komplext. Fallstudier söker efter att förklara, 
förstå eller beskriva stora händelser. Eftersom vår studie syftar på att förstå hur IoT och 
UX kan påverka människor i en viss kontext så ansågs fallstudien passande att anamma. 

3.2 Datainsamling 
I detta stycke så redogörs för hur intervjupersoner och deltagare av fokusgrupperna valts 
ut. Vidare beskrivs även varför vi valt att använda oss av en intervjuguide samt 
tillvägagångssätten för dels intervjuerna, och hur de har använts för att bygga en 
kunskapsgrund för fokusgrupperna, dels för fokusgrupperna och hur de har fungerat som 
ett redskap för att diskutera busstrafikens för- och nackdelar. 

3.3 Semistrukturerad intervju 
I de semistrukturerade intervjuerna anammades snöbollsprincipen (Yin, 2011) som 
urvalsmetod. Detta innebar att vi inte kunde ha så stor påverkan på urvalsprocessen. Vi 
fick förlita oss på kontaktpersonen att utifrån vår förklaring av studien bestämma vilka som 
var aktuella för att intervjuas. För att någorlunda kunna styra vilken data som skulle kunna 
samlas in så valdes företag ut som arbetade inom eller mot kollektivtrafik eller IoT. Kontakt 
togs via mejl där vi presenterades oss, kursens namn samt studiens syfte.  

Vidare så ingick även information angående konfidentialitet. Sammanlagt så 
kontaktades fem personer varav fyra svarade och gick med på att ställa upp på en intervju. 
Eftersom studiens syfte var att utforska, och det inte fanns några kända svar i förväg, var 
en strukturerad intervju inte passande (Preece, Rogers & Sharp, 2016). Vi ville få reda på 
tankar och åsikter om hur de som arbetar inom kollektivtrafiken ser på fenomenet. Därför 
ansåg vi att semistrukturerade intervjuer var det bästa valet då det är en av anledningarna 
till att använda semistrukturerade intervjuer (Holme et al., 1997). Intervjuerna utspelade 
sig antingen på respondentens arbetsplats eller via Skype. Anledning till att Skype behövde 
användas var på grund av att respondenterna befann sig på annan geografisk plats. 
Anledning till att de fysiska intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser 
var på grund av att miljön är en viktig aspekt av intervjun (ibid) och vi såg arbetsplatserna 
som trygga och neutrala miljöer.  

Innan intervjun påbörjades så presenterades studiens syfte än en gång. Sedan 
informerades intervjupersonerna om sin anonymitet i studien, att det var frivilligt att delta 
och de fick frågan om det var okej att samtalet spelades in via en mobiltelefon. Eftersom 
miljö och rekvisita kan ha en påverkan på samtalet (ibid) så valde vi att använda en 
mobiltelefon som inspelningsutrustning. Mobiltelefonen är en väldigt vanlig och vardaglig 
artefakt och våra förhoppningar var att detta skulle innebära att den skulle smälta in bättre 
i omgivningen. Inspelning av ljud innebar också att intervjuaren helt och hållet kunde 
fokusera på samtalet och istället för att dela fokus mellan att lyssna, svara och notera 
detaljer (Kvale & Brinkmann, 2009). Eftersom fokus kunde läggas helt och hållet på 
samtalet så blev det enklare att lyssna efter detaljer och ställa följdfrågor så att 
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intervjupersonen kunde utveckla sitt svar. Detta innebar att detaljer kunde jagas på djupet 
(Britten, 1995).  

Det sista steget innan intervjun påbörjades var att informera intervjupersonerna om att 
vi inte skulle utvärdera deras arbete, vårt intresse låg i att utforska ett fenomen där dom 
kunde bidra med information om eller förtydliga information för oss. Detta 
tillvägagångssätt innebar att intervjupersonerna fick möjlighet att samtycka till samtalet, 
få information om konfidentialitet samt de konsekvenser som deras deltagande kommer 
att innebära. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är detta av stor vikt för att bevara 
forskningsetiken. Intervjuerna varade mellan 20 och 40 minuter i längd. Under samtalet 
deltog bägge forskarna men enbart en var inblandad i själva samtalet. Detta eftersom en 
intervju är ett samtal mellan två personer (Kvale & Brinkmann, 2009). Samtidigt så var det 
viktigt att bägge var delaktiga i rummet för att kunna ta del av intervjuns helhet såsom 
stämningen, kroppsspråket och signaler (Holme et al., 1997). För att illustrera att vi 
lyssnade på vad intervjupersonerna sa så användes korta instämmande “ja” eller “precis”. 
Anledning var att visa intresse och att vi tog intervjun på allvar, vilket förhoppningsvis 
skulle bygga den tillit som är en förutsättning för ett fungerande samtal (ibid). Utifrån de 
resultat intervjuerna gav gjorde vi bedömningen att intervjupersonerna var mer 
engagerade och måna om att utveckla sina svar. Alias, yrkesroller samt egenskaper som 
bidrar till studien på intervjurespondenterna finns i tabell 1 
 

Alias Kön Roll Egenskap 

R1 Man Backendutvecklare Tekniska aspekter 

R2 Man Kollektivtrafik Inblandad i helheten 

R3 Kvinna Kommunikatör Kundkontakt 

R4 Man IT Tekniskt kunnig 

Tabell 1: Intervjurespondenter, deras respektive roller samt egenskaper. 

3.3.1 Intervjuguide 
Den semistrukturerade intervjun är varken ett vanligt vardagssamtal eller ett slutet 
frågeformulär utan utförs enligt en intervjuguide (Kvale & Brinkmann, 2009). Med det 
menas att före intervjuerna hade vi faställt frågeområden med frågor som ansågs väsentliga 
till de teman vi tog fram. Intervjuguiden användes som en mall som vi sedan kompletterade 
med spontana följdfrågor, för att skapa bättre förhoppningar för intervjupersonerna att 
utveckla sina resonemang och för att vidare bidra till en mer detaljerad uppfattning av 
fenomenet (Preece et al., 2016). Detta gjorde det möjligt för oss att följa våra specifika 
teman samtidigt som spontana följdfrågor kunde bidra till de dynamiska aspekterna i 
intervjuerna. En bra dynamik mellan forskare och respondenter kan hjälpa till att skapa en 
lättsam stämning (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuguiden inleddes med lätta 
personliga frågor som inte i sig var väsentliga till fenomenet utan vars roll var att få 
intervjupersonen att känna sig bekväm och öppna upp för att sedan gå in på kärnfrågor 
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som var relevanta till fenomenet (Gill, Stewart, Treasure & Chadwick, 2008). 
Intervjuguiden anpassades en del beroende på vilken arbetsroll intervjupersonen hade. 
Detta för att vissa intervjupersoner helt enkelt inte hade kompetens inom vissa aspekter i 
ett tema.  Intervjuguiden återfinns som Bilaga 1. 

3.4 Fokusgrupp 
Utifrån fokusgrupperna, vars syfte var att diskutera den lokala busstrafiken, valde vi att 
använda oss av ett bekvämlighetsurval (Yin, 2011; Preece et al., 2016) för att välja ut 
deltagare. Detta eftersom gruppdynamiken har en stor påverkan över hur en fokusgrupp 
fungerar (Gill et al., 2008; Stewart & Shamdasani, 2014). Därför kontaktades personer som 
var på något vis bekanta med varandra och som var vana att åka buss. Sammanlagt 
kontaktades elva personer varav tio svarade ja. Vi hade förhoppningar om att den redan 
existerande bekantskapen skulle resultera i en mer aktiv interaktion mellan deltagarna 
samt en trygghet i att yttra sina åsikter (Gill et al., 2008). Deltagarna delades upp i två 
grupper där vardera grupp bestod av fem deltagare.  
Detta beslut togs av två anledningar, för det första eftersom vi ansåg att en fokusgrupp med 
tio deltagare skulle bli för kaotisk samt att alla deltagare troligtvis inte hade fått delta riktigt 
i diskussionerna. För det andra så var vi som facilitatorer oerfarna, så för att motverka 
möjliga problem begränsades antalet deltagare per fokusgrupp (ibid). Fokusgrupperna tog 
ungefär en timme var att genomföra. Den data som tidigare intervjuer hade givit fick 
fungera som en grund för fokusgrupperna och en agenda skapades i förväg för att vägleda 
diskussionen (Preece et al., 2016). Målet var att deltagarna skulle bygga vidare på den data 
som intervjuerna hade gett oss och bidra med ny kvalitativ data med hjälp av åsikter och 
tankar kring fenomenet (Gill et al., 2008). Innan själva fokusgruppen började så 
redogjordes det för vad det innebar att delta på samma sätt som intervjuerna. Vi berättade 
kort om studien, om konfidentialitet, att det var frivilligt att delta samt frågade om det var 
okej att spela in samtalet.  

Likt intervjuerna så agerade en mobiltelefon som ljudinspelningsutrustning. Under 
genomförandet ställdes öppna frågor som grupperna fick diskutera fritt med varandra. 
Fokusgrupps-guiden var uppbyggd på liknande sätt som den tidigare nämnda 
intervjuguide där vissa frågor var förbestämda och följdfrågor beroende på vad som kom 
på tal. Fokusgrupps-guide återfinns som Bilaga 2. Facilitatorn deltog inte i diskussionerna 
utan vägledde enbart för att underlätta och se till att diskussionen inte spårade iväg utan 
fokuserade på rätt sak (ibid). Det framstod tydligt att den existerande bekantskapen 
resulterade i en trygg och stödjande miljö, vilket är vad fokusgrupper strävar efter (Preece 
et al., 2016). Under fokusgrupperna tillfrågades deltagarna om de var medvetna om eller 
använde Ultraapplikationen. Tanken var att om deltagarna skulle ha applikationen färskt i 
sitt minne, eller ännu bättre, ha applikationen som rekvisita i sina resonemang så skulle 
det bidra till bättre data utifrån studiens syfte. Här nedanför presenteras deltagarna och 
deras förkortningar. 
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Alias Kön Förkortning Fokusgrupp 

Marie Kvinna F1m Fokusgrupp 1 

Jonathan Man F1j Fokusgrupp 1 

Teo Man F1t Fokusgrupp 1 

Patrick Man F1p Fokusgrupp 1 

Niklas Man F1n Fokusgrupp 1 

Sara Kvinna F2s Fokusgrupp 2 

Jonas Man F2jo Fokusgrupp 2 

Petter Man F2p Fokusgrupp 2 

Moa Kvinna F2m Fokusgrupp 2 

Jesper Man F2je Fokusgrupp 2 

Tabell 2: Lista på fokusgruppdeltagare som redogör för deras kön, förkortning av alias 
samt vilken fokusgrupp de deltog i. 

3.5 Bearbetning av data 
I detta stycke redogörs för tillvägagångssättet av analys av insamlad data. Vidare 
presenteras även de etiska riktlinjer som studien följt. 

3.5.1 Analys av empiri 
Utifrån de datainsamlingsmetoder vi använt under studien så valdes en kvalitativ 
innehållsanalys. Den kvalitativa analysen kan utövas med olika nivåer av tolkningar och 
inom olika forskningsområden (Egberg Thyme, Wiberg, Lundmand & Hällgren 
Graneheim, 2013). En kvalitativ innehållsanalys ansågs lämplig eftersom utskrifter från de 
intervjuer och fokusgrupper vi har gjort i allmänhet är tolkningsbara texter. Under både 
intervjuerna och fokusgrupperna så baserades frågor runt ämnena “Kommunikation”, 
“Digitala medier” och “Co-creation”. Utifrån dessa tre ämnen så identifierades tre 
kategorier; “Realtidsinformation”, “Sociala medier” och “Gamification”. Nedanför beskrivs 
kategorierna och exempel ges. 
 

Kategori Beskrivning Exempelmening 

Realtidsinformation Information som berör eller 
kan beröra realtid, det vill 
säga information som går att 
få tag i mycket måttlig 
totalfördröjning. 

“Jag känner spontant att det skulle 
vara skönt om man hade någon form 
av notis när man skulle kliva av, när 
man är på längre resor och inte vet 
jag, sover eller något.” 
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Sociala medier Det som berör sociala 
interaktioner, både fysiskt 
och digitalt. 

“Om det finns nån snapchat att 
svara på så svarar jag på det, och 
finns det något meddelande så 
svarar jag på det. Annars så brukar 
jag gå in och dryga med Teo.” 

Gamification Data som behandlar någon 
eller några aspekter av spel, 
till exempel mål att nå. 

“...ja, men att du kan samla 
achievements, “så här mycket 
koldioxid har du sparat in på att åka 
buss istället för att ta bilen” till 
exempel.” 

Tabell 3:  Analyskategorier. 

 
Varje kategori fick en egen färg för att kunna markeras och urskiljas i textstyckena. 
Färgkodning användes för att strukturera och placera relevant data som passade in i någon 
av kategorierna. Utifrån kategorierna plockades betydande meningsenheter ut. En 
meningsenhet kan bestå av antingen ord, meningar eller hela stycken. Innehållsanalysen 
brukar vanligtvis handla om att kategorisera data och studera den frekvens som 
kategorierna förekommer (Preece et al., 2016).   

3.5.2 Etik 
Eftersom studien är kvalitativ och bygger på individers tankar och åsikter ansågs det 
lämpligt att förhålla sig till de forskningsetiska principer som existerar inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Före intervjuer och 
fokusgrupper blev deltagarna informerade om studiens syfte samt sin uppgift. Vidare 
påtalades det att deltagandet var frivilligt och att de hade rätten att avsluta sitt deltagande 
när som helst om de av någon anledning inte ville delta längre. Att insamlat material 
omfattande känslig data enbart används inom studien samt att deltagarna förblir anonyma. 
Detta innebär att personuppgifter såsom personnummer, namn och arbetsplats inte 
kommer att användas på något sätt som kan skada eller direkt påverka deltagarna. Vidare 
kommer inget studiematerial eller data som används att utlånas till kommersiellt bruk. 

4. Resultat 
I detta avsnitt kommer vi allra först att berätta om Länstrafiken och Umeå kommun. Sedan 
kommer Ultras applikation, som används inom busstrafiken i Umeå, att beskrivas. Där 
nämner vi också varför vi valt att använda den i fokusgrupperna. Vidare kommer resultatet 
av analysen och de tre kategorierna vi utgick från att presenteras. Kategorierna kommer att 
delas upp och presenteras under varsin rubrik. Materialet som presenteras är i relation till 
vårt syfte. 

4.1 Länstrafiken och Umeå kommun 
Busstrafiken i Umeå styrs idag av Umeå kommun. Deras uppgift går ut på att planera alla 
linjer som startar och slutar i kommunen, varav den största uppgiften är att planera den 
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lokala busstrafiken i Umeå. Umeå kommun planerar och ser över vad som behövs i 
busstrafiken och beställer sedan tjänster från Länstrafiken. Länstrafiken äger inga egna 
bussar utan anlitar bussföretag utifrån, i Umeå är det Ultra som har blivit anlitade. 
Länstrafiken har hand om alla upphandlingar, däribland upphandlingar om bussföretag, 
teknik och information. Idag har två system upphandlats för att behandla 
realtidsinformation i den lokala busstrafiken. Dessa används på olika sätt, det ena är ett 
system upphandlat från Swarco och erhåller GPS-funktioner. Swarco-systemet har inte 
fungerat riktigt som tänkt så då har ett andra system som heter C74 använts. C74 var inte 
tänkt att användas som ett realtidssystem utan tanken var att använda det för dess utrops-
funktion och styrning av trafiksignaler som Swarco-systemet inte har funktioner för. Detta 
innebär att idag används två system som samlar in data i realtid vilket har lett till att vissa 
funktioner i Ultra applikationen har stängts av för att inte förvirra resenärer med dubbla 
budskap.  
 
“Vi har jättebra prognoser från systemet i Umeå men det missmatchar det som är på 
skyltarna och vi vill inte ge dubbla budskap så därför visar vi ingenting i appen, Men 
tanken är att det ska visas i appen och att det även ska visas i reseplaneraren på nätet 
där man söker fram resor.“- R4 
 
Länstrafiken hanterar all kommunikation med resenärerna, R3 talar om hur resenärer har 
flera ingångar för att nå Länstrafiken. Framförallt används Facebook, de använder en 
Facebooksida för Ultra där man samtalar och sprider information till resenärer. Dessa 
ingångar, såsom Facebook och hemsidor, har även till syfte att styra resenärer mot deras 
applikation. R2 menar att applikationen gör det mycket mer tillgängligt för resenärer att 
resa samt att det gör det möjligt för resenären att bära med sig försäljningsstället överallt, 
istället för att gå till en fysisk plats. R4 talar om hur man försöker ta bort de analoga 
medierna och istället digitalisera sig, för att kunna erbjuda snabbare justeringar då det 
gäller tidtabeller. Kommunikationsmässigt ser man applikationen som nästa steg. R2 är 
övertygad om att applikationen kommer bli allt mer central både informations- och 
försäljningsmässigt. Enligt R3 så stämmer detta då hon menar att det blir mer och mer 
aktivitet på applikationen. Vidare så talades det om API:er, R4 berättar hur det finns idag 
väldigt vedertagna API:er som branschen använder sig av och hur de kommer att anamma 
dem. R1 som jobbar som back-end-utvecklare som utvecklar realtidssystem var övertygad 
om att öppna API:er är framtiden. R1 menar att öppna API:er gör det möjligt att 
sammanfoga andra applikationer med ens egna, såsom sociala medier eller annan 
kollektivtrafik. Detta är något R2 är inne på då han är övertygad om att det i framtiden 
kommer se väldigt annorlunda ut när resenärer gör köp och var de gör köpen. Han menar 
att det kommer utvecklas applikationer från tredje part genom öppna API:er som stödjer 
inte bara busstrafik, utan det ska gå att välja färdsätt beroende på vad som passar resenären 
just i denna stund. Det vill säga transportmedel såsom elcykel, taxi, hyrbil, tåg, tunnelbana, 
flyg, färja eller båt. Detta kallar han för “Mobility as a service” och innebär att resenärer ska 
ha en palett med möjligheter att boka transportmedel på en och samma plattform. Men för 
att detta ska kunna ske så krävs det ett fungerande kommunikationssystem. 
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“Så steg ett är ju att få ett system som fungerar överhuvudtaget i regionen, och det blir ju 
även i Umeå, för vi baserar ju skyltarnas tider på det här icke fungerande systemet. Så 
att nästa steg för oss rent kommunikationsmässigt är att vi får ut det på skyltar och att 
det faktiskt går att lita på till hundra procent…” - R4 

4.2 Ultra applikation 
Då studien är avgränsad till Umeås lokala busstrafik samt att ett krav för deltagarna i 
fokusgrupperna var att de skulle ha tidigare erfarenhet av Ultraapplikationen så ansågs det 
passande att använda den som en rekvisita under fokusgrupperna. Detta för att motverka 
svårigheter för deltagarna ge utförliga svar (Preece et al., 2016). Applikationen kunde 
användas av deltagarna under intervjuerna för att illustrera och förklara mer utförligt.  

   Ultraapplikationen är ett verktyg för resenärer i Umeå. I applikationen kan resenären 
köpa biljetter, söka resor, se tidtabeller med bussens position i realtid och få information 
om bussarna i Umeå. Biljetterna i applikationen är billigare än att köpa dem på bussen och 
du kan åka hur mycket du vill i en timme per biljett. Att söka en resa görs genom att skriva 
in en adress, hållplats eller välja “Min position” för resans början, sedan skriva in en 
destination i form av adress eller hållplats och välja en tid för avgång. Utifrån det så 
rekommenderar applikationen resor från och med klockslaget som angavs. Användaren 
kan därefter välja en resa där en karta med bussens position visas samt en funktion för att 
köpa biljett. Applikationen har också resevillkor samt att den kan skicka ut notiser om 
bussar är försenade.  

4.3 Realtidsinformation 
Inom fokusgrupperna var det inte så många som var medvetna om funktionen att se 
bussarna på en karta i realtid på Ultraapplikationen. Av tio personer så var det fyra som 
var medvetna om funktionen på Ultraapplikationen, varav två som enbart hade hört om 
den av någon annan men ej lyckats hitta den. Ett problem som kom upp var att man tyckte 
att bussarna var opålitliga därför att de inte höll sig till tiderna, bussarna var ibland tidiga 
och ibland sena. Vidare så ansåg vissa att man inte fick nog med information. Det var för 
dåligt med information runt förseningar tyckte F2s, F2p samt F2m. Detta beror mest 
troligen på att de inte använde sig ut av realtidsfunktionen på Ultraapplikationen. När de 
blev informerade om realtidsfunktionen så såg dom det som en väldigt positiv funktion och 
något som de skulle börja använda sig av i framtiden. F2s ansåg dock att det fortfarande 
saknades information, kartan räckte inte till och hon menade att information om nya 
avgångstider också borde rapporteras. När information blir mer tillgänglig så innebär det 
även att förväntningarna ökar vilket var något som uppmärksammades i fokusgrupp två 
samt något som togs upp i en intervju med R3. 
 
“...nu kanske man förväntar sig att man ska kunna se exakt var bussen är och exakt vilken 
minut den ska komma till mig. Så förväntningarna blir ju högre och högre ju mer teknik 
vi använder för att leverera trovärdig information.” -R3 
 
I fokusgrupp ett kom diskussionen in på störningsinformation och hur personerna 
upplevde hur det fungerade. F1n berättade om hur bussen blev stående på hållplatsen och 
att han aldrig fick veta att det berodde på ishalka förrän efteråt då han kommit hem. F1n 
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tyckte att det var viktigt att bli förvarnad om sådant. F1m höll inte med och menade att hon 
blir informerad i god tid. F1j tyckte det var rimligt att det kan ta tid för information att 
komma ut och såg det inte som någon större grej. Rent kommunikationsmässigt ansåg R4 
att det är underskattat hur stor trygghet störningsinformation skapar och hur det kan leda 
till en bättre resa. Samtidigt så var han medveten om att det inte fungerar till hundra 
procent idag och menade att det är något de jobbar med hos Länstrafiken.    
 
“Så att nästa steg för oss rent kommunikationsmässigt är att vi får ut det på skyltar och 
att det faktiskt går att lita på till hundra procent, det vore ju en väldig vinning. Tittar 
man nu då på API:er för realtidssystem och skyltsystem så skulle vi ju kunna visa 
störningsinformation mycket lättare, till exempel inställda turer eller fullsatta bussar, det 
kommer en förstärkningsbuss. Att man kan visa det för varje avgång tillsammans med 
förseningar och prognoser och det är ju klart att det är stora vinningar.” -R4 
 
En viktig punkt med information är att det ges på användarens villkor. F1p tyckte om att få 
information men att det kunde vara motbjudande om det var information som var oviktig 
och kom utan att man bad om det. F1j menade att det spelade ingen roll om det var bra 
eller dålig information, om man fick det upptryckt i ansiktet hela tiden så skulle det vara 
något som han skulle ledsna på. F2je såg sig själv som likgiltig, information som han ville 
ha ville han leta upp aktivt istället för att bli bombarderad av den. Samtidigt så påpekade 
F2je att är det ett avbrott eller en trafikstörning så ville han ha det automatiskt till 
telefonen. F2p visade oro över hur mycket information som han delade med sig. Han 
påpekade hur det var oundvikligt inom vissa applikationer men om det var möjligt så ville 
han undvika att ge Ultra information som han inte tycker att de behöver. Enligt R4 så är 
tanken att information ska kunna presenteras utan att det ens efterfrågas. F2jo menade att 
det helt berodde på vilken information det var, han brukade stänga av de flesta notiser på 
sina applikationer på mobilen. Samtidigt anser han att det är upp till resenären själv att ta 
lite ansvar.  
 
“...det är ju helt upp till resenären själv som bestämmer hur mycket aviseringar eller 
påminnelser man vill ha, för man måste egentligen kanske bara leverera tjänsten och sen 
är det upp till varje resenär till hur mycket man vill nyttja den.” -R3 
 
Även om samtliga använde Ultras applikation enbart för att köpa biljetter och söka i 
tidtabeller så fanns det en efterfrågan hos fokusgrupperna att göra applikationen bättre. 
F1m talade om hur det skulle vara roligt om det kunde finnas ett realtidsflöde där 
information och tips om saker delades under bussfärden när bussen åkte förbi en särskilld 
plats. F1j nämnde att det även kunde tillkomma mer realtidsinformation i applikationen 
om inställda bussar eller annan störningsinformation. F2p tyckte att när man scannade sin 
biljett så skulle applikationen kunna visa den genomsnittliga tiden för hur lång tid det har 
tagit för bussarna att köra mellan två hållplatser under dagen. Däremot så var det det enda 
han ansåg behövdes, applikationen skulle enbart vara informativ, det andra var inte 
eftertraktat. Något som båda fokusgrupperna tog upp var att några av deltagarna inte 
tyckte att reseplaneraren i Ultras applikation var tillräcklig och att de ofta använde sig av 
Google maps istället. Grupperna spekulerade lite kring hur detta skulle gå att lösa och kom 
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fram till några olika lösningar. F1m och F1t tyckte att man borde kunna söka på exakta 
adresser eller stora landmärken. Som exempel tog hon upp att om man ska åka till Utopia 
så måste man söka på gatuadressen där Utopia ligger, det går inte att använda Utopia som 
sökord. F1j tyckte att man borde kunna gå in på en karta och se utplacerade hållplatser. 
F2jo och F2m tyckte att man på något sätt skulle kunna ta sig från Google Maps direkt in i 
Ultras applikation med en redan sökt resa och enkelt kunna köpa en biljett.  
 
“Jag vet inte, om man söker på Google Maps. Jag ska ta mig dit till exempel, också 
kommer det upp alternativ ’ta den här bussen’. Kan man på något sätt komma direkt till 
Ultra appen? Det skulle ju vara snyggt.” -F2jo 
 
Detta var något som var uppmärksammat och som man ville implementera i applikationen 
men som inte fungerar i nuläget då det skulle innebära två realtidssystem som visar olika 
tider. Vidare så talade R2 om att något som skulle vara eftertraktat var om notiser skulle 
kunna skickas till resenärer när deras bussar är några minuter bort. R2 menar att resenärer 
vill kunna hantera sin tid så effektivt som möjligt och att man vill spendera så kort tid på 
hållplatser som det bara går. Detta visade sig tydligt hos F1p som beskrev hur han brukade 
bli arg eller rastlös av att stå och vänta på bussen. Att då kunna skicka ut notiser som 
informerar om att bussen närmar sig skulle kunna förbättra både applikationen och resan 
i helhet. F1m beskrev hur hon upplevde själva momentet att behöva passa en tid som 
stressande. F1p menade att han alltid kände stress över att passa bussen. Även om han var 
klar i god tid så ville han inte gå till hållplatsen för tidigt utan väntade så länge han kunde, 
vilket ledde till att han i slutändan blev tvungen att stressa till hållplatsen för hinna med 
bussen ändå. Fortsättningsvis så är det enligt R4 viktigt att man tydliggör att det är smidigt 
att åka buss eftersom många upplever att det är krångligt. Detta kan bero på en osäkerhet 
om när bussen kommer och vad som faktiskt händer. Så med digitala notiser i realtid skulle 
resan kunna upplevas enklare. R4 påpekar dock att det kan finnas en fara med att lita alltför 
mycket på digital information. det kan bli en falsk trygghet. Mycket kan hända på vägen, 
tomma hållplatser som bussen endast passerar förkortar färdtider och hastigheter kan 
skifta av olika anledningar, vilket kan leda till att tider inte stämmer och man missar 
bussen. 
 
“Det som kan vara en fara är väl att folk litar på det lite för mycket. Om vi har en buss 
som är försenad 10 minuter, och tänker att man hinner in på Pressbyrån och ta en kaffe, 
och så står man och kollar på klockan och ser att det gått 9 minuter så nu går jag ut. Men 
på den tiden så kan det ju vara så att bussen har kört väldigt fort och inte behövt stanna 
på någon hållplats, så han har kört i kapp 5 minuter. Och då säger dom ’men det stod ju 
på skylten att den skulle vara 10 minuter sen och nu har bussen redan gått så nu missade 
jag bussen, vad ska jag göra?’” -R4 
 
Det framkom i fokusgrupp ett att F1m kunde känna stress när hon skulle kliva av. F1m ser 
bussen som ett tillfälle att vara produktiv och läsa mail, vilket har lett till hon ibland missar 
sin hållplats där hon ska kliva av. R2 berättade att ett utropssystem redan är utvecklat och 
kan bli implementerat. Han beskrev hur det kan höja kvaliteten på bussresan för de med 
funktionshinder eller människor på besök. F1m som är van bussåkare i Umeå ansåg att det 
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var en funktion som också skulle förbättra och hjälpa hennes resa till och från jobbet. 
Vidare så kom det fram av F2s att bussens utropssystem ibland fastnade och ropade ut fel 
hållplats vid fel ställe. F2s tyckte att ett utropssystem i mobilen skulle vara en trygghet. 
Detta var något även R3 ansåg, att kunna få notiser i realtid när du börjar närma dig 
hållplatsen kan ge resenärer en stund att fokusera på annat och slippa vara helspända över 
när de ska kliva av. R4 instämde och förklarade att det är väldigt enkelt att se vilken buss 
man befinner sig på eftersom biljetten valideras på bussen och realtidssystemet i bussen 
håller koll på hållplatser samt GPS-positioner.   
 
“...asså trippmätaren, hur långt man har kört på en länk för då finns det ju specificerat 
hur lång en länk mellan två hållplatser ska vara. Och då håller den koll på att den ska 
vara 768 meter och nu har du kört så här mycket, ja men då vet den precis vart du är plus 
att man har GPS positionerna som håller koll på när man närmar sig hållplatserna och 
kan rapportera in. Och det där levereras ju idag via 3G modem tror jag, förut har det 
suttit satellitmodem i de gamla grejerna men nu är det 3G i alla fall.” -R4  

4.4 Sociala Medier 
De flesta av deltagarna i fokusgrupperna sa att de under sina bussresor oftast sitter och 
lyssnar på musik eller podcasts i sin telefon samtidigt som de antingen tittar ut genom 
fönstret, tittar på människor eller surfar på sina telefoner. Den första gruppen menade att 
de gör det för att fördriva tiden och undvika att bli uttråkade. I båda grupperna så var det 
tydligt att de flesta inte vill prata med främlingar, det var bara F1m, F2m och F2je som sa 
att de ibland pratar med andra resenärer som de inte känner sedan tidigare, men i så fall 
är det främlingen som initierar konversationen. F2m berättade också att hon ibland känner 
sig obekväm och då låtsas prata i telefonen för att undvika en konversation. Anledningen 
till att deltagarna i den första gruppen inte pratar med främlingar beror på att de vill 
slappna av en stund eller att de faktiskt tyckter att det är konstigt att interagera med 
främlingar som de inte hinner lära känna på en kort bussresa. 

 
“Ingen pratar med en ändå. Är man i sällskap så pratar man med dom, om man inte är i 
sällskap så kollar man ut genom fönstret eller lyssnar på musik, det finns inte så mycket 
mer att göra.” -F1n 
 
Fokusgrupperna fick frågan om det går att göra applikationen mer attraktiv att använda på 
bussen och båda grupperna ansåg att Ultras applikation är avsedd för att söka resor samt 
köpa biljetter. Den andra gruppen tyckte inte att något skulle läggas till i applikationen 
eftersom den är till för att köpa biljetter och söka efter resor. F1j menade också att om Ultra 
skulle införa någon social medium aspekt i applikationen så skulle den troligtvis vara sämre 
än de som redan finns. Han var tveksam till att någon skulle använda den i så fall. Den 
första gruppen tyckte att om något skulle tilläggas för användning på bussen så skulle det 
vara en funktion som kunde ge resenärer fakta om saker som bussen passerade samt att 
applikationen skulle säga till när du närmar dig din hållplats. 
 
“Den ska ju vara det den är avsedd för, den ska inte ha massa andra saker för då blir det 
bara störningsmoment och då kanske man som ny får massa förvirring, ’Jaha varför kan 
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jag koppla min Facebook till min bussapp?’ det passar som inte in där. Visst det är 
effektivt att vara uppkopplad till allt men varför ska en bussapp vara det? Du ska köpa 
biljett och kolla tiderna inte så mycket annat.“-F2m 
 
F1p tyckte att det vore bra om Ultras applikation på något sätt kunde interagera med 
Facebook. Så att man kan skicka sin position till en vän via Facebook och sedan kan vännen 
klicka på det och få upp en bussresa i Ultras applikation till honom. Vidare så diskuterade 
de i den första fokusgruppen om man alltid skulle kunna se sina vänner på busskartan. De 
tyckte inte att man alltid skulle kunna se sina vänner på karta, däremot tyckte de att det 
skulle kunna vara en bra ide att kunna tillåta att någon såg var man var för att göra det 
enklare för samåkning. 
 
“Ja men en sån funktion hade varit bra, för det händer ändå ganska ofta. Eller jag har 
varit med om det i alla fall, man säger ’aa men vi tar den här bussen’ men man vet inte 
riktigt hur bussarna går och helt plötsligt så kommer den tidigare och så måste man kolla 
’sitter du på bussen nu?’” -F1j 
 
De kom sedan in på om man skulle kunna tipsa andra resenärer om diverse saker angående 
bussresan samt att gilla eller ogilla tipset. Exempelvis om det går fortare att hoppa av vid 
en tidigare hållplats eller om den kanske har en stig genom en skog till destinationen. F1m 
sa att hon hade gillat en sådan funktion samt att hon skulle ha skrivit egna tips till andra 
resenärer. Att ge sådana tips är något som hon ansåg kunde bidra till ett bättre samhälle. 
De andra deltagarna sa att de skulle ha kollat på tipsen men inte själva tipsat om saker. 
 
Konversationen om tips ledde sedan in mot om Ultra skulle ha en funktion som liknar 
Jodel. Jodel är ett hyperlokalt gemenskap där alla är anonyma och användarna skriver på 
en gemensam vägg som har en geografisk begränsning och ofta sträcker sig runt en hel stad. 
Deltagarna var överens om att det troligtvis hade blivit oseriöst men de skulle ändå ha gått 
in och tittat på det eftersom att det hade varit en rolig och konstig sak från ett bussbolag. 
F1n sa att det hade varit bra om det var officiella uppdateringar från bussföretaget, men om 
det hade varit vanliga människor så hade det troligtvis spårat ur och i stort sett blivit ett 
nytt Jodel där folk skriver allt möjligt. F1j menade att om det hade varit som ett Jodel så 
hade inga av tipsen varit pålitliga och funktionen hade bara varit i underhållande syfte. F1m 
som gillade idéen om att tipsa om saker tyckte att man måste klargöra om det är en seriös 
funktion eller inte. Hon kom också med förslag ett virtuellt klotterplank på varje hållplats 
där man kan skriva sina tips. Deltagarna var dock enade i att om en sådan funktion skulle 
finnas så var det viktigt att ha någon form av röstningssystem som visar om tipsen är bra 
eller dåliga.  

Gruppen ledde sedan diskussionen in på F1m idé om att ha virtuella klotterplank vid 
hållplatserna som är geografiskt bundna. Dessa klotterplank skulle användare alltid kunna 
gå in och läsa på men behöva vara i närheten av för att kunna kommentera på. 
Restriktionerna kom deltagarna överens om då resenärerna inte ska behöva bli stressade 
om bussen stannade och de inte hann läsa det som stod. Och för att göra det enklare för 
dem att planera sin resa med hjälp av tipsen. Att resenärerna skulle behöva vara vid 
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hållplatsen för att kommentera på planken var för att undvika spam och oseriösa 
kommentarer.  

Fokusgrupp ett fick frågan om de skulle använda en chattfunktion om den fanns i 
applikationen. F1p och F1t hade funderat på det då de båda tyckte att det var en konstig 
funktion att ha i en buss-applikation, F1p la också till att om Ultra ska implementera något 
sådant så ska det vara informativt för annars blir det oseriöst.  

Ultra använder idag sig av Facebook som sitt främsta verktyg för att kommunicera med 
sina resenärer, de använder sig också av pushnotiser i sin applikation för att snabbt få ut 
relevant information men detta används sparsamt för att inte störa användarna. Ultras 
hemsida används mindre och mindre och de lägger allt mer tid på sina sociala medier för 
både marknadsföring och information. R2 förutspår att hemsidan i framtiden kommer att 
ha resenärsinformation, till exempel vilka rättigheter resenärerna har och vad taxan är. R2 
berättade också att de annonserar väldigt mycket mindre nu eftersom det kostar mycket 
och får för dålig spridning. 

Kommunikationen mellan Ultra och resenärerna idag sker till stor del på Facebook där 
Ultra svarar på frågor och kundsynpunkter. Det kommer in mycket synpunkter via 
Facebook som de sedan registrerar i ett ärendehanteringssystem för att försäkra att alla ska 
få svar på sina frågor. Men eftersom inte alla har en smartphone så måste de använda sig 
av flera olika system och kanaler för att kommunicera så brett som möjligt (exempelvis 
SMS, tidningsannonser och ett tyck-till-formulär). 
 
“En hel del synpunkter är bra, vi har gjort en korrigering den här vintertidtabellen på 
grund av att vi fick en synpunkt av en resenär.” -R2 (Angående synpunkter på Facebook) 
 
Ultra ser sina resenärer som medskapare i kommunikationen. De delar in sina kunder i två 
grupper, resenärer som åker flera gånger i veckan och sällanresenärer som kanske bara 
åker en gång i halvåret. De är olika perspektiv på den information som behövs. 
 
“Dom kanske säger så här: ’Varför står inte det här här? Jag hittar inte hur jag ska åka 
därifrån till dit’ och då öppnar dom ju ögonen på oss och så får vi tänka till ’Det här måste 
vi förtydliga, det här måste vi kanske marknadsföra och det här måste vi göra inlägg 
kring’. Så mycket av de inlägg och den marknadsföring som vi kör på sociala medier och 
på webben det är utifrån förslag från resenärerna.” -R3 

4.5 Gamification 
R4 pratade om information och statistik som skulle kunna ses som motiverande av 
resenärer, för att få fler att åka buss istället för bil. Han gav som exempel att man genom 
att åka buss kan samla achievements. Dessa achievements skulle kunna berätta hur mycket 
koldioxid du sparat in genom att ta bussen eller att du har åkt buss viss länge och det är tid 
som du inte har behövt vara bakom ratten och istället kunnat göra något annat roligt med. 

Många av deltagarna i fokusgrupperna tyckte att det var roligt att se statistik om sig 
själva om informationen var riktad på ett positivt sätt och fick dem att känna att de gjorde 
något bra. Något som de också ansåg var viktigt för att de skulle se statistiken som rolig var 
att den skulle vara frivillig och passiv. Som exempel togs stegräknare i mobilen upp. De 
tyckte att informationen var rolig och intressant så länge de själva fick välja att gå in i 
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applikationen för att titta på datan istället för att applikationen pushade notiser. F1n 
nämnde också att information som handlar om objekt är mindre intressant än information 
om sig själv.  
 
“Det är ju tråkigt med tråkig data. Typ den här, som jag inte vet hur man får bort men 
’Du har så här mycket skärmtid” den är ju skittråkig. Men när jag jobbade på Ica Maxi 
då så var det jättekul och få så här “du har gått 30 000 steg’ YES! Jag är som en 
maratonlöpare, då blir man glad. Sånt är roligt.” -F1m 
 
Båda fokusgrupperna pratade om att få statistik i Ultraapplikationen som rörde både 
ekonomi och miljö. Miljöfrågan pratade den första gruppen mycket om och ansåg att 
statistik som klargjorde att deras bussresor bidrog till en bättre miljö var något som 
uppmuntrade och skulle få dem att åka mer buss. Detta då de känner att de blir belönade i 
form av att känna sig duktiga. F1p, F1j och F1n pratade också kring att Ultraapplikationen 
skulle kunna ge ekonomisk statistik som visade hur mycket pengar de hade sparat på att ta 
bussen istället för bilen. F1n ansåg att han skulle må bättre om han kunde se någon sådan 
ekonomisk statistik i en funktion. 
 
“Om det bara är någonting som gör det konkret vad man tjänar på det, då känns det ju 
mycket bättre istället för att man bara vet att DET ÄR bättre, men hur mycket bättre? 
Vad gjorde jag för skillnad?” -F1p 
 
Den andra gruppen var inte så intresserade av att diskutera frågan kring miljöstatistik i 
Ultras applikation då F2s och F2p ansåg att cykeln var ett bättre alternativ för miljön. F2m 
berättar dock att hon inte har någon bil och därför åker buss när det behövs och tänker inte 
att någon statistik hade varit motiverande. F2s och F2p tänkte att en ekonomisk statistik 
skulle visa hur mycket pengar som spenderats på att åka buss, vilket de båda skulle se som 
avskräckande och att det också skulle ha lett dem till att ta cykeln. F2p sa också att det är 
viktigt att om Ultras app skulle ha någon form av statistik så måste den vara positivt 
inriktad. 

Deltagarna i den första fokusgruppen pratade om tidsfördriv på bussen där de alla tyckte 
att Ultra inte skulle lägga in någon form av spel i sin applikation, det är inte något som de 
förväntar sig av bussen.  
 
“Då känns det så här, jag skulle bara tycka att det var ett desperat försök typ, ’Ja nu ska 
dom slänga in nå spel bara för att hålla mig inne i appen’ medans man själv kan ha andra 
spel liksom.” -F1p 
 
Att deltagarna inte vill ha ett spel i applikationen behöver inte betyda att det inte går att 
implementera gamification i applikationen på andra sätt. R3 pratar om att lokaltrafiken är 
korta resor som man kanske kan koppla ihop och göra så att hela dagen blir som ett spel. 
Något som F1t tog upp var att man i Ultras applikation skulle kunna utveckla en form av 
“tourist mode” som ger användaren information om saker som hen åker förbi. F1t tror att 
det kan vara ett bra sätt att lära sig mer om staden, F1m och F1n tyckte det var en rolig idé 
för de som är nya eller turistar i Umeå. I den andra fokusgruppen var samtliga negativa till 
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frågan “Tror ni att det kunde vara attraktivt att kunna få reda på saker runt omkring 
bussresan?”. De var oroliga för att få reklam och jobbiga notiser. 
 
“Då kommer folk kunna sälja sin reklam i min bussapp antar jag. Det låter bara som en 
hemsk jobbig framtid. “50% på jeans på JC”. Jag ska bara till bolaget.”. -F2p 
 
“’Kan du lämna en recension’ fast jag var ju inte där. Jag åkte bara förbi. ’ratea Olles’ fast 
jag var på typ Kappahl. Ja dom är dryga.” -F2m 

5. Diskussion 
Samhället förändras och blir allt mer digitaliserat. Utvecklingen förändrar våra beteenden 
och även våra förväntningar. Hur vi handlar idag kan se väldigt annorlunda ut än vad det 
gjorde för tio år sedan. Självscanning har till exempel förändrat hur vi handlar mat, genom 
att scanna matvarorna direkt från hyllan så kan man undvika köer vi kassorna. Detta görs 
möjligt genom IoT-system och ett utvecklat användargränssnitt som blir en nog bra 
upplevelse för att ta sig tiden att lära sig och använda. De tekniska framgångarna sker i 
rasande fart och hela tiden skapas nya IoT-system och gränssnitt. Data kan skickas mellan 
alla möjliga artefakter för att utföra uppgifter och dela information, mobilen i din ficka kan 
styra ljuset i ditt hem eller låsa dörren. Det kan användas som ett hjälpmedel för att 
effektivisera förbrukning av el på arbetsplatsen eller underlätta kollektivt resande för 
resenärer genom att erbjuda ankomsttider och information i realtid. Detta medför dock en 
utmaning, digitaliseringen som sker i en rasande takt innebär att människor stöter på nya 
saker som de är främmande för. Att interagera med något nytt kan kännas läskigt eller rent 
av obehagligt om du inte vet vad du gör och det kan leda till en dålig upplevelse. En som 
stöter på ny teknik vardagligen och regelbundet upplever det som en dålig upplevelse 
kommer att ta med sig dessa erfarenheter i framtiden. Det kan bli en dålig påminnelse vid 
senare interaktion med ny teknik. Dåliga upplevelser är något som bör undvikas om 
möjligt, är det så att man allt eftersom erfar ny teknik som bidrar till en dålig upplevelse så 
är det inte omöjligt att ny teknik blir något som undviks. Det ska tilläggas att dåliga 
upplevelser inte enbart är något negativt då en kan ta lärdomar av dåliga upplevelser och 
lära sig hur man ska undvika eller förbättra dem.  

Utvecklingen väntar inte på någon och det är viktigt att ny teknik presenteras till 
allmänheten på ett användarvänligt vis, om inte riskerar man att implementera teknik som 
människor väljer att undvika. Förståelse behövs för hur och varför ny teknik 
implementeras för att kunna motverka dåliga upplevelse. Designers måste vara medvetna 
om hur människor kan komma att använda deras artefakt och vilka implikationer det kan 
ha. Detta är något som stämmer överens med den lokala busstrafiken där det är en konstant 
ström av möjliga användare. Idag så existerar det inte så mycket för resenärerna mer än ett 
WiFi på bussarna och begränsad realtidsinformation på hållplatser, applikationer och 
hemsidor. I och med de framsteg som görs inom tekniken och IoT så ser vi stora möjligheter 
att digitalisera och förbättra bussresan som upplevelse, vilket var studiens syfte, att 
undersöka hur digitala medier kan göra bussresan till en bättre upplevelse med 
implementering av Internet of Things. För att få svar på syftet så ställdes frågan: 
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• Hur kan implementering av IoT i kollektivtrafiken göra bussresan mer interaktiv 

och vilka faktorer påverkar resenärernas upplevelse? 
En stor del av kollektivtrafiken är att passa tider, vare sig det är flyg, tåg, pendel eller buss. 
De går inte på ens egna tider utan man måste anpassa sig till kollektivtrafikens tider. Det 
är viktigt därför att information som sprids är snabb så att resenärerna snabbt kan anpassa 
sig. Vidare så uppstår det ett bra tillfälle för underhållning när resenärerna väl är på bussen. 
När de befinner sig på bussen så blir det deras egna uppgift att själva underhålla sig. 
Bussarnas IoT-system som innefattar WiFi gör det möjligt idag att skapa en mer interaktiv 
resa, vare sig det betyder mer information, sociala interaktioner eller ett helt nytt digitalt 
media. 

5.1 Realtidsmöjligheter 
Realtidsinformation är idag en stor del av kollektivtrafiken och av det vi kan se i analysen 
från datainsamlingen så kommer det att bli ännu större i framtiden och dessutom mer 
interaktiv. Deltagarna i fokusgrupperna såg realtidskartan i applikationen som ett stort 
plus och fortsättningsvis kom det fram att det efterfrågades mer information i realtid, 
framförallt som störningsinformation. Detta tyder på att resenärer vill ha mer digital 
interaktion för att göra resandet till en bättre upplevelse. Vidare så visade det sig att det 
fanns intresse för att själva bussresan skulle vara mer interaktiv och digital. Det nämndes 
bland annat hur applikationen skulle kunna visa en genomsnittlig tid för hur länge 
bussturen tar att åka från starthållplats till avstigningshållplats. Vidare var det eftertraktat 
att göra resan mer interaktiv och till en bättre upplevelse genom att skicka notiser till 
resenärer när deras buss börjar närma sig. Notiserna kan ge resenärer en stund att slappna 
av utan att behöva fokusera på var de är och istället fokusera på annat såsom spel, mail, 
jobb eller sociala medier. 

Det framgick väldigt fort att sociala medier var något som resenärer redan nu använde 
sig av för att underhålla sig under bussresan. Varenda deltagare i fokusgrupperna berättade 
att de interagerade med sin mobiltelefon under bussresan, många av dem på sociala 
medier. Det fanns ett intresse för att socialisera bland resenärer dock bara digitalt, men det 
ansågs viktigt att det inte blev för likt ett socialt medium såsom Instagram, Snapchat eller 
Jodel. En idé som diskuterades var det virtuella klotterplanket där inlägg kunde delas med 
information och tips. Detta visar på att det finns en vilja att interagera mer hos resenärerna, 
men att det ska ske på deras egna villkor. Vidare så såg man det som en bra idé att kunna 
dela sin GPS-position till vänner för att sedan kunna få en planerad resa dit. Allt som allt 
såg man bussresande som en social händelse där sociala medier var en stor del av 
händelsen, men det var viktigt att om det skulle implementeras sociala aspekter i själva 
resan så skulle det göras på rätt sätt, fortfarande informativt och inte för mycket som ett 
socialt medium. Det är viktigt att få information för att bussresan ska kännas som en bra 
upplevelse, det måste bara vara rätt information. 

Resenärerna sa att  de tyckte om att få information om sig själva och sina aktiviteter. 
Bland annat så tyckte de att det skulle vara väldigt positivt om de kunde få information om 
hur mycket koldioxid de sparar in eller hur mycket pengar de sparar på att åka buss istället 
för bil. Deltagarna i första fokusgruppen menade att det skulle bidra till en bättre 
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upplevelse då de skulle känna sig duktiga, samtidigt så skulle bussresan bli mer interaktiv. 
Det hade fått resenärerna att känna sig duktiga, att uppnå olika mål, vilket passar in på det 
Prince (2013) menar, att tillämpning av spelelement i vardagliga situationer kan engagera 
och uppmuntra användare till önskvärt beteende. I denna studies fall är det att interagera 
mer med digitala medier på bussresan. 

5.2 Kontroll 
Att resenärer vill ha kontroll över sina resor visades tydligt i resultaten, när deltagarna som 
ej var medvetna om realtidskartan i Ultraapplikationen blev informerade om den så såg de 
det som en väldigt positiv funktion. Vidare så handlade stora delar av den kritik som 
deltagarna framförde om busstrafiken just om att den kändes så opålitlig, de kände inte att 
de hade kontroll. Det visade sig i fokusgrupperna att man ville ha information om alla 
aspekter av resan, inte bara ankomsttider eller förseningar, vilket stämmer överens med 
vad Kronborg, Lindkvist och Schelin (2002) berättar om. Detta förstärker R4 då han ansåg 
att det underskattades hur stor trygghet störningsinformation skapar och hur information 
om störningar kan leda till en bättre resa. Denna kontroll innebär även att resenärer vill ha 
information på sina egna villkor. Det var enbart information som var relevant eller 
intressant som man ville ha automatiskt. Därvid ställs man inför frågan; vad är relevant 
information? Länstrafiken menar att det är resenärernas uppgift att själva bestämma hur 
och vad som ska aviseras. Ser man på vad forskning säger om UX så är det en bra lösning 
på frågan, då vår syn på vad vi anser är viktigast med en artefakt förändras med tiden 
(Karapanos et al., 2009).  

Om då resenärer själv får bestämma vad som är relevant i stunden så minimerar man 
risken för att applikationen ska tappa värde och intresse. Hur värde kan skilja sig såg man 
tydligt bland deltagarna eftersom det som de uppfattade som problem skiljde sig åt väldigt 
mycket. En ansåg att väntan på bussen var det allra jobbigaste med att åka buss, en annan 
tyckte det var stressigt att kliva av bussen och en tredje visade oro över att information om 
honom delades. För dessa tre så är den allra viktigaste aspekten troligtvis inte samma, Den 
första som tyckte att väntan på bussen var jobbig såg nog ankomsttider och 
störningsinformation som de allra viktigaste aspekterna. Den andra som inte såg några 
problem med ankomsttider tyckte troligtvis att utropssystem och information om 
kommande hållplats var mycket viktigare. Slutligen så tyckte inte den sista om att hans 
information delades och såg antagligen sin informationssäkerhet som den allra viktigaste 
aspekten. Kontrollen är väldigt viktig och det gäller alla aspekter, inte bara 
störningsinformation eller ankomsttider. Kontrollen över hur mycket koldioxid som 
sparats, hur mycket pengar man sparat, hur långt man har åkt eller hur snabbt man har 
åkt. Det fanns en vilja att känna att man var i kontroll över dessa aspekter. Däremot så ville 
man inte få information såsom hur mycket hälsosammare cykeln är att ta eller hur mycket 
tid de spenderar på mobiltelefonen.  

För att då gå tillbaka till frågan vad relevant information är så menar vi att det är 
information som speglas positivt på resenären, man vill känna sig duktig, nyttig, 
kompetent, smart och så vidare. För att då skapa digitala upplevelser för resenärerna så 
menar vi att man bör designa med känslor i åtanke.  Detta grundar sig i det Hassenzahl 



 

 27 

(2008) kallar “be-goals”, målet med interaktioner är att känna något som reflekterar 
positivt på resenären.  

Känslor som stress, oro eller ilska kom fram när deltagarna beskrev upplevelser inom 
busstrafiken vilket visar på det Forlizzi och Battarbee (2004) menar att känslor är centralt 
inom alla upplevelser. Intressant är dock att mer information och mer kontroll till 
resenärer behöver inte enbart betyda att det blir en positiv upplevelse. För F1m så var det 
ett stressmoment i sig att passa tider och då kan det argumenteras för att det hade kunnat 
förvärra hennes upplevelse av att åka buss om hon hade fått ännu mer att oroa sig över. 
Samtidigt så var hon en av många som aktivt propagerade för mer och bättre information 
kring busstrafiken, vilket vi anser talar för att det enbart är en liten upplevelse av många, 
som tillsammans bygger upp och skapar den upplevelse som är bussresan i helhet (Forlizzi 
& Battarbee, 2004). Med detta menas att i den stora helheten så anser hon inte att det är 
något större problem att hon måste stressa för att passa busstider, utan den lilla 
upplevelsen som anses negativ vägs upp av alla de andra goda upplevelser som tillsammans 
bildar bussresan som upplevelse. Vi ser det dock som en nödvändighet att försöka 
minimera dessa negativa upplevelser så mycket som möjligt då enligt R4 kan väldigt små 
detaljer få möjliga resenärer att avstå. Ett sätt man då kan bemöta denna utmaning är att 
försöka efterlikna tidigare applikationer och implementeringar när man utvecklar sina 
digitala tjänster. Det kan hjälpa resenärer att orientera ssig och använda nya tjänster (Wirtz 
& Jakobs, 2013) samtidigt som det också kan få resenärer att känna att de har mer kontroll 
över sin interaktion och vad som händer. För att ta ett exempel så önskade vissa deltagare 
ett utropningssystem i mobiltelefonen. Likt utropningssystemet på bussen så är 
mobiltelefonen bara en artefakt som deltagarna kan förlita sig på. Mobiltelefonens GPS-
funktion eller talfunktion kan sluta fungera precis som det kan på en buss, men, deltagarna 
kände att de hade mer kontroll över sin mobiltelefon och därmed hellre förlitade sig på den 
än på bussen. Därför anser vi att det bör inte bara ses över hur man kan digitalisera mer 
inom kollektivtrafiken, utan även hur det kan bli en del av resenärernas egna artefakt, 
såsom ett utropningssystem på mobiltelefonen istället för i bussen. Funktionen blir 
densamma men det blir mer individuellt och personligt. Resenären kan uppleva att den har 
mer kontroll även om det inte är så.  
I Zimmerman et als. (2011) studie så visade det sig att deltagare av studien förändrade sitt 
beteende när de använde sig av applikationen på mobilen genom att inte vara lika noga 
med val av buss. De menar att anledning till det förändrade beteendet beror på 
applikationen och det håller vi med om, men, vi anser att det förändrade beteendet kan till 
viss del också bero på att deltagarna av deras studie fick använda sig av mobiltelefoner. 
Deltagarna av studien kan ha varit mer öppna och avslappnade inför bussval på grund av 
att de tilläts få information på sin mobiltelefon, vilket lett till att deltagarna upplevde att de 
hade mer kontroll över situationen och därav valet.  

Resenärer idag använder och bär på flera artefakter som kan fungera som IoT-enheter. 
Bland annat så används redan den universella mobiltelefonen flitigt inom kollektivtrafiken 
där all möjlig information sprids. Bussarnas realtidssystem fungerar enligt device-to-
gateway modellen (Tschofenig et al., 2015) där bussens dator skickar information mellan 
Länstrafikens databas och resenärens mobiltelefon. Grunden är lagd för att utveckla och 
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skapa nya upplevelser för resenärer, det handlar bara om var det ska implementeras, vilket 
är något som vår avgränsning ej tar med. Detta anser vi är ett framtida kunskapsproblem 
som bör ses över, hur den existerande IoT-tekniken kan utnyttjas och hur öppna API:er 
kan förbättra kollektivtrafiken.    

5.3 Sociala interaktioner 
Hassenzahl och Tractinsky (2006) beskriver UX som något som anspelar på användarens 
förväntningar, karaktärsdrag hos en artefakt och kontexten. Detta var något som 
uppenbarades hos oss, framför allt hur kontextbaserat UX kan vara. Det diskuterades 
väldigt frekvent om sociala medier i fokusgrupperna. Under diskussionerna så framkom 
det att sociala medier var ett bra verktyg för tidsfördriv eller kommunikation under 
bussresan.  

Samtidigt som sociala medier användes återkommande under bussresan för att 
förbättra upplevelsen så såg deltagarna skeptiskt på Ultraapplikationen som socialt 
medium. Detta beteende kan förklaras om man utgår ifrån att användarna blir påverkade 
av omgivningen (Hassenzahl & Tractinsky). En applikation skapad för kollektivtrafik är 
inte en kontext som användarna anser passande som ett socialt medium. Vidare så talade 
forskning om hur fysiska interaktioner mellan resenärer är förekommande på bussar och 
uppskattade till viss mån (Stradling et al., 2007). Det var enbart ett fåtal deltagare som 
menade att de kunde delta i en fysisk dialog med en främling och var i så fall aldrig den 
som initierade samtalet. De såg inte samtalet med främlingen som en bra upplevelse och 
det var inget de föredrog. Detta fenomen visar på hur det kan vara svårt att avstå från en 
fysisk interaktion och hur det kan bidra till en dålig upplevelse (ibid).  

Att använda digitala medier för att underhålla sig själv föredrogs framför att interagera 
fysiskt, det var enbart om man reste med en bekant som det var passande att interagera 
socialt. Detta kan bero på att vårt urval av respondenter var begränsat. Ett större urval hade 
troligtvis gett ett annorlunda resultat. Till skillnad från den fysiska interaktionen så var den 
digitala interaktionen något mer positivt bemött. Viljan att lyfta fram upplevelser och dela 
med sig av dem till andra (Forlizzi & Battarbee 2004; Battarbee & Koskinen, 2005) visades 
under fokusgrupperna. Idéen om “Klotterplank” tyder på att det finns en vilja både för 
sociala interaktioner samt att man vill vara medskapare. Resenärer skapar innehåll på 
planken, de delar med sig av sina upplevelser och perspektiv. Detta kan sedan andra ta del 
av för att förändra sin upplevelse. Enligt Länstrafiken så hade de mycket kontakt med 
resenärer sedan tidigare på plattformar såsom Facebook där kritik, tips och dialoger 
pågick. Det finns uppenbarligen en vilja hos resenärer att vara medskapare och dela mig 
sig av egna erfarenheter. Vidare medför ett digitalt klotterplank en betydligt mer 
kontrollerad miljö där det är enklare för resenärer att kunna socialisera och kommunicera 
på sina egna villkor. Det digitala klotterplanket kan minimera risken för dåliga upplevelser 
såsom en påtvingad diskussion.  

Något som vi uppmärksammade i fokusgrupperna var att deltagarna idag använde sig 
av Google Maps för att hitta sina resor och tyckte att en koppling mellan Google Maps och 
Ultraapplikationen hade skapat en bättre användarupplevelse. Kopplingen kan vara i form 
av att Google Maps har en knapp som direkt leder användaren in i Ultras applikation med 
en färdig bussresa. Eller att en användare kan skicka en länk med sin position via SMS eller 
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liknande kommunikationsverktyg till en vän som sedan kan klicka på länken och få fram 
en bussresa till användaren. Det här är något som vi tror att resenärerna skulle gynnas av 
då R4 berättade att om resenärer anser att det är krångligt att åka buss så vänder de sig 
istället till något annat transportmedel. Vidare så kan det göras möjligt genom öppna 
API:er som kan sammanfoga de olika applikationerna med varandra. Tittar man på vad 
respondenterna säger så är öppna API:er en framtid man vill gå mot. De öppna API:erna 
gör det möjligt att förenkla och gör det smidigare att genomföra uppgifter samt 
kommunicera utan att behöva komplicera situationen med olika applikationer och 
artefakter. Detta kan leda till en bättre användarupplevelse om man utgår från det Gubbi 
et al. (2013) beskriver, att det är viktigt att en applikation är lättförståelig för att ge en bra 
användarupplevelse. Ser man det ur denna studies perspektiv så måste situationen, i detta 
fall att kommunicera med en bekant och köpa en resa till honom, vara lättförståelig och 
inte en komplicerad process i flera steg för att skapa bra förutsättningar för en god 
upplevelse. Intresset för att kommunicera med varandra visade sig finnas hos deltagarna, 
bara inte som ett socialt medium.  

Vidare så var man mindre intresserad av att söka kontakt med främlingar, även om det 
var i en digital miljö. När sociala aspekter diskuterades under fokusgrupperna så var det 
enbart vänner eller bekanta som var av intresse. En majoritet av deltagarna såg bussresan 
som en stund för sig själva. Vi anser därför att Länstrafiken, kommuner och bussbolag bör 
ha i åtanke att ett försök att skapa ett socialt medium kan löpa risk att användas på ett sätt 
som framstår som oseriös och opålitlig. Istället bör man fokusera på att vara informativ på 
ett sätt som efterliknar sociala medier där resenärer kan kommentera och dela med sig på 
sociala medier via öppna API:er. Till att börja med så kan det hjälpa resenärer att orientera 
sig eftersom det kan påminna om de sociala medium de redan använder sig av (Wirtz & 
Jakobs, 2013), samt att det blir lättförståeligt och smidigt att använda, vilket leder till bättre 
förutsättningar för en god användarupplevelse (Gubbi et al., 2013). Resenärer kan då välja 
att dela med sig och socialisera på sina egna villkor. Vidare så är källan informativ och 
något som skiljer sig från andra applikationer, exempelvis sociala medier, vilket gör att det 
finns en anledning att interagera med den.      

Något som framtida forskning bör titta mer på och ha i åtanke är hur kulturella 
skillnader påverkar upplevelsen inom kollektivtrafiken samt hur man designar upplevelser 
inom kollektivtrafiken. Det är också något som vi märkte spelar roll då det togs upp i båda 
fokusgrupperna kring frågan om de brukar prata med andra resenärer. Vi 
uppmärksammade i det här fallet att deltagarna skojade om att vi svenskar ser det som lite 
obekvämt att prata med främmande personer och att det är något som vi helst undviker. 
Det är också något som vi skulle ha kunnat ha förbättrat i denna studie genom att försöka 
ha med personer från olika kulturer i våra fokusgrupper och på så sätt få fler synvinklar 
från deltagarna. Vidar finns det stora individuella skillnader mellan människor, vissa är 
mer nyfikna än andra, ålder och kön är också något som kan ha betydelse för hur vi 
interagerar. I vår avgränsning så var det inget som vi valde att titta på men det är något 
som tidigare forskning har sett kan spela roll samt att det är något som framtida studier 
bör titta på. Strandling et al. (2007) tar upp det i sin studie kring vad 4 olika åldersgrupper 
uppdelat i kön tycker om busstrafiken i Edinburgh. Exempel som de tar upp i sin studie är 
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att det är de yngsta (17-24) och de äldsta (55+ män) som är de som bryr sig minst om bristen 
av säkerhet på bussarna och att de som sällan åkte buss var de som var mellan 25 och 34 år 
gamla. Vilket visar på att ålder och kön också kan ha betydelse för vad man tycker och hur 
man tänker kring saker.  

6. Slutsats 
Denna studie visar på hur digitala medier kan användas i den lokala bussresan och vilken 
påverkan de kan ha på resenärer. Detta har gjorts genom fyra intervjuer med respondenter 
som på ett eller annat sätt jobbar med kollektivtrafiken och IoT-teknik. Vidare så har även 
två fokusgrupper genomförts där tio individer med olika resvanor fått diskutera 
busstrafikens för- och nackdelar samt vad som saknas och vad de vill se i framtiden. Utifrån 
intervjuerna och fokusgrupperna så analyserades datan i tre kategorier som var 
förutbestämda; Realtidsinformation, Sociala medier samt Gamification. Ur resultatet 
upptäckte vi tre intressanta punkter som vi valde att vidare diskutera; Realtidsmöjligheter 
Kontroll och Sociala interaktioner. Studien pekar på att det finns ett behov av 
realtidsinformation hos resenärer och att det har en påverkan på hur resenärer upplever 
bussresan. Det fanns en vilja att göra resan mer digital i form av realtidsinformation, 
deltagarna visade intresse av att få hjälp i resandet genom digitala medier. Till exempel 
genom notiser på mobilen för avstigning eller hur lång tid det är kvar innan man når önskad 
hållplats. Fortsättningsvis så visade resultat på att resenärer vill ha kontroll över hela sin 
resa. Det var väldigt viktigt att information gavs i tid och att informationen gavs på 
resenärernas villkor. Det visade sig även att varifrån informationen kom hade en betydelse. 
Det föredrogs att få information via den egna mobiltelefonen istället för på bussen eller vid 
busshållplatsen och man litade mer på sin mobil än på bussen eller busshållplatsen. 
Anledningen till detta ser vi är att resenärer känner att de har mer kontroll över situationen 
då informationen ges på mobiltelefonen än på bussen eller busshållplatsen. Vidare så 
visade det sig hur deltagarna som resenärer såg sociala medier som något separat från 
bussresan. Man använde sig av sociala medier på resan men var tydlig med att det inte var 
något man förväntade eller önskade sig av Länstrafiken eller Umeå kommun. Anledningen 
såg vi som något kontextbaserat, Ultraapplikationens avsikt är att vara informativ och inget 
annat. Samtidigt så visar denna studie att resenärer önskar sociala aspekter i resan, men 
bara sociala aspekter till vänner och bekanta. Det visade sig att man ville se element från 
sociala medier i Ultra applikationen men att det enbart skulle vara informativt. Slutligen 
så bör busstrafiken öppna upp sig mot andra genom att använda öppna API:er samt 
fortsätta digitalisera sig och implementera mer mobilvänliga lösningar för att skapa en 
smidig och lätt upplevelse för sina resenärer. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Hejsan, 
 
Våra namn är Jakob Segerström och Viktor Parment och läser programmet Digital 
medieproduktion på Umeå Universitet. Vi läser just nu Examensarbete i informatik på 
kandidatnivå och vi har då valt att göra en studie om hur digitala medier och IoT kan göra 
bussresan till en bättre upplevelse. Du har valt att delta i denna intervju, den är frivillig 
vilket innebär att när du vill så kan du avbryta intervjun, du kommer alla att förbli anonyma 
i vår studie om vi väljer att använda något material som du har delat med dig av. Samtalet 
kommer att spelas in i, om du inte är okej med det så säg bara till. Inget av det som sägs 
här kommer att användas utanför studiens ramar, detta innebär att inget kommer 
användas inom kommersiellt bruk. Har du några frågor före vi börjar? 
 
Teman : Kommunikation, Digitala medier, Co-creator. 
 
Kommunikation 
Hur ser kommunikationen med bussarna ut?  

• Hur fungerar det? 
• Vilka styrkor finns det? 
• Hur kan man förbättra kommunikationen? 
• Vad är det för information/data? 

 
Hur samlar ni realtidsdata? 

• Vad är det för data? 
• Vad gör/kan ni göra med datan? 
• Vilket värde finns det? 
• Hur kan man förbättra det? 
• Finns det någon fara med det? 

 
Hur kommunicerar ni med resenärer? 

• Vad är det för information? 
• Vilket värde för resenärer ut? 
• Hur kan man förbättra det? 
• Vilka risker finns? 

 
Hur kommer det se ut i framtiden? 

• Vad vill ni göra? 
• Information på fler plattformar eller färre? varför? 

 
Digitala medier 
Hur bedriver ni sociala medier idag? 

• Vilket värde har sociala medier för er? 
• Vilket värde har det för resenären? 
• Fler användningar än bara ett informationsverktyg? 
• Varför är det viktigt för kollektivtrafiken? 
• Vilka nackdelar och faror finns det? 
• Hur har det förändrat er arbetsprocess? 
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• Hur använder ni realtidsinformation med digitala medier? Hur kan man förbättra 
det? 

• Vilka effekter har digitala medier haft på resenärer tror ni? 
• Hur kan digitala medier användas i framtiden? 

 
Co-creator 
Vad kan resenärer göra för varandra idag? 

• Vilket värde kan resenärer bidra med idag? 
• Hur kan man förbättra det? Ska man förbättra det? 

 
Hur kan det se ut i framtiden? 

• Kommer resenärer vara medskapare? Varför? 
• Hur kommer resenärer att skapa värde i framtiden? 
• Finns det faror med det? 
• Vilka tekniska svårigheter finns det?  
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Bilaga 2: Fokusgrupps-guide 
Hejsan, 
 
Våra namn är Jakob Segerström och Viktor Parment. Vi gör en studie om hur digitala 
medier och IoT kan göra bussresan till en bättre upplevelse. Ni har valt att delta i denna 
fokus grupp, den är frivillig vilket innebär att när vi vill så kan ni avbryta fokusgruppen, Ni 
kommer alla att förbli anonyma i vår studie om vi väljer att använda någo material som ni 
dela med er med samt att inget av det som sägs här kommer att användas utanför studiens 
ramar, detta innebär att inget kommer användas inom kommersiellt bruk. Har ni några 
frågor före vi börjar? 
 
Teman : Kommunikation, Digitala medier, Co-creator. 
 
Vad heter ni, hur ofta åker ni buss? 
 
Vad tycker ni är bra med bussen? Vad är dåligt med bussen? 
 
Kommunikation 
Finns det bra tillgång till information? Vad tycker ni saknas? Varför? 
 
I vilka situationer använder ni er av realtidsinformationen? 
 
Hur kan man förbättra realtidsinformationen?  
 
Gillar ni att få information om er själv och aktiviteter? 
 
Hur använder ni informationen som bussbolaget erbjuder? 
 
Digitala medier 
Vad gör ni när ni åker buss? Varför? 
 
Vad gör ni med bussens app? 
 
Hur mycket tid spenderar ni på mobilen och sociala medier? 
 
Vad skulle kunna göra appen bättre? 
 
Skulle ni tänka er att använda bussens app om den var lik sociala medier? 
 
Hur tror ni att det kommer se ut i framtiden? 
 
Co-creator 
Skulle ni tänka er att bidra till dessa förbättringar? 
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Vad skulle kunna motivera er att vara en medskapare 
 
Om det var möjligt att tipsa om vart man skulle gå av eller om något i närheten av en 
busshållplats hade det varit något ni hade tagit er tiden och gjort? 
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