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Abstract 

This report describes the initial work intended for updating the car sharing service 

Roadmate. Roadmate is one of the services received by the car rental company Hertz First 

Rent a Car. The goal was to present the client  with design- and structure proposals for a 

car sharing service that includes high usability and at the same time remains aesthetically  

pleasing.

The work is based on an initial study with data collection, mapping the target user group 

and its needs. Subsequent structural and design proposals for Roadmates company 

carpooling service are based on the facts surrounding the target group's needs. 

The result are well developed and tested design sketches with accompanying visual 

identity and sitemaps that can be the basis for the further work on the development of the 

service.

Keywords

Car sharing, design process, usability, design principles
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Sammanfattning

Denna rapport redovisar för det inledande arbetet med att uppdatera den digitala 

samåkningstjänsten Roadmate. Roadmate är en av de tjänster som erhålls av 

biluthyrningsföretaget Hertz First Rent a Car. Målet med arbetet har varit att erbjuda 

beställaren behovsanpassade design- och strukturförslag av en tjänst med hög 

användarbarhet som också är estetiskt tilltalande.  

Arbetet bygger på ett förarbete med datainsamling som kartlägger användarmålgruppen 

och dess behov. Efterföljande struktur- och designförslag för Roadmates 

företagssamåkning baseras på framkommen fakta kring målgruppens behov. 

Resultatet av arbetet är väl utvecklade och testade designskisser med tillhörande grafisk 

profil samt site maps som kan ligga till grund för det vidare arbetet med utvecklandet av 

tjänsten. 

Nyckelord

Samåkning, designprocess, användarvänlighet, designprinciper
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Begreppsdefinition 

Nedan följer förklaringar ett antal begrepp som är centrala eller av annan anledning lyfts  

i denna rapport.

Användarbarhet

Den grad användaren på ett tillfredsställande sätt kan använda en produkt och uppnå de 

tänkta ändamålen för tjänsten.

Delandets ekonomi 

Samlingsbegrepp för ett gemensamt ägande. Exempelvis att äga en bil tillsammans med 

grannarna. 

Designprinciper

Utgångspunkter och teoretiskt fastslagna principer vid design av produkt eller tjänst. 

Designprocess 

Skapandearbetet från idé till produkt.  

Desktop first

Uttryck för att utveckla en tjänst med datorn som primär utgångspunkt. 

Freemium 

En affärsmodell där ett visst utbud av tjänsten är gratis men att det sedan krävs premium 

för att få tillgång till ytterligare tjänster (Mashable, 2014). 

HCI, human-computer-interaction

Den planerade interaktionen mellan människa-dator (Janssen, 2014). 

Invisionapp,

Ett onlineverktyg för att skapa interaktiva prototyper (Invisionapp, 2014)
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Mobility management

Mobility management handlar om att på olika sätt effektivisera transport och infrastruktur 

redan före avfärd. Detta kan exempelvis vara att utveckla digitala system som underlättar 

transporter och logistik (Mobility management, 2014). 

Pinterest

Webbverktyg för att spara och hantera bilder olika 'boards' (Pinterest, 2014). 

Responsiv design 

Webbdesign som anpassas efter den digitala enhet besökaren använder. 

Visuell identitet 

Ett företag eller en produkts visuella framställning så som i färgval, logotyp och typografi.

Unique selling point, USP

Den unika egenskap som utmärker ett erbjudande eller en produkt (Howard Bear, 2014). 
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1. Inledning

Idag finns cirka sju miljoner bilar i trafik i Sverige (Transportstyrelsen, 2014) där resandet 

mestadels sker till och från arbetsplatser och skola. Genomsnittligt koldioxidutsläpp från 

den svenska personbilstrafiken är nästan 45 gram/ kilometer (Transportstyrelsen, 2013). 

Det största bidraget till växthuseffekten, både i Sverige och i världen är  just vår 

förbränning av fossila bränslen (Naturvårdsverket, 2013). Miljön är ett aktuellt ämne och 

allt fler personer men även företag blir ständigt mer medvetna och måna om sina 

hållbarhetsprofiler. 

Samtidigt, och kanske som svar på detta brer också fenomen som mobility management 

och begrepp som delandets ekonomi ut sig. Allt fler människor är beredda att dela på 

exempelvis bilen, och förhållningssättet gynnar miljön genom minskade koldioxidutsläpp. 

Ett sätt att möjliggöra delandet av tjänster relaterade till bilen är att utveckla digitala  

lösningar för samåkning. 

Roadmate är en digital samåkningstjänst utvecklad under biluthyrningsföretaget Hertz  

First Rent a Car's flagg. Roadmate har under en tid, till förmån för de huvudsakliga 

tjänsterna på företaget, inte prioriterats. Som en spegling av samhället blir Roadmate allt  

mer aktuell på marknaden. Tjänsten behöver därför uppdateras i enlighet med det 

användarbehov som nu finns.

Denna rapport redovisar design- och utvecklingsprocessen vid det inledande arbetet av 

samåkningtjänsten Roadmates uppdatering. 
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2. Bakgrund 
I avsnittet redovisas bakgrunden till arbetet och kort om beställaren. Vidare beskrivs den  

tjänst som arbetet berör med tillhörande formulering av den ursprungliga beställningen.

2.1 Hertz First Rent a Car 

Det amerikanska biluthyrningsföretaget Hertz grundades 1918 i Chicago.  Idag är Hertz 

världsomspännande och marknadsledande. Frenchiserättigheterna för den svenska 

förgreningen av företaget innehas av First Rent a Car och är idag en del av Volvo 

Personvagnarsfären (Hertz, 2013).  Hertz First Rent a Car erhåller delvis den ordinarie 

biluthyrningen för privatpersoner men arbetar också mot företagskunder. Utöver detta 

finns tjänsten Hertz Freerider där inskrivna användare får möjlighet att hitta gratis 

hyrbilsresor för vissa specifika sträckor. Hertz erhåller även den, för arbetet aktuella 

samåkningstjänsten Roadmate. 

2.1.1 Roadmate

Figur 1. Samåkningstjänsten Roadmate idag (Källa: http://www.roadmate.se)

Den digitala samåkningstjänsten Roadmate.se startades av den svenska Hertz First Rent a 

Car år 2010 (se figur 1 ). Tjänsten är idag gratis och riktar sig till privatpersoner där de 

kan hitta och dela med sig av resor för samåkning. För att använda sig av tjänsten krävs att 

du är registrerad medlem, vilket du blir kostnadsfritt. 
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Syftet upplevs, vilket även beskrivs  på sajten, inte vara att hyra ut fler bilar utan istället  

bidra till mer samåkning och indirekt bättre miljö och ekonomisk vinning för användarna. 

Tjänsten berör på så sätt i dagsläget inte hyrbilsindustrin. 

Roadmate har under en tid inte prioriterats och har därför inte haft möjlighet att uppdateras 

i takt med den digitala utvecklingen. I och med detta samt att intresset för miljön och 

samåkning nu ökat så är det aktuellt att se över tjänsten på nytt. 

 

Formulering av beställning 

Uppdragets syfte och mål är att påbörja uppdateringen av den befintliga 

samåkningstjänsten Roadmate. Inom ramarna för detta arbete ville beställaren se en 

grundlig research av fenomenet samåkning samt en omvärldsanalys och behovsanalys som 

skulle resultera i utförliga skisser av en ny hemsidesstruktur samt tillhörande 

designskisser. Detta innebär alltså en grundläggande datainsamling som på ett utförligt sätt 

kartlägger målgruppens behov och som sedan kan ligga till grund för efterkommande 

design- och strukturförslag som presenteras för beställaren. Beställaren ser även förslag 

som kan resultera i någon form av freemiumlösning. 
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3. Syfte och mål

Denna rapport syftar till att skapa större förståelse för den inledande design- och 

utvecklingsprocessen vid redesign av en digital tjänst. Uppdateringen består i ett 

grundläggande förarbete som mynnar ut i struktur- och designförslag för den första av 

tjänstens delar. Det praktiska i examensarbetet kommer därför att resultera i  förslag på en 

ny grafisk profil med uppdaterad logotyp, site maps och designskisser för företagsdelen av 

den digitala samåkningtjänsten Roadmate. 

Uppgifter inom ramarna för examensarbetet:

• Omfattande datainsamling om samåkning, målgrupper och behov som även 

inkluderar enkäter och intervjuer. 

• Moodboard

• Designskisser  

• Strukturskisser 

• Användartester

• Enklare grafisk profil 

Personliga syften och mål 

Genom att ta mig an ett så pass omfattande arbete är mitt personliga mål är att utmana 

mina befintliga kunskaper. Mina förkunskaper av att på egen hand leda och genomföra ett 

projekt är små. Arbetets omfattning öppnar även för mig att anta ett flertal olika 

utvecklande roller så som projekt- /produktionsledare och webbdesigner. Arbetets vidd 

öppnar även för att jag, ensam ska lära mig hantera och göra avgörande avgränsningar. 

3.1 Frågeställning och problemformulering 

Detta examensarbete har för avsikt att öka förståelsen för den inledande arbetsprocessen 

vid utvecklandet av en digital tjänst. I detta inkluderas de stadier för idé, förstudie, 

konceptutvecklande samt framtagandet av struktur- och designlösningar. Den främsta 

utmaningen med arbetet är att under en begränsad tid avgränsa och utveckla förslag till en 

digital tjänst som speglar de aktuella behov och beteenden hos tänkbara användare.
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För att uppnå detta examensarbetes syfte har följande frågeställning formulerats: 

Hur kan designprocessens olika teorier och praktiska metoder stötta och möjliggöra för  

att projektmålen vid utvecklandet av en digital tjänst uppnås?

3.2 Avgränsningar

Den begränsade tiden för arbetet medför vissa avgränsningar. Förstudien och 

omvärldsanalysen talade för att Roadmates tjänst för företagssamåkning med fördel skulle 

prioriteras vid inledandet av uppdateringen. Tjänsten avser dock, i framtiden, att erbjudas 

på ett flertal olika sätt, då för både företag, arrangörer men också för privat bruk.

Designskisserna, den grafiska profilen samt ny logotyp för startsidan Roadmate.se öppnar 

därför för detta. Utöver det görs avgränsningen att endast utveckla strukturskisser och 

lösningsförslag för Roadmate företag. Tidsbegränsningen för projektet begränsar 

designskisserna till att redovisa ingående för desktop och endast enklare lösningar för 

design på andra mobila deviser. 

Inom ramarna för projektet ingår inte att på något sätt färdigställa digitala lösningar eller  

samåkningstjänsten. Projektet inkluderar därför alltså inte någon form av kodning eller 

direkt färdig produkt. 
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4. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning tillika teoretiska utgångspunkter för arbetet.  

Dessa berör det för projektet aktuella ämnet samåkning samt den designmodell arbetet  

baserats på. Vidare berörs designprocesser, designprinciper, visuell identitet och  

responsiv design.

4.1 Samåkning och samåkningstjänster  

Trafikverket beskriver samåkning likt följande; ”Samåkning handlar om att flera personer 

reser i samma bil. Det är en enkel och billig lösning för dem som har lång bilväg till 

arbetet eller studierna. Samåkning bör ses som ett komplement till andra 

transportlösningar, inklusive den egna bilen”  (Trafikverket, 2014). Samåkning kan ske 

både via hemmet för att handla men också i mer organiserade former. Spontan samåkning 

sker vanligtvis på arbetsplatsen, festen eller idrottsklubben. (Trafikverket, 2006).  

Samåkning sker främst då man regelbundet reser till samma plats vid samma tid. Detta 

kan exempelvis vara den dagliga pendlingen till arbetsplats eller dylikt (Trafikverket,  

2013). Fyra av fem har samma målpunkt och de flesta känner varandra redan innan det att 

samåkandet inleds (Trivector, 2002).

De främsta skälen som uppges för att samåka är ekonomiska så som minskad resekostnad, 

reseavdrag och parkeringsavgifter (Trafikverket, 2014). Enligt Trafikverket är samåkning 

som mest framgångsrikt om användarna kan hitta en samåkningspartner att samåka med 

regelbundet (ibid).  Vidare är viktiga framgångsfaktorer för samåkning att samåkarna 

känner trygghet och bekvämlighet, vilket kan innebära allt från vilken musik som spelas i 

bilen till rädsla för övergrepp (ibid). Baserat på en rad rapporter beskriver Trafikverket 

(2014), på sin hemsida, ett antal framgångsfaktorer för samåkning:

• Samma bekanta, arbetsplats eller bostad (samma målpunkter)

• Liknande och regelbundna tider

• Av samma kön (kvinnor helst reser med kvinnor)

• Färdväg på minst 20 km enkel väg
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• En mindre tidsförlust än att resa ensam 

• Bristande/ dålig kollektivtrafik - få alternativ till bil 

• Fåtal eller dyra parkeringsplatser vid arbetsplats 

Samåkning på arbetsplatsen 

Enligt en rapport utförd av Energikontor Sydost (2013) så är två av de främsta 

målgrupperna för samåkning arbetspendlare och tjänsteresor med start och mål vid 

arbetsplatsen. Vid organisering av samåkning till och från arbetsplatsen så har företagets 

engagemang för samordningen av detta en stor betydelse (Trivector, 2002). Enligt den 

engelska transportstyrelsen Department for transport så har tydliga samåkningsscheman 

på arbetsplatsen ökat frekvensen för samåkning dramatiskt (Department for transport, 

2005).

Samåkaren

Den genomsnittliga samåkaren är mellan 26 och 45 år och med stor sannolikhet en man. 

Hen bor vanligtvis i en villa eller ett radhus i eller utanför tätort. Hen är 

medelinkomsttagare och har minst gymnasieutbildning. Genomsnittligt bor hen mer än 4,6 

mil från arbetet eller minst 40 minuters resväg. Majoriteten samåkare är sambos eller 

känner varandra genom arbetet.  Till skillnad från ensamåkaren som värderar tillgången 

till bilen på arbetet så värderar samåkaren kostnadsreduceringen. Anledningar till 

samåkning är främst ekonomiska och miljömässiga.

 

Samåkningstjänster

De digitala samåkningstjänster som finns idag är av olika karaktär. Delvis de ideella 

organisationerna men också kommunala lösningar eller kommersiella producenter med 

vinstdrivande syften. De digitala samåkningstjänsterna har idag inte bidragit till mer än en 

marginell ökning av samåkningen (Trafikverket, 2014).  Samåkning bör alltid lanseras 

som ett komplement till övriga former av transportlösningar, då också den egna bilen 

(Trafikverket, 2006). 
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4.2 Designprocesser och design av interaktiva system 

Design av interaktiva system innebär att anpassa digitala produkter och tjänster utefter 

beteenden och behov hos de som förväntas använda dem.  David Benyon (2010, s.216) 

menar att interaktionsdesign inte enbart syftar till att vara effektivt utan ska även vara 

engagerande och tillfredsställande för användaren.

Processen vid utvecklandet av interaktiva system är ett väl utforskat område som visar på 

riktlinjer för framgång. Gunic (2009) utförde en empirisk studie för att identifiera viktiga 

förutsättningar för utvecklandet av en användbar webbplats. Resultatet i studien visade på 

att det huvudsakliga fokuset i designprocessen bör ligga på användaren för att arbetet ska 

lyckas. Genom att designern tidigt tar hänsyn till användarna och dess behov bidrar det till 

tidsmässig- och ekonomisk vinning för projektet (ibid:2009).  Sammantaget visade 

resultatet i Gunic studie på värdet i att tjänsten resulterar i egenskaper så som 

användarbarhet, visuell upplevelse, språk, struktur, trovärdighet och säkerhet (ibid:2009). 

Även Preece, et al. (2002) menar att användaren ska vara central i utvecklandet och 

ständigt tas i beaktande under processens gång. Nyckeln i designprocessen är att 

identifiera vad användarens huvudsyssla på tjänsten är (2002, s.40). Vidare menar Preece, 

et al. (2002, s. 12) på att designprocessen omfattar fyra väsentliga steg:

1. Identifiera behoven och formulera krav 

2. Utveckla alternativa designlösningar som möter dessa upp kraven

3. Bygga lösningar som kan kommuniceras och bedömas

4. Ständigt genom processen testa de lösningar som tas fram 

4.2.1 Garretts fem nivåer för en god användarupplevelse 

För att utveckla en samåkningstjänst med hög användarbarhet i fokus där arbetsprocessen 

motsvarar de fyra steg Preece, et al. (2002) beskriver lutas arbetet mot Jesse James 

Garretts (2003) grundprinciper för god upplevelsedesign.  Liksom Preece, et al. och Gunic 

menar Garrett att för att skapa användarcentrerade och på så viss engagerande webbplatser 

måste användaren tas i beaktande genom hela processen (2003, s.19). För att ständigt göra 

medvetna kompromisser i utvecklandet som leder till att produktens olika element 
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samspelar genom hela användarupplevelsen så bryts arbetet ner i fem olika nivåer: 

Strateginivån (The Strategy plane)

På strateginivån definieras vad beställaren samt vad användaren vill ha ut av tjänsten. På 

strateginivån utreds och konkretiseras därför beställare- och användarbehoven. 

Beställarbehoven, eller även kallat affärsmålen kan ofta behöva brytas ner för att kunna 

definiera vad webbplatsen egentligen ska uppnå. För att i sin tur kunna klargöra 

användarens behov krävs en research eller en 'förstudie' som kartlägger detta genom 

exempelvis undersökningar eller fokusgrupper (Garrett, 2003, s.51). 

Omfattningsnivån (The Scope plane)

På omfattningsnivån formuleras eventuella kravspecifikationer samt att de olika elementen 

tjänsten ska innehålla definieras. Genom att, i ett tidigt stadie definiera processen och den 

utkommande produkten/ tjänsten kan också eventuella hinder i god tid identifieras 

(ibid:62). 

Strukturnivån (The Structure plane)

Utefter att ha kartlagt tjänstens omfattning och olika delar har en uppfattning av innehållet  

i den slutliga produkten skapats. På strukturnivån skapas en vidare förståelse för hur 

innehållet hänger samman och de olika elementens beroenden av varandra. Detta görs med 

exempelvis site maps som visar på landningssidornas hierarkier (ibid:108). 

Stomnivån (The Skeleton plane)

På det näst sista planet planeras interaktionsdesignen av tjänsten. Här kartläggs, utefter det 

tidigare arbetet, hur exempelvis knappar ska utformas och menyer placeras för att ge den 

tänkta målgruppen bästa möjliga användarupplevelsen (ibid:22). 

Ytnivån (The Surface plane)

I det avslutande ytplanet fördjupas arbetet med det visuella aspekterna. Här kommer nu 

slutligen innehållet, funktionaliteten och det estetiska som tidigare arbetats fram samman 

för att definiera den färdiga designen (ibid:143).   
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4.2.3 Designprinciper och användarbarhet

Användarbarhet, eller också den engelska benämningen usability  är ett begrepp som 

syftar vara ett mått av den interaktiva användarupplevelse i samband med ett 

användargränssnitt (Usabilitiyfirst, 2014).  

Det är en komplex utmaning att utforma en tjänst med både god användarbarhet och 

användarvänlighet. Dock finns gott stöd att få i den uppsjö av designkonventioner som 

skapats under åren. Steve Krug är en uttalad expert inom området användarbarhet och 

HCI. Krug hävdar i sin bok Don't make me think att användaren inte ska tvingas fundera 

utan att webbplatsen som denne besöker istället ska vara självförklarande och uppenbar 

med sitt syfte (2006, s.11). Länkar och de namn dessa får, menar Krug är något som ofta 

kan skapa förvirring. Inte minst om dessa är missledande i sin formulering men framförallt 

finns risk för missnöjda användare om länkar och knappar inte är uppenbart klickbara 

(ibid:14). Istället, menar han, ska designern i sitt arbete sträva mot att eliminera eventuella  

frågetecken. Designen ska ha en tydlig hierarkisk struktur där det mest väsentliga är 

placerat överst samt att nestlingen av sidan tydligt ska beskriva hur ett objekt hänger ihop 

med ett annat (ibid:32).   

Emmer, et al.(2012) genomförde en studie där de granskade huruvida gränssnittet i en 

tjänst påverkar användarbarheten. Detta gjorde de genom att med ISO 9241-11,  

standarden för användbarhet som teoretisk utgångspunkt göra en studie på Volvo Pentas 

mjukvara Marine Propulsion Software. Genom en heuristisk utvärdering, intervjuer samt 

användartester på en uppdaterad prototyp av tjänsten visade resultatet på att ett tydligt 

gränssnitt ger ett påtagligt positivt utslag i användarbarheten av en mjukvarutjänst. Av den 

anledningen konstaterades att utvecklare ska följa befintliga designprinciper för att skapa 

god användarbarhet. 

4.3.4 Heuristisk utvärdering av användargränssnittsdesign 

Jakob Nielsen och Rolf Molich (1990) utvecklade redan år 1990 en modell som kommit 

att användas än idag vid analys av digitala tjänster. Denna bottnar i nio olika punkter. 

    De nio principerna för användargränssnittsdesign: 
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• Enkel och naturlig dialog 

Informationen ska inte vara överflödig. Informationen ska visas i en naturlig 

och logisk följd. 

• Tala användarens språk 

Den information och dialog som förs ska vara utformad till fördel så att 

användaren förstår. 

• Minimera överflödig information för användaren  

Användaren ska inte behöva lägga information från en del till en annan på 

minnet för att kunna orientera sig i systemet. 

• Var konsekvent 

Användaren ska inte behöva fundera över huruvida olika ord, situationer eller 

aktioner betyder samma sak. 

• Feedback

Systemet ska alltid erhålla användaren information, inom rimlig tid, kring vad 

som sker.

• Erhåll tydlig utvägar 

Användaren ska aldrig hamna i situationer utan tydlig utväg. 

• Erhåll genvägar

Effektiva genvägar för den vane användaren, sådana som novisen kanske missar 

bidrar till att underhålla både gamla och nya användare. 

• Erhåll bra felmeddelanden

Tacksamma felmeddelanden är defensiva, precisa och konstruktiva. Defensiva 

felmeddelanden lägger skulden på systemet istället för på användaren. Precisa 

felmeddelanden erhåller användaren med exakt information kring vad som kan 

ha orsakat problemet. Konstruktiva felmeddelanden ger goda förslag till 
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användaren vad den bör göra härnäst. 

• Errorförebyggande

Att föredra framför bra felmeddelanden är istället god design som förebygger 

att fel uppstår från början. 

4.3 Den visuella identiteten  

I en djungel av olika varor och tjänster är det lätt att den produkt som ska presenteras för 

användarna istället försvinner in i mediebruset. För att tjänsten ska utmärka sig krävs inte 

bara att den erbjuder en unique selling point utan även att denna förpackas i en, för 

tjänsten, tydlig visuell klädnad. För att företaget, tjänsten eller produkten ska uppfattas på 

önskat och enhetligt sätt av konsument och användare utformas en grafisk-, eller också 

kallad visuell profil. Denna fungerar som ett regelverk som beskriver bestämmelser kring 

utformningen och på så sätt skapar enhetlighet (Bergström, 2012, s.270).

De val som görs vid utformandet av den visuella profilen kan inte enbart baseras på vad 

som, av designern, anses vara lämpligt utan underbyggs utav väl vägda argument. Den 

färg som väljs till den visuella profilen bör ha en kommunikativ funktion; attrahera med 

sin färgstyrka, skapa stämning, informera, strukturera eller pedagogisera (Bergström, 

2012, s.263). Vid valet av typsnitt bör formgivaren sätta sig in texten och den tänkta 

situation där läsaren kommer befinna sig. Många gånger väljer formgivaren ut ett litet 

antal typsnitt som denne sedan använder sig av i olika utformningar (ibid:128). 

4.4 Responsiv design och anpassning till mobila enheter

Det blir alltmer vanligt att internetanvändandet från desktop kompletteras med eller rentav  

ersätts av surfandet från mobila enheter. Dock har dessa enheter inte ersatt datorn utan så 

gott som alla som använder sig av en smartphone eller surfplatta äger och använder också 

en dator i samma eller större utsträckning (Findahl, 2013, s.6). 

Denna etablering av olika typer av deviser skapar än dock ett behov av ett anpassat 

gränssnitt. Responsiv design skapar möjligheter genom att webbsidan med hjälp av 

HTML5 och CSS3 läser av vilken typ av enhet användaren nyttjar och där egenskaper och 
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gränssnitt sedan anpassas utefter denna (Webbhjälp, 2014). 

Cardestål och Kara (2013) genomförde en studie i form av ett examensarbete med syftet 

att kartlägga olika metoder för att mobilanpassa CMS system. Studien baserades på ett 

praktiskt exempel där ett konkret arbete testades. Resultatet visade på att responsiv design 

är den mest användarvänliga lösningen samt att responsiv design öppnar för en anpassning 

till olika typer av enheter. På så sätt kan en större del av målgruppen ta del av webbplatsen 

oberoende av vilken enhet som används. 
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5. Genomförande  

I detta kapitel redogörs och motiveras arbetets metodval och tillvägagångssätt. Momenten  

i genomförandefasen lutas mot Garretts fem nivåer för en god användarupplevelse.  

Arbetet inleds med en djupgående förstudie som kartlägger behov och konkurrens. Utefter  

resultatet i förstudien sker vissa avgränsningar. Efter dessa inleds utvecklandet av förslag  

på den faktiska tjänsten. 

5.1 Förstudie (Strateginivån)

Att ge plats åt en fördjupande förstudie och researchfas gynnar ofta sedan efterföljande 

designprocess som då kan löpa smidigare tack vare insamlat material. 

Garrett menar att två basfrågor bör besvaras på strateginivån (2003, s.40): 

• Vad vill vi få ut av denna tjänst?

• Vad vill våra användare få ut av denna tjänst? 

För att kunna besvara dessa frågor och att arbetet på så sätt skulle nå ett resultat baserat på 

tänkt målgrupps behov krävdes en välplanerad och ingående förstudie.  

5.1.1 Tidplan/ Ganttschema 

Med hjälp av ett Gantt-schema blir tiden och arbetets olika moment enkelt överblickbara.  

Genom att ha brutit ner projektet i dess olika delmoment och aktiviteter kan sedan ett  

Gantt-schema enkelt skapas med hjälp av staplar. Staplarnas position och längd 

representerar var och under hur lång tid ett moment av arbetet utförs. Inledningsvis 

skapades ett Ganttschema som gav en uppfattning kring moment, tidsbegränsningar 

prioriteringar. Denna kom sedan att uppdateras allt eftersom arbetet fortskred (se bifogat 1, 

Gantt-schema). 

5.1.2. Beställarbehov 

Genom ett möte med beställaren vid projektets inledning definierades förväntningar på 

arbetet och de förslag på tjänst detta skulle resultera i (se kapitel 1. Bakgrund). Beställaren 

avser med den slutgiltiga tjänsten skapa förtroende hos kunderna och ytterligare styrka 

företagets hållbarhetsarbete. 
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5.1.3 Målgruppsanalys och behovsanalys

För att utvecklandet av en produkt ska vara lyckad måste målgruppen identifieras. 

Inledningsvis utfördes därför en research av tidigare avhandlingar och rapporter i området 

samåkning (se kapitel 2. Bakgrund). Denna fas var central för hela det nästkommande 

arbetet.  Målet med förstudien var att få en djupare förståelse för fenomenet samåkning; 

när det sker, vem som samåker och vilka eventuella hinder som kunde tänkas finnas för 

samåkning.

Resultatet visade på att de främsta hindren är de psykologiska då man inte vill resa med 

främmande pågrund av risk för övergrepp. Detta gäller främst kvinnor, som av den 

anledningen helst reser med andra kvinnor. De främsta anledningarna till samåkning är 

effekten på miljön samt de ekonomiska vinningarna. Vidare tydde resultatet på att det 

vanligtvis förekommer samåkning till och från arbetsplatsen eller i tjänst. 

5.1.4 Omvärldsanalys  

Genom att utföra en omvärldsanalys kan delvis konkurrenterna kartläggas och en 

uppskattning göras hur den tänkta produkten kan tänkas mäta sig på den befintliga 

marknaden. Då förstudien visade på att den främsta samåkningen sker till och från 

arbetsplatsen och sällan över landgränser motiverades att se till de eventuella 

konkurrenterna nationellt. Efter viss efterforskning kunde konstateras att de två mest 

omskrivna och omnämnda, svenska digitala samåkningstjänsterna är Skjutsgruppen.nu (se 

figur 2) samt Samåkning.se (se figur 3). 

  Figur 2 Skärmdump av startsida på Samåkning.se (Källa:http://www.samakning.se)
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Figur 3. Skärmdump av startsida på Skjutsgruppen.nu (Källa: skjutsgruppen.nu)

För att utreda användarvänligheten och användarbarheten analyserades dessa sidor utefter 

Jakob Nielsen och Rolf Molich nio principer för användargränssnittsdesign (se bilaga  2, 

Konkurrensanalys).

Resultatet i omvärldsanalysen och konkurrensanalysen visade på att de nationella 

konkurrenterna är starka inom den privata samåkningen. I och med detta samt att Hertz 

unique selling point är deras tillgång till både potentiella samåkare samt till bilarna gjorde 

att det ansågs lämpligt att avgränsa examensarbetet till den del av tjänsten som ska riktas 

mot företagssamåkarna. Resultatet tydde på att det med fördel skulle utvecklas för 

företagssamåkning där funktionen blev som en förlängning av befintliga system. 

5.1.5 Enkäter 

Enkäter är en effektiv metod för att snabbt få en en inblick i generella uppfattningar kring 

ett område. Datainsamlandet kom att visa på samåkning till och från arbetsplatsen svarar 

för en stor del av den totala grupp som samåker. Därför ansågs relevant att fördjupa sig 

ytterligare på området med hjälp av en enkätundersökning. 

Genom att genomföra en kvantitativ enkätundersökning via mail hos de anställda på Hertz 

avsågs, på ett tidseffektivt sätt kunna fördjupa kunskapen kring samåkning till och från 
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arbetsplatsen. Kriterierna för urvalsgruppen var att de skulle arbeta inom Hertz. Detta 

skulle då garantera två, för enkäten relevanta saker; att respondenterna innehade körkort 

samt att de  hade någon form av anställning. Åldersspannet på urvalsgruppen var därför 

bred och sträckte sig från 18 år och upp till pensionsålder.

Ju tydligare enkätfrågorna är formulerade desto enklare är de sedan även att analysera 

(Bell, 2006, s.138).  Frågorna till denna enkät var utformade som elva öppna frågor, fyra 

kategorifrågor samt en alternativfråga (se bilaga 3). Öppna frågor är ett svåranalyserat 

men effektivt sätt att samla in värdefull data kring ett ämne (ibid:138). Den här typen av 

frågor kan, trots detta vara effektiva för att ge utrymme åt respondentens åsikter 

(ibid:138). De öppna frågorna avsågs i detta fall kunna bidra till ytterligare uttryck och 

tankar hos respondenterna än vad som ansågs möjligt vid mer strikt formulerade frågor. 

Då enkäten avsågs, till viss mån komplettera och ligga till grund för efterkommande 

intervjuer sågs mer reflekterande  svar ge god grund som kan liknas med pilotintervjuer. 

Enkäten publicerades via webben med hjälp av formulärverktyget Google form och 

tillgängliggjordes för Hertz anställda via en länk skickad på mail samt via startsidan på 

intranätet. Enkäten fanns tillgänglig för de anställda under en veckas tid.   

Utifrån resultatet i enkäten kunde konstateras att det fanns ett påtagligt intresse för 

samåkning men att många tycktes hindras från detta då de inte visste hur de skulle hitta 

någon att resa med. De främsta anledningarna till att respondenterna kunde tänka sig 

samåka var miljön, ekonomin och den sociala aspekten. Hindren tycktes istället vara, i 

enlighet med vad som tidigare framkommit i Trafikverkets undersökningar, den berövade 

tidsmässiga friheten. 'Enkelt och lätt att använda' var vanligt förekommande ord för vilken 

typ av tjänst som skulle få respondenterna att samåka. Ett flertal lyfte även behovet av att,  

via tjänsten kunna skapa sig en uppfattning om den de ska resa med samt att tjänsten 

skulle finnas anpassad för mobila enheter. 

5.1.6 Kvalitativ strukturerad intervju 

Intervjuer är en effektiv metod för att få fördjupad insikt i enskilda individers 

uppfattningar och erfarenheter kring ett visst område (Ekström och Larsson, 2010, s.54). 
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För att komplettera det resultat förstudien och enkätundersökningen visat på utfördes en 

två mer djupgående intervjuer. Urvalet för intervjuerna avsåg ringa in olika delar av 

målgruppen. På så sätt hoppades intervjuerna ge en bättre infallsvinkel kring samåkning 

till och från samt på arbetsplatsen. De intervjuade var en kvinna 50 år, specialpedagog, 

respektive en man 27 år, säljare.  

Resultatet från de båda intervjuerna bekräftade de hinder som tidigare studier och enkäter 

visat på med att respondenterna kände sig bundna och oflexibla. Vidare bekräftades 

ytterligare behovet av att känna sig säker med övriga resenärer. De båda respondenterna 

upplevde det vara allt för tidskrävande och komplicerat att anordna samåkning på 

arbetsplatsen för att detta skulle löna sig. De båda var dock öppna för fenomenet om en 

flexibel lösning tillhandahölls. Den ena respondenten lyfte här som exempel någon typ av 

bokningsfunktion likt den respondenten redan använde sig av vid bokandet av 

företagsbilar. 

5.1.7 Fördjupning företagskunder - möte med Hertz säljavdelning

För att få en bild av hur företag använder sig av hyrbilar som företagsbilar för resor i tjänst 

samt det behov som kunde tänkas finnas där bokades ett möte med Hertz säljavdelning. 

Under mötet beskrevs hur företagskunderna idag kan boka företagsbil för tjänsteresor via 

de egna intranäten, främst då från dator. Sammanfattningsvis visade resultatet av mötet 

ytterligare på potentialen i att skapa en lösning som förlänger befintliga beteenden hos 

användarna. Detta så som att skapa en samåkningstjänst som är sammanknuten med 

befintlig bokning av företagsbil.  

Sammanfattning av förstudien

Förstudien visade på att  konkurrenterna är väl uppdaterade med de digitala möjligheter 

som idag finns att tillgå via webben. Konkurrenterna tycktes i första hand vända sig mot 

privata samåkare. Hertz tillgång till både bilen och den tänkbara samåkaren öppnade för 

att avgränsa och rikta examensarbetet mot företag. Vidare fördjupning av 

företagssamåkning, i form av enkäter, intervjuer och möten, skapade förståelse för de 

flexibilitetsbegränsningar samåkning skapar samt de psykologiska hindren för användare 

att resa med främmande personer. De främsta skälen till samåkning är dess positiva 
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inverkan på miljön, de ekonomiska samt det sociala och den säkerhet det innebär att slippa 

resa ensam. Vidare konstaterades att en samåkningstjänst ska vara lättillgänglig och enkel 

för att uppskattas av användarna. Detta exempelvis genom att finnas tillgänglig från olika 

digitala enheter eller som en förlängning av system som redan används. 

5.2 Definition av funktioner (Omfattningsnivån)  

Under denna fas av projektet, på omfattningsnivån, definierades de tänkta funktionerna för 

webbplatsen. Garrett beskriver två huvudsakliga anledningar till att definiera tjänsten och 

dess innehåll. Delvis för att samtliga inblandade i projektet ska ha samma uppfattning av 

vad som ska utföras. Detta motverkar eventuella visklek-effekter som annars skulle kunna 

uppstå  där slutresultatet är något annat än det som först förväntades (Garrett, 2003, s.62). 

Ytterligare motivering till att göra tydliga specifikationer är för att definiera vad som inte  

ska göras. Då fria tyglar skapar oändliga möjligheter som inte nödvändigtvis går hand i 

hand med vad som egentligen ska utföras så sätter tydliga specifikationer ramar för arbetet 

(ibid:64). 

5.2.1 Kravspecifiktion 

Baserat på det insamlade materialet från förstudien skapades en kravspecifikation som 

punktade upp funktions- och egenskapskrav för tjänsten.

Roadmates företagstjänst skulle uppfylla följande krav: 

• Kunna användas på både desktop och mobila deviser 

• Säkerhet i form av inlogg 

• Vid inlogg ska tjänsten vara företagsspecifik och sluten.

• Presentera tillgängliga samåkningsresor. Vem som reser var, vilka datum, vilken 

tid och hur många platser som finns i bilen. 

• Uppgifter om användare i form av namn, titel, kontaktuppgifter samt bild 

• Möjlighet att boka företagsbil för resa  

• Möjlighet att hantera personlig info och resor  
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Framtida funktioner 

• Tillgänglig via intranät i form av exempelvis Iframe. 

• Tillgänglig via mobila enheter i form av responsiv design. 

• Push-notiser till mobila enheter för resepåminnelser

5.3 Strukturer (Strukturnivån)

När kravspecifikationen nu fanns etablerad var det dags att skapa en bild av hur dessa 

funktioner skulle hänga samman i en slutligen fungerande produkt. Informationsarkitektur 

innebär att skapa scheman för tjänstens struktur som tillåter användaren att röra sig 

smärtfritt på webbplatsen (Garrett, 2003, s. 94). 

5.3.1 Site map 

Med hjälp av en site map redovisas och förtydligas tänkt struktur av tjänsten. 

Navigationshierarkins utformning är av största vikt för tjänstens användarbarhet. Genom 

att erbjuda välorganiserad och genomtänkta förhållanden mellan menyer och 

landningssidor ger du också användaren snabb tillgång till tjänstens all information (Lynch 

& Horton, 1999, s.78). Genom att ta fram en enkel site map kunde informationsstrukturen 

och objektens förhållanden till varandra på så sätt lätt överblickas (se figur 4 ). 

Företagssamåkning avses vara en av tre utav Roadmates tjänster. Användarna uttryckte det 

vara av värde att tjänsten var lättförstådd och enkel. Av den anledningen hölls 

navigationsnivåerna för företagsdelen få till antal. Site mapen är därför heller inte 

komplicerad i sin utformning. 

Figur 4. Site map Roadmate (Källa: Eget verk)
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5.3 Visualisering av strukturer (Stomnivån)

På stomnivån utvecklades den struktur som börjat ta form i de föregående faserna 

ytterligare. Här visualiserades resultatet från de tidigare faserna i processen med hjälp av 

wireframes. 

5.3.1 Wireframes 

Med hjälp av wireframes kan samtliga strukturbeslut samlas och visualiseras i ett enda 

dokument, detta kan sedan användas av de framtida utvecklarna när de ska implementera 

designen (Garrett, 2003, s.136). Utförligheten och nivån av noggrannhet i en wire frame 

kan variera (ibid:136).  Utefter tidigare skisser och underlag utformades därför en enkel 

wireframe som redogjorde för strukturen i tänkt tjänst (se figur 5).

Figur 5. Wireframe av slutgiltig design för Roadmates företagstjänst (Källa: Eget verk)

5.4 Visuell utformning (Ytnivån)

För att kommunicera ut den tjänst de fyra andra nivåerna utkarvat kom nu innehåll, 

funktionalitet och estetik att föra arbetet samman med visuell design. En framgångsrik 

design är inte en samling av väl utformade objekt utan istället ett system som arbetar 
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tillsammans och skapar en helhet (Garrett, 2003, s.150). För att skapa en sådan helhet 

utformades en grafisk profil och samt en hi-fi prototyp.  

5.4.1 Moodboard 

En moodboard är en typ av kollage som samlar element så som exempelvis foto, rörlig 

bild, text, färg, layout och font för att verka som en inspirationskälla. Denna avser vara ett 

verktyg för att visualisera den idé eller det koncept som avses tas fram (Howard Bear, 

2013).  Som verktyg vid skapandet av en moodboard för Roadmates design användes 

Pinterest (se figur 6). Det  öppnade för att med olika sökfraser nå en stor mängd design 

som sparades på en separat board på det personliga kontot. Dessa kunde sedan lätt 

hanteras och överblickades från olika enheter. Vid omvärldsanalysen upplevdes de två 

främsta samåkningstjänsternas webbplatser som grafiskt välutvecklade men något 

svåröverblickade. För att motverka en sådan tänkbar svaghet avsågs Roadmate få ett 

renare uttryck där informationen är strukturerad men samtidigt inbjudande och innovativ. 

Figur 6. Moodboard för utvecklandet av designskisser till Roadmate.se 

5.4.2 Grafisk profil 

För att skapa en tydlig visuell identitet för Roadmate skapades, i enlighet med Bergström 

(2012, s.270), en grafisk profil (se bilaga 7). Den visuella profilen utformades med en 

gråskala samt en kompletterande grön färg som avsåg informera genom att, utan allt för 

tydlig association, symbolisera värdeordet miljö och samtidigt skapa kontrast mot det 
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övriga grafiska gränssnittet. Valet av typsnitt baserades på att ge god läsbarhet men även 

här skapa kontrast mellan den tunnare Helvetica Neue och den tyngre Montserrat. 

5.4.3 Skisser

Utefter den grafiska profilen och influenser från moodboard utformades en tidig digital 

skiss över tänkbar layout (se figur 7). Här kunde avvägningar göras för att, i enlighet med 

Krug (2006) skapa en självförklarande tjänst där användaren inte skulle tvingas fundera 

över exempelvis huruvida en länk eller knapp var klickbar. Denna visualisering av tjänsten 

kunde sedan visas upp för beställaren utan att dennes feedback skulle vara kostsam att 

implementera. Exempel på justeringar som skedde från beställaren var att typsnittet på 

skissen, Bebas, gav en allt för stark association till Volvo och därför direkt kunde bytas ut 

mot den slutgiltiga Montserrat. 

Figur 7. En tidig digital skiss av startsidan  (Källa: Eget verk)

5.4.5  Hi-fi prototyp 

En prototyp avser vara en representation av den tänkta systemdesignen (Turner, 2010, 

s.184) med tillhörande interaktioner. Att utforma prototyper av tänkt digital lösning 

kommer med en rad fördelar. Detta så som möjligheten att testa idéer i ett tidigt stadie utan  
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att någon större mängd tid eller utvecklingskostnader ska riskeras. 

Prototyperna brukar delas in i två, dels Lo-fi prototypen som är enkelt utformad och lätt att 

justera. Oftast är denna skissad på papper. Hi-fi prototypen är istället mer lik den 

slutgiltiga lösningen och ska ge en mer detaljerad uppfattning kring känsla och form 

(Turner, 2010, s.). Hi-fi prototypen utformas digitalt. En risk med Hi-fi prototypen är att 

den uttrycker funktioner vara fungerande som kan vara tekniskt ogenomförbara och att 

projektet därför förlorar dyrbar tid (Turner, 2010, s.186). 

För att kunna testa och redovisa, för Roadmate, tänkt struktur och design utformades en 

Hi-fi prototyp. Denna utformades via Adobe Photoshop och med hjälp av verktyget 

Invisionapp skapades sedan möjligheterna till interaktion där knappar blev klickbara. Med 

hjälp av prototypen kunde användarbarheten testas ytterligare för att verkligen klargöra att 

tjänsten och dess interaktioner var självförklarande och lättförstådda.  
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6. Resultat 

I resultatavsnittet redovisas för det visuella resultat genomförandefasen och arbetet som  

lutats mot Garretts fem nivåer lett fram till. Vidare beskrivs även resultatet från utförda  

användartester och de justeringar dessa lett till.  

Resultatet blev en webbplats där Hertz samtliga tjänster integrerades och som 

möjliggjorde för användarna att dela sina resor med andra inom företaget. Resultatet i  

enkäter och intervjuer tydde på att flertalet respondenter kände en viss osäkerhet kring 

organiserad samåkning då det var förknippat med att resa med främlingar. Detta stöddes 

då också av tidigare studier från Trafikverket som menade att kvinnor helst reser med 

andra kvinnor då det finns en rädsla för övergrepp. För att förebygga detta sågs ytterligare 

fördel i att tjänsten skulle verka som slutna grupper för respektive företag. Designörslagen 

av tjänsten är utgår från desktop first då den främsta bokningen av hyrbil på förtaget tycks 

ske via dator. 

En viktig och grundläggande funktion som lyftes under hela förundersökningen var 

tillgängligheten. För att skapa tillgänglighet och samtidigt spridning sågs ett värde i att  

länka samman Hertz samtliga tjänster. På så vis skulle användaren kunna söka efter 

företagsbil till planerad resa och få alternativ både från Hertz ordinarie utbud, 

Freeridertjänsten men också från kollegor som redan bokat sin bil för resa liknande ens 

egen. 

6.1 Responsiv design och förlängning av befintlig tjänst  

Resultatet av förarbetet visade på att en företagssamåkningstjänst med fördel skulle 

baseras på tillgänglighet från olika typer av enheter. Tjänsten avses därför implementeras 

med en responsiv design så att webbplatsen utan svårigheter kan användas från mobila 

enheter. Med hjälp av Iframe eller någon form av tjänst som hämtar in API från Roadmate 

till företagens intranät skulle en förlängning kunna skapas av befintliga system och på så 

vis stärka tillgängligheten ytterligare. 
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6.2 Startsida (Roadmate.se)

Startsidan avsåg agera som delvis inlogg för redan befintliga användare men också som en 

typ av reklampelare för de tre framtida tjänsterna (se figur 8). Därför presenteras 

samåkning som fenomen och dess positiva effekt på plånbok och miljö. Efterföljande film 

avsågs sedan redovisa för tjänsten och dess fördelar. Den stora bilden är tänkt att ha en 

parallaxeffekt som skärmar av den översta 'inloggningsdelen' från efterföljande 

'reklampelardelen'.
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Figur 8. Startsida  (Källa: Eget verk)
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6.3 Boka resa 

För företagssamåkarna är det främsta målet att boka en bil för att garantera att de har ett  

färdmedel på den tänkta dagen. För att  skapa möjligheter för samåkning blev därför 

bokningen av bil den centrala funktionen i tjänsten för företagssamåkare (se figur 9). Av 

samma anledning är det den sida användaren anländer till efter inloggning.

Figur 9. Boka resa (Källa: Eget verk)
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6.4 Min sida

Min sida avsåg vara användarspecifik från vilken den inloggade kan hantera och justera 

sina kontaktuppgifter men också de redan bokade resorna (se figur 10). 

Figur 10. Min sida (Källa: Eget verk)
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6.5 Tillgängliga resor 

Under Tillgängliga resor avsågs användaren kunna se de samtliga resorna, både 

samåkningsresor men också tillgängliga Freeriderresor (se figur 11). Genom att klicka på 

en av knappnålarna skulle information om den specifika resan presenteras, så som 

körsträcka, tid och datum men också typ av bil. Vid hovrande över bilderna på bilens 

resenärer ges vidare information om redan inbokade samåkare. Vid bokning av samåkning 

skickas ett mail ut till de övriga resenärerna. 
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Figur 11. Tillgängliga resor (Källa: Eget verk)
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6.6 Responsiv lösning för mobil  

Skissförslag av den responsiva lösningen för mobil redovisas här (se figur 12). 

Tidsbegränsningen för examensarbetet har dock avgränsat arbetet med mobillösningen till 

att endast finnas i en enklare version som beskriver förslag på lösning. Den responsiva 

designen skalar av överflödig information med behåller övergripande funktioner i ett 

visuellt uttryck som påminner om anpassningen för desktop. 

Figur 12. Mobil lösning  (Källa: Eget verk)
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Användartester

Genom att tidigt i processen utföra användartester förebyggs eventuella hinder som annars 

kanske noterats först försent. Vid utförandet av användartester ska en god prototyp tillåta 

snabba justeringar i gränssnittet utan att, på något sätt behöva börja om (Benyon, 2010, 

s.193). 

Det utfördes två användartester på hi-fi prototypen för desktop. De båda respondenterna, 

en man respektive en kvinna var mellan 30 och 50 år och hade god datorvana. Mannen 

arbetade inom industri och kvinnan inom kommunen. Resultatet visade på ett mindre antal 

konkreta justeringar som berörde tydligheten i vissa funktioner. 

Respondent 1 uppfattade snabbt vilken typ av tjänst prototypen representerade. 

Respondenten upplevde att tjänsten var tydlig och ställde sig positiv till de få moment som 

krävdes för att hitta och boka resor och samåkningar. På 'Boka resa' upplevde 

respondenten det dock stressande att ingen knapp för att avbryta bokningen fanns att tillgå. 

Respondenten hade även svårt att hitta den knapp som visade mer information om varje 

enskild resa. 'Tillgängliga resor' och 'Min sida' upplevde respondenten sig förstå och kunde 

här beskriva varje enskild funktion. 

Respondent 2 kommenterade första intrycket av tjänsten: ”Det tycks vara en tjänst för car 

pooling, alltså samåkning. Kan det kanske vara för pendlare till och från arbetsplatsen?”

Respondenten förstod snabbt flödet på 'Boka resa'. Dock även här upplevdes det 

stressande att inte kunna avbryta bokningsprocessen på 'Boka resa'. Respondenten hade 

svårt att förstå 'Tillgängliga resor' och den information om specifik resa som var placerad 

som default vid anländande till sidan. Respondenten reflekterade här kring om den 

tjänsten hämtade in information om resor i närheten. 

Tjänstens layout och grafiska gränssnitt uppskattades av de båda respondenterna som båda 

kommenterade denna.
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Justeringar utefter användartest

Utefter det resultat som visades på i användartesterna justerades de infoknappar på 'Boka 

resa' som tidigare varit grå till att istället bli gröna och på så sätt tydligare för användaren.  

Utöver detta lades även en knapp till för avbryt i steg två i bokningsprocessen.

För att förtydliga informationen som visas för specifik resa på 'Tillgängliga resor' 

markerades vald resa i grått på kartan. 
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7. Diskussion och slutsatser 

Målet med detta examensarbete var att påbörja uppdateringsarbetet av Roadmate. Arbetet  

syftade till att redovisa hur designprocessens olika teorier och praktiska metoder kan stötta 

och möjliggöra för att projektmålen vid utvecklandet av en digital tjänst uppnås. 

Designprocessen har lutats mot Garretts fem nivåer för en god användarupplevelse. 

Arbetet resulterade i en genomarbetad idé till en ny typ av samåkningstjänst där Hertz 

företagskunder kan hitta resealternativ integrerade från Hertz samtliga tjänster och dela 

dessa med sina kollegor för samåkning. Detta med tillhörande struktur- och designskisser 

framtagna utefter överväganden baserade på tydliga riktlinjer kring användarbehov och 

användarvänlighet. 

En stor tonvikt har legat vid det första av Garretts fem nivåer och den förstudie som 

kartlade samåkaren och dennes behov, vilken också ledde till arbetets avgränsning. Då 

omfattningen på arbetet vid inledandet av projektet påverkade möjligheten till direkta  

avgränsningar kom tidplanen att korrigeras. Detta i sin tur resulterade i att vissa delar av 

arbetet blev lidande då andra delar tog längre tid. Exempel på detta är att förstudien 

ansågs behöva mer tid än enligt inledande tidplan vilket därför inverkade på skisser och 

användartester. Krug menar att användartester som sker så pass sent i designprocessen 

snarare kan ses som en katastrofkontroll (2006, s.131). Detta då eventuella fel inte har 

tillräckligt utrymme för att justeras. Jag står dock fast vid att detta enligt min och min 

handledares mening var ett klokt beslut då enkätundersökning och intervju skulle komma 

att ge relevanta fakta för efterkommande arbete. 

På ett mer personligt plan har arbete varit utvecklande där jag fått axla flera roller av vilka 

mina tidigare erfarenheter varit något begränsade. Då arbetets omfattning var något 

överrumplande och hade kunnat stakas ut på ett tidsspann över allt från två månader till ett 

år så var jag tvungen att hantera vissa avgränsningar. Detta skedde under press och jag ser 

att önskvärt vore om avgränsningen kunde ha gjorts mer effektivt innan projektet inleddes. 

Detta var dock inte möjligt då förstudien kom att bana väg för lämpliga avgränsningar. 
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Istället har arbetet med att hantera och göra dessa bidragit till min personliga utveckling. 

7.1 Framtida arbete   

Framtida arbete med Roadmates redesign är att utföra samma grundläggande research på 

de två andra planerade delarna av tjänsten, privatsamåkare samt eventsamåkning. Utefter 

resultatet kan avgöras vilka delar som är specifika för de olika delarna och vilka lösningar 

som fungerar enhetligt. Tjänsten avsågs verka för att binda samman Hertz befintliga 

tjänster. Det anses därför lämpligt om företaget implementerar möjligheten för användarna 

att även vid bokning på de andra webbplatserna kunna dela sina resor för samåkning via 

Roadmate. 

Efter implementering råds utvecklarna göra vidare användartester på tjänsten och att 

denna, för att säkerställa användarbarheten ytterligare analyseras efter de Heuristiska 

designprinciperna.

Trafikverkets studier har visat på att det krävs god marknadsföring för samåkning på 

arbetsplatsen för att det ska lyckas. Vidare arbete anses därför vara att, med den visuella 

profil som skapats ta fram marknadsförings- och utbildningsmaterial som företagen kan 

använda sig av.  

De tekniska tänkbara lösningarna har stor potential till förbättring vid vidare arbete. Den 

begränsade tiden för examensarbetet har bidragit till att lösningsförslagen inte gått in på 

detaljnivå. Exempel på detta är att i dagsläget avses ett mail skickas till övriga bilens  

resenärer med information vid bokning av samåkning. Vidare bör uppdelningen av 

betalning för bil och drivmedel tillgodoses och förenklas med hjälp av digitala lösningar, 

kanske med stöd från mobilbetalningstjänster så som Swish. Framtida vidareutveckling av 

tjänsten bör se över detta ytterligare för eventuell SMS-funktion eller dylikt. Det finns 

även möjligheter i att se över underlättande funktioner för uppsamling och 

uppsamlingsplatser vid avresa. Likaså så fungerar kartan idag bara som en visualisering av 

tänkbar körväg. Tänkbart är att framtida lösningar kan möjliggöra för användarna att 

själva markera ut körväg och att andra därför kan resa med endast en bit av den totala 

körsträckan. 
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Närmast i tiden, bortom ramarna för examensarbetet, ligger ett ytterligare möte med både 

utvecklare och beställare för att ta fram en tydliga beställardokument för det fortsatta 

arbetet. 

7.2 Metodkritik 

Enkätfrågorna och intervjufrågorna granskades objektivt av utomstående part och 

justerades efter kommentarer före intervju- och enkättillfällena. 

Bekvämlighetsurvalet som kom med att endast dela enkätundersökningen till Hertz 

anställda kan ha bidragit till en viss vinkling baserad på olika normer inom företaget. 

Valet och avgränsningen baserades på den begränsade tiden.
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Bilagor

Bilaga 1. Gantt-schema

Inledande Gantt-schema

Uppdaterat Gantt-schema
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Bilaga 2. Konkurrensanalys 

Konkurrensanalysen utgår från de Heuristiska designprinciperna men analyseras av  

författaren och är av den anledningen inte helt fria från subjektiva åsikter baserade på  

kunskap från den gångna utbildningen.

Samåkning.se 

Samåkning.se har en förklarande titel och presenterar direkt på startsidan de 

samåkningsresor som finns tillgängliga. Med en rad olika piktogram och kortare 

textsträngar avser de ge användaren en förståelse för innehållet. Språket är genomgående 

enkelt och vardagligt. Till höger på startsidan finns tre större ikoner som är klickbara och 

som tar användaren till förlängningar av tjänsten; Samåkning för företag, Samåkning för 

din kommun samt Arrangering av resor till event. Ikonerna är i form av bilder och ger inte 

det direkta intrycket av att vara klickbara. 

Det är en tydlig loginfunktion som fälls ner på startvyn där du också kan registrera dig om 

du inte redan är medlem. Som inloggad finns en egen Profilsida. Designen innehåller ett 

flertal olika typsnitt av olika storlek och strukturen på sidan gör det svårt att, som 

användare, orientera sig. Det är enkelt att förstå huvudsyftet med webbplatsen och hur du 

går tillväga för att skapa och söka resor. En mängd överflödig information och otydlig 

navigation riskerar skapa en viss förvirring. 

Samåkning har även en tjänst för företag som är väl utvecklad med stöd för många utav de 

saker som upplevs som hinder med samåkning så som säkerhet både på webben men 

också i bilen. Samåkning.se hade idagsläget inte ett gränssnitt anpassat för mobila enheter. 

Sammanfattning 

Tjänsten för ett enkelt och tydligt språk, utan svårbegripliga termer. Istället finns 

pedagogiska piktogram. Strukturen på tjänsten är dock något förvirrande vilket också 

förstärks vid användandet av ett flertal typsnitt av olika tyngd. Den svårtolkade 

navigationen bidrar även till att det är svårt för användaren att identifiera eventuella  

genvägar. Tjänsten erhåller tydlig feedback vid användarens interaktion. Vissa bilder som 

syftar till att vara klickbara logotyper är något svåridentifierade. 
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Skjutsgruppen

Skjutsgruppen har en startsida som inte direkt ger en förklaring till innehållet utan som 

kräver av förstagångsbesökaren att själv orientera sig något bland innehållet. Det händer 

mycket på startsidan och det kräver att användaren till viss mån själv måste tolka  vad den 

ska göra för vidare interaktion på tjänsten. 

Tjänsten har ett tydligt inlogg som länkas samman med sociala medier. Vidare erbjuds en 

rad olika funktioner som samtliga presenteras om vart annat och även om strukturen är 

genomtänkt konkurrerar all den information som ska presenteras  med sidans gränssnitt. 

Tjänsten är nära sammankopplat med Facebook och upplevs arbeta mycket med de 

psykologiska hindren. Detta genom 'Vänners vänner' där det via Facebookkontakter 

beskrivs för användaren huruvida det finns gemensamma nämnare i form av vänner 

mellan denne och andra samåkare.  Tjänsten har väl utvecklade funktioner som syftar fylla 

de behov som målgruppen för privat samåkning har. 

Skjutsgruppen har  i dagsläget inte en design anpassad för mobila enheter. 

Sammanfattning: 

Skjutsgruppen har ett konsekvent gränssnitt som dock riskerar konkurrera med den stora 

mängd information tjänsten erbjuder. Detta tvingar användaren till att själva skapa sig en 

uppfattning om hur den ska orientera sig på sidan. Navigationen är av samma anledning 

något svåröverblickbar. Språket på webbplatsen är tydligt och enkelt. Tjänsten erhåller 

även bra feedback till användaren vid interaktion så som bokning. 
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Bilaga 3. Enkätfrågor

För företagssamåkare som samåkt/samåker:
Kvinna/ man
Hur gammal är du?
Vad har du för sysselsättning?
Har du samåkt till eller från din arbetsplats?

JA:
Hur ofta samåker du?
Vilka fördelar ser du med samåkning?
Ser du några hinder med samåkning, i så fall vilka?
Har du någon gång använt dig av en samåkningstjänst? 
Om ja, hur var upplevelsen ställt mot dina förväntningar?
Vad anser du vara viktiga funktioner på en digital samåkningstjänst?
Övriga kommentarer:

Nej:
Av vilken anledning samåker du inte?
Vilka hinder ser du med samåkning?
Vad tror du skulle få dig att samåka?
Vad anser du vara viktiga funktioner på en digital samåkningstjänst?
Övriga kommentarer:
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Bilaga 4. Resultat Enkät Hertzanställda

74 personer besvarade enkäten varav 43 stycken var män och 31 stycken kvinnor. Av 

samtliga respondenter uppgav sig 26 stycken ha erfarenhet av någon form av samåkning 

till eller från arbetsplatsen. 

Endast fyra respondenter hade  någon gång använt sig av en samåkningtjänst.  Tre av fyra 

uttryckte att deras upplevelse varit bra, ställd mot deras förväntningar. 

Fördelar med samåkning 

17 stycken av de 26 respondenter som uppgett sig ha samåkt till eller från arbetsplatsen 

nämnde miljön och klimatet som ett skäl till att samåka. 12 stycken uppgav 'trevligt och 

socialt' som fördelar med samåkning. 17 respondenter uppgav någon form av ekonomisk 

fördel med samåkning. 

Anledningar till att inte samåkning 

Av de 48 respondenter som aldrig samåkt till eller från arbetsplatsen uppgav 8 stycken att 

de på ett eller annat sätt använder bilen i tjänsten eller har skiftande arbetstider. 17 stycken 

uppgav att de bodde på 'fel' ort eller inte hade/visste någon att samåka med. Endast en 

person uppgav sig misstycka till samåkning som fenomen. 

Hinder med samåkning 

Av de som ser hinder med samåkning uttrycker 10 stycken respondenter att den främsta 

orsaken är att det är tidsmässigt inflexibelt då arbetstiderna varierar och att man måste 

anpassa sig till andra. 4 stycken menar att de hindras av att de inte har någon att samåka 

med. 11 respondenter menade att de inte såg några hinder med samåkning, med vissa 

förutsättningar så som att samåkningstjänsten är enkel och att man har någon att samåka 

med. 

Möjliga lösningar för att samåka 

11 stycken av de 48 respondenter som inte samåkt uppgav att de skulle kunna tänka sig 

samåka om de hade någon att resa med så som om kollegorna bott närmre. 4 respondenter 
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menar att de skulle kunna tänka sig att samåka om deras arbetsplats låg längre ifrån 

hemmet. 8 respondenter lyfter ekonomin och bränslekostnad som möjliga orsaker till att 

de skulle kunna se en lösning i att börja samåka. 

Viktiga funktioner för en digital samåkningstjänst 

34 av de samtliga 74 respondenterna nämner 'enkelhet och lätt att använda' som de främsta 

egenskaperna för en digital samåkningstjänst. 8 respondenter uttryckte behovet av att se 

vem man reser med varav ett par även nämnde information om bilen som relevant. 7 

respondenter upplevde att någon form av mobilanpassning så som i app-form var en viktig 

funktion. 

Södertörns högskola, Institutionen för natur, miljö och teknik 55(60)



Roadmate re:design Jennie Wickström

Bilaga 5. Intervjufrågor

Kvinna/man

Ålder

Yrke

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig?

Samåker du till – från eller på arbetsplatsen idag?

  

Om ja:

Med vem?

Hur ofta?

Om nej:

Kan du tänka dig att samåka?

Ser du några hinder med samåkning?

Vad tror du skulle få dig att börja samåka? 

Vilka funktioner på en digital samåkningstjänst ser du vore av vikt för ditt samåkande?
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Bilaga 6. Intervjusvar 

Intervju 1. 

Kvinna/man

Kvinna

Ålder

52

Yrke

Jag jobbar som specialpedagog, vilket innebär att jag, tillsammans med ett team av 

pedagoger arbetar på ett antal förskolor runt om i kommunen. 

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig?

Tack vare arbetets form så är veckorna väldigt varierande. Jag reser väldigt mycket inom 

arbetet, även om det bara är inom kommunen. Ena veckan kan innebära att jag sitter från 

åtta till åtta på kontoret i stan medan en annan dag innebär att jag besöker en flera olika 

förskolor runt om i kommunens ytterdelar. 

Samåker du till – från eller på arbetsplatsen idag?

Visst händer det att jag samåker. Det är i så fall på arbetsplatsen om det är flera  av de 

pedagoger jag jobbar med som ska till samma ställe. Men det är verkligen inte alltid det är 

så att vi ska till samma plats. Av den anledningen är det ju därför mer regel än undantag att  

jag reser själv i bil.  

 

Ser du några hinder med samåkning?

Det främsta hindret för mig är just tiderna och att det är så pass oflexibelt. Det finns ingen 

rutin i den mening att jag kan säga 'den här tiden kommer jag resa till den här platsen och 

den här tiden reser jag härifrån'. Dock är ju starttiden 

enklare att planera, vilken tid jag ska befinna mig på en viss plats. 
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Jag tror inte att det skulle gå att samåka med andra, de har ju andra tider än jag har när jag 

är ute på förskolorna. Det skulle därför krävas alldeles för mycket planering för att jag 

skulle se att det var värt det. Möjligtvis om hela arbetet planerades områdesvis, att jag 

istället för som idag när jag flänger runt skulle arbeta med alla förskolor på en plats. Men 

jag tror inte att det i dagsläget skulle löna sig eftersom det kräver så mycket 

omstrukturering och planering. 

Jag tror mig kunna samåka mer om vi anställda fick tillgång till kommunbilar. I dagsläget 

kör jag ju min egen bil och jag tror att det är lättare att göra det bekvämare valet då. Den 

ersättning vi får täcker ju inte hela kostnaden för  att ha bilen, med drivmedel och slitage.  

Kanske skulle det då vara ett dragplåster med kommunbilar, både ekonomiskt och för 

miljön. Kommunbilar skulle också göra att vi var mer bundna att planera tiden till när vi  

har bil. Just nu är det istället 'Spelar ingen roll om jag åker idag eller imorgon'. 

Vilka funktioner på en digital samåkningstjänst ser du vore av vikt för ditt 

samåkande?

Dels att det ska kunna styra problemet med tiden, att det matchar så att vi har samma tider.  

Sen tror jag på just det här med att ha en bil i jobbet. 

Intervju 2. 

Kvinna/man

Man 

Ålder  

27 år

Yrke

Säljare 

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig?
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Mina arbetsveckor är väldigt varierande beroende på hur många kundmöten jag har. Det 

händer att jag har hela dagar på kontoret men andra dagar är jag inte ens in. Då är jag 

istället på möte efter möte. Det är ju så att veckorna kan formas in i sista stund, något 

avbokas och istället bokas något annat men vissa avtalade saker är ju bokat sen månader. 

Där kan i varje fall jag se en möjlighet till det här med samåkning, men det gäller ju att  

någon ska till samma plats då. 

Samåker du till – från eller på arbetsplatsen idag?

Det händer att jag samåker med andra säljare på företaget som ska till samma kund eller 

någonstans i närheten av dit jag ska. Det är verkligen inte ofta det inträffar och i så fall 

beror det på att någon fått nys om att den andra ska åt samma håll. Det är liksom inte 

under några organiserade former direkt. Utöver det så samåker jag inte alls. Eller ja, privat 

med vänner och familj. Men till och från arbetsplatsen så nej. 

Jag kan absolut tänka mig samåka. Det som hindrar mig är just att jag upplever mig ha ett 

jobb som kräver att jag är flexibel och inte till exempel tvingas vänta på någon annan. 

Därför tror jag mig väl kunna börja samåka mer om det liksom arrangerades åt mig, att det 

vart som en ytterligare funktion eller så. Så som jag idag går in och bokar min bil när jag 

ska på möten, kanske att man kan hitta någon lösning där. 
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Bilaga 7. Grafisk profil 
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