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BRAINSTORMING



PROBLEMER

• Forsinkelser er irriterende

• Rejsekort standere kan skabe forvirring



BEHOV
At få overblik over rejsen



FORSINKELSER ER 
IRRITERENDE



HVORFOR?



DET HOLISTISKE SYNSPUNKT

• De rejsende synes at forsinkelser og aflysninger på 
S-togs linjerne er irriterende fordi at:

• De misser deres aftaler

• De kommer for sent på arbejde eller i skole

• De skal omlægge deres rejserute



IDÉER

• At få besked omkring ændringer på linjerne i tide 
nok så man kan nå at lave ændringer på sin rute.

• En app?

• En webapp?







DSB NU
Info om din rejse,
inden du rejser



FEATURES
• Simpelt interface
• Hurtigt overblik over S Tog
• Notifikation på linjer der er 

vigtige
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OPSTAND

• Rejseplan app’en yder allerede denne service, men 
den er svær at benytte.

• 54* procent fandt Rejseplan app’en brugervenlig, 
hvor de resterende enten svarede “Nej” eller “Ved 
ikke”

*Fra spørgeskemaer distribueret via Facebook og kontekstuelle interviews



CITATER FRA BRUGERE AF 
REJSEPLAN APPEN

• Appen siger ikke hvad der er der er i vejen med ens 
rejse, man skal klikke på rejsen for at se om den er 
forsinket. Man kan ikke se generelle ændringer, altså 
man kan kun se ændringer som man har opsat.

*Fra spørgeskemaer distribueret via Facebook og kontekstuelle interviews



CITATER FRA BRUGERE AF 
REJSEPLAN APPEN

• Der er meget opsætning man skal sørge for, bare for 
at få lov til at vide om noget er forsinket eller ej.

*Fra spørgeskemaer distribueret via Facebook og kontekstuelle interviews



UDFORDRINGER

• Nogle tredjeparts apps udfylder allerede behovet.





invis.io/P999V5HSV
Prototype link på InVision

http://invis.io/P999V5HSV


REJSEKORT STANDERNE KAN 
SKABE FORVIRRING



HVORFOR?



PROBLEMERNE

• Rejsekortstanderne er anonyme bagfra.

• Rejsekortstanderne kan blokere for hinanden.

• Rejsekortstanderne kan være placeret steder hvor 
det ikke giver mening.





IDÉER
• Pile markører til standerne: viser vej til standeren.

• Standerne er “forbundet” til den ofte gå linje på 
perronen via en streg: gør det åbenlyst for brugeren 
hvor standeren befinder sig.

• Markører rundt om standere: sørger for at typen af 
standeren er synlig bagfra/bagved en stander af en 
anden type.

















UDFORDRINGER
• Måske ikke værd at implementere fordi at 

importance er ikke særlig høj i forhold til den 
quality kunden oplever lige nu.

• Kan nedsætte brand-opfattelsen af Rejsekort 
standerne (primært blå farve som bør dominere 
som en del af Rejsekort brandet)



REFLEKSION
• Være klar på hvad de forskellige modeller og 

hjælpemidler bruges til og hvordan de bruges fra start 
af.

• Ikke være bange for at itterére over de enkelte faser i 
design processen. Følg processen mere i stedet for 
resultaterne af faserne.

• Bedre udformning af spørgeskemaer.



TAK


