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Abstract
The use of electric vehicles is expanding. Countries and worldwide organisations are
trying to accelerate the public and private adaption of the electric vehicle. The increase is
however being slowed down by the difference between fossil fueled and electric vehicles.
The problem lies with new behaviors when using an electric vehicle compared to the old
standards of the fossil fueled vehicle. However, the increasing interest for electric vehicles
is creating new demands for assistance systems in electric vehicle usage. The increasing
development of assistance systems is becoming more digital and require todays designers
to adapt. Future digital assistance systems need to cater to the new needs that electric
vehicles create.
Our study has brought forward design propositions that aim to support electric vehicle
users with elements from persuasive design, this in the format of a design pattern. A
prototype designed using these design proposition has been evaluated to see how digital
assistance systems can support electric vehicle users. Our study used a design science
approach as well as a qualitative approach where we could identify challenges that
electric vehicles users face and through those challenges we were able create functionbased and scenario-based tests that enabled us to evaluate the prototype. The tests were
performed by electric vehicle users and focused on the perceived support of the
prototype’s functions. The study has created an understanding of why and what electric
vehicle users experience during the use of electric vehicles and how digital assistance
systems can ease the behavior changes that are required. The study resulted in the
creation of five design propositions that have been audited and are presented at the end
of this thesis.
Keywords: Electric Vehicles, Human-Machine Interface, Design Patterns, Persuasive Design,
Persuasive Technology.

Abstrakt
Idag ser vi en allt större ökning av eldrivna bilar. Fler länder och världsomfattande
organisationer försöker framhäva elbilen för att accelerera dess adaption samt öka dess
användning. Denna ökning förhindras bland annat av skillnader i användning av el och
tidigare drivmedel som gör det svårt för fossilbilsanvändare att byta till elbil.
Problematiken grundar sig i att flera beteenden från användningen av fossildrivnabilar ej
är applicerbara i den nya elbilskontexten. Det ökande intresset för elbilar ställer nu nya
krav på de hjälpmedel som finns att tillgå i samband med elbilsanvändning. Med dagens
utveckling blir allt fler hjälpmedel digitala, vilket ställer krav på dagens designers.
Framtidens digitala hjälpmedel behöver tillgodose behov som inte existerat vid
användningen av tidigare drivmedel.
Vi har genom studien tagit fram designförslag med syfte att stödja elbilsanvändare med
element från persuasive design, detta med hjälp av design patterns som format. En
prototyp designad efter dessa designförslag har sedan utvärderats för att se hur digitala
hjälpmedel kan stödja elbilsanvändare. Studien har skett genom en designstudie med ett
kvalitativt tillvägagångssätt, där vi utifrån identifierade utmaningar har utvärderat den
framtagna prototypen genom scenariodrivna funktionstester. Testerna utfördes av
elbilsanvändare och fokuserade på deras upplevda stöd av prototypens funktioner.
Studien har skapat förståelse om vad och varför elbilsanvändare upplever svårigheter vid
användningen av elbilar och hur digitala hjälpmedel kan underlätta för elbilsanvändare
att förändra beteende. Resultatet av denna studie har lett till skapandet av fem
designförslag som utvärderats, reviderats och presenteras i slutet av uppsatsen.
Nyckelord: Electric Vehicles, Human-Machine Interface, Design Patterns, Persuasive Design,
Psuasive Technology.
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1. Introduktion
Sedan bilen introducerades har interaktion mellan bilen och föraren varit en utmaning
(Damiani, Deregibus & Andreone, 2009). Interaktion med bilen och dess Human-Machine
Interface (HMI) bestod till en början av funktioner med styrning-, gas- och
bromsegenskaper. Sedan dess har bilars HMI utvecklats till mer avancerade hjälpmedel
som exempelvis hastighets- och bränslemätaren (Damiani, Deregibus & Andreone, 2009).
Utöver bilens fokus på egenskaper som relaterar till den primära uppgiften att framföra
fordonet, så har utvecklingen även lett till utveckling av nya hjälpmedel som är sekundära,
exempelvis navigationshjälp och internet (Heikkinen et al., 2013; Meixner et al., 2017).
I takt med att bilens HMI och hjälpmedel utvecklas så förändras också de behov och krav
som användare ställer på verktyg och hjälpmedel (Lundström, 2014). Förändringar som
skett inom fordonsindustrin på grund av introduktionen av elbilar har skapat nya behov
som behöver mötas (Lundström & Bogdan, 2017). Elbilens HMI står inför andra krav då
den skiljer sig från fossildrivna fordon och kräver ett annat beteende (Lundström, 2014;
Lundström & Bogdan, 2017; Lundström & Hellström, 2015; Sandén & Wallgren, 2014).
Traditionell HMI, designad för fossildrivna bilar har i tidigare undersökningar visat sig
vara mindre effektiv i elbilar (Lundström, 2014; Lundström & Bogdan, 2017; Strömberg et
al., 2011). Det har därför under senare år undersökts hur digitala hjälpmedel kan hjälpa
elbilsanvändaren att ta till sig obekant information, som exempelvis batterinivå och
nuvarande möjliga räckvidd (Strömberg et al., 2011). Funktioner i traditionella HMI som
exempelvis räckviddsuppskattning har inom forskning om digitala hjälpmedel designats
för att tillgodose elbilsanvändarens nya behov för förståelse av elbilen (Lundström, 2014;
Lundström & Hellström, 2015; Strömberg et al., 2011). Lundström och Bogdan (2017)
beskriver att det krävs vidare undersökning om hur digitala hjälpmedel kan designas för
att stödja elbilsanvändare vid bearbetning av obekant information och att agera enligt nya
beteenden.
Idag begränsas elbilen av dess teknik och i huvudsak batteriets kapacitet som påverkar
elbilens räckvidd (Sandén & Wallgren, 2014). Skillnaden mellan fossildrivna och eldrivna
fordon har påverkat användningen och beteendet hos användaren (Lundström & Bogdan,
2017). Exempelvis användning av elbilar vid högre hastigheter eller elbilens
klimatanläggning har gentemot fossildrivna fordon en tydligare påverkan på elbilens
drivmedelsförbrukning (Lundström, 2014; Sandén & Wallgren, 2014). Nya
elbilsanvändare står därför inför utmaningen att ta till sig ny information och tillämpa nya
beteenden som kommer med elbilsanvändning (Strömberg et al., 2011). Påfyllnad av
drivmedel skiljer sig åt då laddning sker på ett nytt sätt i förhållande till traditionell
tankning; laddning av elbilar sker mer frekvent samt tar längre tid (Lundström & Bogdan,
2017). Räckvidden i kombination med tiden det tar att ladda en elbil gör det
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problematiskt att köra längre distanser (Egbue & Long, 2012). Elbilsanvändare är oroade
för att batteriet skall ta slut under färden, ett fenomen som benämns som range anxiety
eller räcksviddsångest (Egbue & Long, 2012; Lundström, 2014; Lundström & Hellström,
2015; Monigatti, Apperley & Rogers, 2014). Därav behövs ett förändrat beteende hos
elbilsanvändaren för att åstadkomma en trygg och gynnsam användning som inte skapar
frustration och oro (Lundström, 2014; Lundström & Bogdan, 2017; Lundström &
Hellström, 2015; Monigatti, Apperley & Rogers, 2014).
Digitala hjälpmedel som kan leda användaren till ett önskat beteende benämns som
persuasive technology (Fogg 2009). Persuasive technology eller persuasive design har
som syfte att övertyga användaren att ändra eller stärka ett nuvarande beteende (Fogg,
2009). Persuasive design har bland annat använts för att hjälpa användare att leva mer
hållbart genom att ändra sitt beteende i olika kontexter som exempelvis vatten- och
energiförbrukning (Kuznetsov & Paulos, 2010; Petkov, Köbler, Foth, Medland & Krcmar,
2011), men har även använts för att stödja användare som redan påbörjat en
beteendeförändring (Wang et al., 2013).
Tidigare undersökningar har identifierat flera problematiska områden inom
elbilsanvändning. Brist på gynnsam och trygg elbilsanvändning är några av de problem
där digitala hjälpmedel kan stödja användningen av elbilar (Egbue & Long, 2012;
Lundström, 2014; Lundström & Hellström, 2014; Monigatti, Apperley & Rogers, 2014;
Strömberg et al., 2011). Användarnas nya behov gör det nödvändigt att undersöka hur
hjälpmedel och lösningar kan stödja elbilsanvändaren, då tidigare beteenden från
fossildrivna bilar inte längre är applicerbara vid elbilsanvändning (Egbue & Long, 2012;
Lundström, 2014; Lundström & Bogdan, 2017; Lundström & Hellström, 2015; Monigatti,
Apperley & Rogers, 2014; Strömberg et al., 2011). Därför syftar studien att se hur HMI i
form av digitala hjälpmedel kan designas för elbilsanvändaren och stödja vid förändring
av beteenden med hjälp av persuasive design. Denna studie ämnar svara på följande
frågeställning:
Hur kan digitala hjälpmedel designas för att stödja elbilsanvändare?
Med hjälp av persuasive design kommer vår studie att undersöka hur design av digitala
hjälpmedel kan stödja elbilsanvändare vid förändring av beteende. För att göra detta
kommer vi ta fram designförslag som presenteras med hjälp av design patterns som
format för att beskriva hur digitala hjälpmedel kan designas för att stödja elbilsanvändare.
Studiens resultat ämnar bidra med kunskap och förståelse om hur digitala hjälpmedel kan
designas för att stödja elbilsanvändare.
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2. Bakgrund
2.1

Elbilen

2.1.1 Digitalt hjälpmedel för elbilar
Det finns flera typer av digitala hjälpmedel för elbilsanvändning. Dessa kan ta form av ett
HMI som är integrerat i elbilen och används för att visa aktuell information om elbilen
(Strömberg et al., 2011; Lundström, 2014). Dessa digitala hjälpmedel består av gränssnitt
som får data från elbilen med information om exempelvis hastighet, energinivå och
energiförbrukning (Strömberg et al., 2011). Elbilens HMI skiljer sig märkbart från det
fossildrivna fordonets motsvarighet då elbilar inte fungerar på samma sätt och kräver nya
lösningar (Lundström & Bogdan, 2017; Lundström, 2014). HMI för elbilar kräver annan
information samt andra sätt att presentera information på som exempelvis nuvarande
förbrukning vid aktuell hastighet, räckvidd utifrån aktuella förhållanden och den totala
befintliga batterikapaciteten (Strömberg et al., 2011; Lundström, 2014). Exempelvis så
presenterar Guess-o-metern (Lundström, 2014) en ny design av hjälpmedel för
drivmedelsnivå och räckviddsuppskattning. Designen tar hänsyn till elbilsanvändares
behov och presenterar exempelvis batterinivån i form av procent till skillnad från tidigare
hjälpmedel.
Väletablerade elbils-HMI så som i Teslas modeller [1] och Nissan Leaf [2] har information
som är sekundär men ändå central för användning av deras elbilar, exempelvis var det går
att hitta laddstationer. Biltillverkare måste ha väletablerade infotainment system för att
kunna konkurrera med andra biltillverkare (Meixner et al., 2017). Externa enheters
närvaro i bilen har fått ökad betydelse då infotainment system mestadels är låsta och
många användare vill nyttja externa funktioner från exempelvis vardagslivet som sociala
medier och navigationstjänster (Meixner et al., 2017). Dagens bilar är utrustade med
system samt hjälpmedel som är ämnade att underlätta användandet av bilar och dessa
system förväntas att förmedla information med hög precision vid exempelvis
räckviddsuppskattning (Lundström, 2014). Kan hög precision inte förmedlas kan
användaren bilda misstro, vilket kan överföras till systemet, bilen och även användningen
i sin helhet (Jung et al., 2015).

2.1.2 Räckviddsångest
Ett av de problem som finns med elbilar är räckvidden. Räckvidden i elbilar är begränsad
och blir lätt påverkad av externa faktorer vilket gör att många elbilsanvändare upplever
räckviddsångest (Jung et al., 2015; Lundström & Hellström, 2015). Bilanvändare idag,
oavsett drivmedel, har en uppfattning av bilens räckvidd i relation till den mängd
drivmedel som finns att tillgå (Lundström & Hellström, 2015). Känslan för bilens
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kapacitet förstärks i bilar med en uppskattad räckvidd. Uppskattningen har dock inte
möjligheten att räkna med information som påverkar ursprunglig räckviddsuppskattning
(Jung et al., 2015; Lundström, 2014; Lundström & Hellström, 2015). Lundström (2014)
beskriver att sättet som bilen kommunicerar räckviddsuppskattningen behöver förändras
för att vara effektiv inom elbilskontexten och se till nya behov som introducerats vid
introduktion av elbilen. Denna nya räckviddsuppskattning måste kunna dynamiskt
beräkna vilken information det är som påverkar elbilens räckvidd och sedan
kommunicera detta med hjälp av realtidsdata genom elbilens digitala hjälpmedel
(Lundström, 2014).

2.1.3 Laddingsproblematik
Problematiken med elbilsladdning grundar sig i att infrastrukturen för laddstationer är
komplex och består av flertalet delar (Monigatti, Apperley & Rogers, 2014; Morrissey,
Wheldon & O’Mahoney, 2016). För elbilsanvändaren har laddningsinfrastruktur länge
varit problematisk i sin utformning och placering (Monigatti, Apperley & Rogers, 2014).
Under senare år har problematiken minskat genom ett utökat antal laddstationer och
ökad spridning, men det finns ändå svårigheter med att förmedla friktionsfri
elbilsanvändning (Morrissey, Wheldon & O’Mahoney, 2016). För att tillgodose
elbilsanvändarnas behov behöver infrastrukturen ha tillgång till information om
användarnas laddningsmönster. Detta för att organisationer som är ansvariga för
infrastrukturen skall kunna bilda en förståelse för elbilsanvändarens laddingsvanor och
optimera infrastrukturen därefter (Morrissey, Wheldon & O’Mahoney, 2016).
Elbilsanvändaren behöver planera sina framtida resor för att infrastrukturen skall
fungera korrekt. Det kommer krävas en förändring av beteende hos elbilsanvändare då
planering och framförhållning blir en allt viktigare del av den nya infrastrukturen
(Monigatti, Apperley & Rogers, 2014). Elbilsanvändare måste bli medvetna om elbilens
begränsningar och göra det bästa av situationen (Morissey, Wheldon & O’Mahoney, 2016).
En beteendeförändring kommer krävas av nya elbilsanvändare som exempelvis att ladda
varje dag eller flera gånger i veckan, i kontrast till tidigare beteende vid användning av
fossildrivna fordon (Lundström & Bogdan, 2017; Lundström & Hellström, 2014).
Problematiken grundas i att användarens gamla beteende inte är applicerbar i den nya
elbilskontexten (Jung et al., 2015; Lundström, 2014; Lundström & Bogdan, 2017).

2.2 Persuasive design
Persuasive design ämnar stödja design av digitala lösningar, till exempel produkter och
tjänster vars syfte är att påverka användarens beteende (Fogg, 2009). Ett exempel på en
sådan lösning är ett digitalt hjälpmedel som syftar till att få användaren att förbruka
mindre vatten genom att ge en indikation på när användarens vattenförbrukning når en
viss gräns (Kuznetsov och Paulos, 2010). Fogg (2009) beskriver att designers behöver ha
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förståelse för vad som utlöser en förändring av ett beteende. Design för
beteendeförändring kräver teoretisk insikt och en praktisk förståelse för den
psykologiska aspekten av människans beteende (Fogg, 2009). Utan denna förståelse är
det svårt för designers att påvisa att den designade artefakten faktiskt tillämpar rätt
teknik för att en förändring skall ske.

2.3 Persuasive Element
Genom att utvärdera och analysera tidigare studier inom digitala hjälpmedel som
implementerar persuasive design, har sex element tagits fram som positiva till att stödja
beteenden. De tidigare studierna för denna utvärdering har valts på grund av att de är
digitala hjälpmedel som genom persuasive design använts för att stödja förändringen av
ett tidigare beteende inom olika kontexter. Nedan följer framtagna elementet samt
förklaringar av deras funktion för att stödja ett beteende.

2.3.1 Information
Att skapa medvetenhet genom att informera användaren har visats vara ett möjligt
tillvägagångssätt för att stödja beteendeförändring (Kuznetsov & Paulos, 2010; Froehlich,
2010). För att information skall ha maximal påverkan på användarens beteende måste
informationen som presenterats vara relevant, lättförstådd, tillförlitlig, attraktiv och lätt
att komma ihåg (Froehlich, 2010). Information bör presenteras under rätt tillfälle då
användaren är mottagbar och informationen är relevant (Froehlich, 2010). Exempel på
detta är en studie kring vattenförbrukning (Kuznetsov & Paulos, 2010) som använder
displayer i koppling till platsen för daglig vattenförbrukning. Informationen skapar
möjlighet för användaren att reflektera över sin användning och möjliggör för användaren
att få en bild av när och hur användaren har förändrat sitt beteende. Informationen som
visas bör vara överskådlig och inte ta uppmärksamhet från den uppgift som står i fokus
(Kuznetsov & Paulos, 2010). Informationen bör kompletteras med möjligheten att tillgå
mer omfattande statistik, vilket möjliggör för användaren att bilda en bättre förståelse för
sin förbrukning (Kuznetsov & Paulos, 2010).

2.3.2 Social tillhörighet
Att skapa en känsla av social tillhörighet och att dela med sig av prestationer och
erfarenheter till andra har genom tidigare forskning visats vara en möjlighet för att stödja
beteendeförändring (Foster et al., 2010; Petkov et al., 2011; Wang et al., 2013).
Exempelvis undersökte Wang et al. (2013) detta genom en social funktion som skapade en
känsla av social tillhörighet hos användare. Möjligheten att se andra användares
prestationer skapar vilja att se efter sin avatar och att fortsätta sin förändring av beteende
(Wang et al., 2013). Wang et al. (2013) använder den sociala funktionen för att
användarna skall uppmuntra varandra. Denna typ av uppmuntran och delade
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erfarenheter skapar en anledning att fortsätta sin beteendeförändring även om
användaren upplever motgång (Wang et al., 2013). Petkov et al. (2011) presenterar också
ett sätt att dela erfarenheter med individer och grupper för att stödja beteendeförändring.
Kommunikation av tidigare erfarenhet och möjligheten att hitta individer i liknande
situation har möjligheten att stödja användaren (Petkov et al., 2011).

2.3.3 Skyldighet
Skyldighet att utföra en uppgift har visats av tidigare forskning vara en möjlighet till
förändring av beteende (Kirman, Linehan, Lawson, Foster & Doughty, 2010; Wang et al.,
2013). Skyldighet hos användaren i samband med negativ feedback är ett
tillvägagångssätt för få användaren att utföra en uppgift (Kirman et al., 2010; Wang et al.,
2013). Känslan av skyldighet är ett tillvägagångssätt som Wang et al. (2013) tillämpar för
att få före detta alkoholmissbrukare att genomföra ett alkoholtest vid en specifik tid.
Användarna har möjligheten att hoppa över tillfällen men riskerar därmed att deras
status påverkas negativt, vilket kan ses av andra användare av samma digitala hjälpmedel.

2.3.4 Feedback
Genom att ge feedback om prestationer kan ett hjälpmedel bidra med stöd vid påbörjad
beteendeförändring (Froehlich, 2010; Petkov et al., 2011 Wang et al., 2013;). Inom
kontexten miljöpåverkan har feedback visats vara betydande vid påbörjad
beteendeförändring (Froehlich, 2010). Froehlich (2010) beskriver två typer av feedback,
low-level feedback och high-level feedback. Low-level feedback föreslår konkreta
tillvägagångssätt till förbättring för att nå önskat beteende och high-level feedback
presenterar en summering av prestationer som ger användaren hjälp att sikta mot ett mål
eller jämföra prestationer med andra (Froehlich, 2010). Användandet av frekvent
återkoppling till användaren gynnar feedbackens effekt och möjligheten att förändra
beteenden (Froehlich, 2010). Kirman et al. (2010) och Wang et al. (2013) beskriver båda
tillvägagångssätt att ge feedback. Användaren får vid oönskad prestation negativ feedback
eller ett intryck av att prestationen inte motsvarade det önskade eller planerade
resultatet. Vidare kan feedback motivera användaren till att fortsätta sin
beteendeförändring (Kirman et al., 2010 Wang et al., 2013;). Wang et al. (2013)
exemplifierar genom en visualisering av användarens process. Visualiseringen
representeras av ett träd som växer vid god prestation, men vissnar vid dålig prestation.

2.3.5 Jämförelse
Att jämföra prestationer och statistik mot andra individer eller grupper har tidigare
använts för att stödja beteendeförändring. Petkov et al. (2011) förklarar social jämförelse
och hur människor tenderar att jämföra prestationer och förmågor med omgivningen.
Jämförelsen kan ske en-mot-en eller på gruppnivå (Petkov et al., 2011). Froehlich (2010)
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och Petkov et al. (2011) beskriver att jämförelse på individ- och gruppnivå kan vara ett
effektivt sätt för att motivera individer att förändra ett beteende. Wang et al. (2013)
använder sig av jämförelse genom ett digitalt hjälpmedel där användarna kan se andras
progression och jämföra sin prestation med andra enskilda individer. För att stödja
individers energiförbrukning använder Petkov et al. (2011) jämförelse av specifika
hushålls eller grannskapets energiförbrukning samt med de genomsnittliga hushållens
förbrukning av energi, för att stödja förändring av hushållens energiförbrukning.

2.3.6 Självformning
Tidigare studier har använt sig av självformning för att ge användaren möjligheten att ta
beslut och forma sitt egna beteende (Kirman et al., 2010; Kuznetsov & Paulos, 2010). Att
själv forma ett beteende kan bestå av ett hjälpmedel som erbjuder användaren verktygen
för att genomföra en beteendeförändring (Kuznetsov & Paulos, 2010). Hjälpmedlet kan
även rekommendera alternativa åtgärder där användaren får bestämma hur eller om
användaren vill genomföra uppgiften, men påverkas beroende på den valda handlingen
(Kirman et al., 2010; Wang et al., 2013).

2.4 Design Patterns
Alexander (1977) definierade begreppet patterns inom arkitektur av städer, byggnader
och konstruktion. Alexander (1977) beskriver att det är ett språk där ett pattern beskrivs
som en enhet. Varje pattern beskriver ett återkommande problem i vår omgivning och
beskriver kärnan av lösningen för det specifika problemet på ett sådant sätt att vem som
helst kan använda sig av lösningen flera gånger, utan att behöva utföra det på samma sätt
mer än en gång. Patterns är till för den som själv vill forma sin omgivning, självständigt, i
grupp eller som professionell (Alexander, 1977).
Borchers (2001) applicerar Alexanders (1977) design patterns inom HCI och
interaktionsdesign. Borchers (2001) förklarar att Alexanders (1977) beskrivning av den
vanliga individen i design patterns ligger nära användarcentrerad design inom HCI.
Borchers (2001) framhäver betydelsen av Alexanders (1997) design patterns som
hanterbara av den vanliga individen, specifikt för de som inte är specialister inom ämnet
då design patterns annars skulle förlora sitt värde. Design patterns bör anpassas efter
dess problem och kontext (Van Welie et al., 2001). Van Welie, Van Der Veer och Eliëns
(2001) beskriver att design patterns består av flera komponenter, men att de
huvudsakliga är problem, kontext, lösning och exempel. I tabell 1 presenterar vi ett design
pattern enligt Van Welie et al. (2001).
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Komponent

Förklaring

Problem

Bör vara ett användarcentrerat problem. Utgår ifrån ett scenario där en uppgift skall lösas av
användaren.

Kontext

Kontexten utgår från användaren och beskriver karaktären av kontexten så som uppgifter,
omgivning och användare som pattern kan appliceras i.

Lösning

Förklarar endast lösningen för det specifika problemet. Måste vara konkret och får inte
introducera andra problem. Kan vara beroende av andra patterns för att lösa relaterade
problem.

Exempel

Bör visa hur ett pattern används i en prototyp eller applikation. Bild och text på hur pattern
kan används för att påvisa ett patterns validitet.
Tabell.1 - Design Pattern komponenter och förklaring

2.5 Sammanfattning
För att sammanfatta litteraturstudien har vi delat in resultatet i två delar. En del som
behandlar de utmaningar som har identifierats utifrån existerande studier om
elbilsanvändning samt en del som behandlar de element som har identifierats genom
tidigare forskning inom persuasive design. Delarna bidrar tillsammans med grunden för
skapandet av våra tentativa design patterns.

2.5.1 Elbilsanvändning
Med tidigare beskrivning av elbilsanvändarnas problematik är det möjligt att
sammanfatta tre problem i form av utmaningar till designers som måste bemötas för att
underlätta användning av elbilar (se tabell 2).
Utmaning

Beskrivning

Källa

Planering

Elbilsanvändare behöver innan färden bli medvetna
om hur de kan ladda och hur de behöver strukturera
framtida resor.

Lundström och Bogdan (2017);
Lundström och Hellström (2015)
Monigatti, Apperley och Rogers
(2014);

Navigering

Elbilsanvändare behöver stöd under användning, då
kunskapen om elbilar och laddstationer är bristande
när viss typ av information inte är tillgänglig.

Egbue och Long (2012); Lundström
(2014); Lundström och Bogdan
(2017) Monigatti, Apperley och
Rogers (2014);

Medvetenhet

Elbilsanvändare behöver bli medvetna om hur deras
beteende kan påverka elbilsanvändningen.

Egbue och Long (2012); Lundström
(2014); Lundström och Bogdan
(2017)

Tabell. 2 - Utmaningar för elbilsanvändare från litteraturstudien.
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2.5.2 Persuasive element
Sex persuasive element har identifierats genom utvärdering av tidigare studier om
digitala hjälpmedels möjlighet att stödja användare vid förändring av beteende i olika
kontexter. Elementen har genom studierna visats ha möjlighet att stödja användaren när
en förändring av beteende ska ske eller har påbörjats. Elementens funktion sammanfattas
i tabell 3.
Element

Funktion

Källa

Information

Genom att informera användaren om sina prestationer blir
användaren mer medveten om situationen och kan bygga
en grund för att förändra ett beteende.

Froehlich (2010);
Kuznetsov
och
(2010)

Social
tillhörighet

Genom att bidra med en känsla av social tillhörighet ska
användaren känna sig mer motiverad att ge ett gott intryck,
men också stödja andra användare.

Foster, Blythe, Cairns och
Lawson (2010) Wang et al.
(2013);

Skyldighet

Genom att bidra med en känsla av skyldighet kan design få
användaren att genomföra en uppgift.

Kirman et al. (2010); Wang
et al. (2013)

Feedback

Genom att bidra med information om tidigare prestationer
kan användaren bli medveten om prestationens effekter.
Feedback kan ske via presentation av prestation eller
genom konkreta åtgärder för att förbättra prestation.

Froehlich (2010); Kirman
et al. (2010); Kuznetsov
och Paulos (2010); Wang et
al. (2013)

Jämförelse

Genom att bidra med möjligheten att jämföra prestationer
mot andra användare, möjliggörs stöd för att förändra
beteende.

Froehlich (2010); Petkov et
al. (2011); Wang et al.
(2013)

Självformning

Genom att tillhandahålla användaren ett hjälpmedel så kan
användaren själv nyttja hjälpmedlet för att skapa sitt egna
beteende.

Kirman et al. (2010); Wang
et al. (2013)

Tabell. 3 - Sammanfattning av utvärdering.
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Paulos

3. Metod
3.1 Ansats
Studien ämnar svara på frågeställningen “Hur kan digitala hjälpmedel designas för att
stödja elbilsanvändare?”. Eftersom frågeställningen ämnade att besvara hur digitala
hjälpmedel kan designas valde vi att utföra en designstudie. En designstudie enligt
Hevner, March, Park & Ram (2004) innebär att undersöka ett problem genom skapandet
och utvärderingen av en artefakt. Att utföra en designstudie kräver en kunskapsbas och
förståelse för designproblemet (Hevner et al., 2004), som samlats in genom litteratur och
kvalitativa datainsamlingsmetoder. För att skapa en teoretisk kunskapsbas har vi valt att
utföra en litteraturstudie genom att undersöka tidigare studier om elbilsproblematik och
tidigare studier om användning av persuasive design. Djupare förståelse för kontexten
skapades genom en förstudie med en kvalitativa datainsamlingmetod med aktiva
elbilsanvändare. Kvalitativa datainsamlingsmetoder har valts då detta möjliggör
förståelse av individer och vad de säger samt gör (Myers, 2013). Genom kunskap och
förståelse för de utmaningar som kan uppstå vid elbilsanvändning skapades tentativa
designförslag som låg till grund för skapandet av en prototyp. Design pattern som format
valdes för att se till återkommande utmaningar vid elbilsanvändning och genom denna
designkunskap hjälpa designers vid skapandet av digitala hjälpmedel. Design patterns
fokuserar på kontexten, när, hur och varför lösningen kan användas (Van Welie et al.,
2001). Prototypen användes för att utvärdera våra tentativa designförslag genom
kvalitativa datainsamlingsmetoder i form av tester och uppföljande intervjuer. Därefter
analyserades och presenterades nya samt reviderade designförslag. Prototypen är inte en
del av det slutgiltiga resultatet för studien, utan skall stödja utvärderingsprocessen av
våra designförslag.

3.2 Genomförande
Studien inleddes med en litteraturstudie för att skapa en teoretisk kunskapsbas för
existerande forskning och problematik inom elbilsanvändning, vilket resulterade i
identifierandet av tre utmaningar. Under litteraturstudien identifierades förändring av
beteende som en central aspekt av problematiken vid elbilsanvändning. Detta resulterade
i att persuasive design användes i våra tentativa designförslag. För att få en aktuell bild av
problematiken idag så utfördes en förstudie som fokuserade på elbilsanvändarens
bakgrund, elbilsanvändning och hur digitala hjälpmedel används i samband med
elbilsanvändning. Detta resulterade i ytterligare förståelse för elbilsanvändarnas problem
samt formuleringen av ytterligare en utmaning (se förstudien). Med kunskap och
förståelse från litteratur- och förstudien i form av utmaningar för elbilsanvändare kunde
vi skapa tentativa designförslag med identifierade persuasive element. Prototypen
utvärderades sedan i syfte att pröva våra tentativa designförslag genom scenariodrivna
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funktionstester och intervjuer som återkopplade till testet. Resultatet från utvärderingen
analyserades sedan för att skapa förståelse för hur de tentativa designförslagen bemött de
identifierade utmaningarna från litteratur- och förstudien. Utvärderingen möjliggjorde
revidering av våra tentativa designförslag så förbättring kunde ske. Genom utvärderingen
kunde vi bidra med designförslag för att designa digitala hjälpmedel för att stödja
elbilsanvändare och därav besvara studiens frågeställning.

Figur 1 - Översikt av processen i vår designstudie

3.3 Litteraturstudien
För att svara på frågeställningen utfördes en litteraturstudie. Fokus för litteraturstudien
var elbilsanvändning, digitala hjälpmedel och förändring av beteende, då nya beteenden
identifierats som ett grundläggande problem för elbilsanvändare. Tidigare studier
undersöktes för att skapa en bättre bild av digitala hjälpmedel designade för
elbilsanvändning. Litteratursökningen kompletterades med persuasive design för att
stödja förändring av beteende. De studier som har valts för vår kunskapsbas kommer
exempelvis från konferenser som Conference on Human Factors in Computer Systems
(CHI), Special Interest Group on Computer–Human Interaction (SIGCHI), International
Conference on Persuasive Technology (Persuasive) och Conference on Automotive
Interfaces and Interactive Vehicular Applications (AutomotiveUI). Under litteraturstudien
så använde vi databaser som OneSearch, ACM Digital Library och Google Scholar och sökte
med nyckelord som Electric Vehicles, Human-Machine Interface (HMI), Persuasive Design,
Persuasive Technology och Design Patterns.
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3.4 Förstudie
Förstudien genomfördes för att få en djupare förståelse för elbilsanvändares problem,
relation till elbilar samt användning av digitala hjälpmedel vid elbilsanvändning. Genom
vårt urval fick vi möjlighet att se till elbilsanvändares faktiska behov i en ny och
uppdaterad kontext. Förstudien utfördes genom semi-strukturerade intervjuer över
internet där dialog fördes med respondenten med hjälp av frågor som baserades på
litteraturstudiens resultat (se bilaga 3). Semi-strukturerade intervjuer är ett flexibelt sätt
att intervjua en respondent då det följer ett fördefinierat protokoll men lämnar utrymme
för vidare diskussion och för intervjuaren att hjälpa utveckla respondentens svar
(Denscombe,
2009).
Semi-strukturerade
intervjuer
valdes
därför
som
empirinsamlingsmetod då det gav respondenterna möjlighet att reflektera och återkoppla
till frågan och sedan vidareutveckla tankar och idéer. Detta gjorde att studien kunde skapa
en tydligare bild över elbilsanvändarens upplevelse och problem vid elbilsanvändning.
Intervjun öppnades med teknisk erfarenhet och användning av digitala hjälpmedel som
sedan utvecklades mot mer specifika frågor om vad användaren ser för möjligheter och
problematik med elbilsanvändning. Vi kunde sedan återkoppla till vad digitala hjälpmedel
hade för roll i respondenternas elbilsanvändning. Detta gjordes för att få en förståelse av
hur elbilsanvändarna löser problem idag och vad som kunde designas och implementeras
i prototypen.

3.5 Design patterns
Valet av design patterns som format grundar sig i möjligheten att strukturera
designkunskap. Design patterns möjliggör för designers att applicera användbara
lösningar för problem av liknande karaktär (Van Velie et al, 2001). Designförslagen
grundar sig i litteratur- och förstudien där vi identifierat problem som vi formulerat som
utmaningar och är baserade på elbilsanvändarens problematik vid elbilsanvändning. För
att ta beslut om design är det helt enkelt ett måste att känna till användarnas uppgifter
och användarnas karaktär, för utan den kunskapen kan inte designproblemet lösas på
ett lämpligt sätt (Van Velie et al, 2001) Designförslagens problemdefinition presenteras
genom våra utmaningar. Vi valde att använda design patterns som format för våra
designförslag för att hjälpa designers genom mer konkreta lösningar för design av digitala
hjälpmedel för elbilsanvändare. Detta då design patterns fokuserar på hur designern skall
lösa ett problem genom att beskriva hur något skall vara på ett konstruktivt sätt (Van
Welie et al., 2001).
Utifrån den data som samlats in under litteratur- och förstudien skapade vi tentativa
designförslag som sedan användes i prototypen. För att skapa tentativa designförslag med
design patterns som format, använde vi oss av den definition som identifierats i
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litteraturstudien (se tabell 1). Genom att använda definitionen i tabell 1 kunde vi skapa
tentativa designförslag med en förenklad struktur samt få en enhetlig uppbyggnad för att
senare i processen underlätta revidering. Ett eller flera persuasive element valdes utifrån
de identifierade utmaningarna som de tentativa designförslagen grundas på. Vi valde att
göra detta då ett design pattern enligt Van Welie et al. (2001) inte alltid ser likadant ut då
dess syfte skiljer sig och bör därför anpassas efter sitt användingsområde. Utvärderingen
av våra tentativa designförslag är tänkt att visa deras lämplighet då ett design pattern
enligt Alexander (1977), Borchers (2001) och Van Velie et al. (2001) måste vara en
beprövad lösning.

3.6 Prototyp
För att svara på frågeställningen så har en prototyp som föreställer ett digitalt hjälpmedel
tagits fram för att kunna utvärdera våra tentativa designförslag. Genom att utvärdera
prototypen hade vi möjlighet att se om funktionerna i prototypen stödjer
elbilsanvändarna. Då en funktion representerade ett tentativt designförslag kunde vi
sedan analysera resultatet för att se vilket tentativt designförslag som har möjlighet att
stödja elbilsanvändare. Att utvärdera en prototyp kan ge användaren möjlighet att förstå
designens funktion och tilltänkta användning (Warfel, 2009). Till skillnad från direkt
utvärdering av de tentativa designförslagen gjorde prototypen det möjligt för
respondenten att interagera med designen och få en förståelse för användandet och
funktionen av designen.

3.7 Utvärdering
Utvärderingen genomfördes i form av kvalitativa scenariodrivna funktionstester samt
semi-strukturerade intervjuer som behandlar respondenternas upplevelse under testet.
Intervjun återkopplar till det scenariodrivna testet, respondentens elbilsanvändning samt
andra digitala hjälpmedel som liknar det som presenterats under det scenariodrivna
funktionstestet. Det scenariodrivna funktionstestet tog mellan 25 - 30 minuter och
intervjuerna pågick under 75 - 90 minuter per tillfälle.

3.7.1 Urval
Urvalet i studien har baserats på deltagarnas erfarenhet av elbilar där två grupper har
definierats för att urskilja erfarna och nya elbilsanvändare. Anledningen varför
erfarenheten skulle skilja i grupperna var för att möjliggöra mer spridning på svaren. Två
respondenter kategoriserades som nya då de hade mindre än sex månaders erfarenhet av
elbilsanvändning och fyra respondenter som hade mer än sex månaders erfarenhet av
elbilsanvändning. I tabell 4 presenteras deltagarna med tillhörande erfarenhet.
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Deltagare

Erfarenhet

Mikael

Erfaren

Albin

Erfaren

Oskar

Erfaren

Östen

Erfaren

Lennart

Ny

Marcus

Ny
Tabell 4 - Studiens deltagare och respektive erfarenheter.

3.7.2 Scenariodrivet funktionstest av prototypen
Första delen av studien utfördes i form av ett scenariodrivet funktionstest inspirerat av
Warfel (2009) beskrivning av prototyptestning. Ett scenariodrivet funktionstest valdes då
det möjliggjorde utvärdering av funktionernas lämplighet i prototypen. Under testets
gång fick respondenterna information om de scenarion som skapats för testet. Vi såg
scenarios som lämpliga för att ge respondenten möjlighet att förstå vilken kontext som
prototypen är ämnad att verka i. Prototypen var beroende av sin kontext och krävde
information om elbilsanvändning. Kontexten som våra scenarion använde under
utvärderingen härstammar från de utmaningar som kom fram ur litteratur- och
förstudien. Vissa uppgifter går även in mer i detalj på exempelvis skillnaden mellan
planering av en kort resa eller lång resa i prototypen. Respondenten fick sedan
instruktioner om vilka uppgifter som skulle utföras för att komma vidare i scenariot och
observerades under genomförandet.
Under det scenariodrivna funktionstestet användes Think-aloud där respondenterna
ombads beskriva deras interaktion med prototypen. Think-aloud skapar möjligheten att
förstå hur respondenten tänkte under utvärderingens gång (Jääskeläinen, 2010). Detta
gav oss även data om vilken information som respondenten tog till sig respektive inte tog
till sig. Uppgifterna som utfördes under testet var alla kopplade till en specifik funktion
och varje uppgift i testet använde endast en funktion åt gången. Detta gjordes för att
underlätta analys av den data som berörde funktionens motsvarande tentativa
designförslag.
Testning av prototyper har sina begränsningar i att metoden tenderar att endast beskriva
vad som fungerar respektive inte fungerar och lämnar ute information om varför det
fungerar respektive inte fungerar (Klasnja, Consolvo & Pratt, 2011). Även om
scenariodrivna funktionstest i kombination med Think-aloud ger en bättre insikt i vad
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deltagaren tänker, behövs mer information för att kunna påvisa möjligt stöd för
elbilsanvändaren. Think-aloud begränsas av att deltagarna endast kan förklara de tankar
som befinner sig i arbetsminnet (Jääskeläinen, 2010). Därför har varje scenariodrivet
funktionstest kompletterats med en intervju. Intervjun behandlar vad som skett under
testet, vilka tankar som respondenten har om de funktioner som presenterats och testats
under utvärderingen.

3.7.3 Intervjuer
Efter varje scenariodrivet funktionstest så genomfördes en intervju som ämnade att
fördjupa respondenternas tankar och idéer om det tidigare utförda testet. Att använda
intervjuer som datainsamlingsmetod kan hjälpa intervjuaren att få insikt om åsikter,
uppfattningar, känslor och erfarenheter (Denscombe, 2009). Intervjuerna hölls semistrukturerade för att möjliggöra dialog och för att intervjun skulle vara öppen och lämna
utrymme för respondentens reflektion, men samtidigt vägledas av förbestämda frågor
(Denscombe, 2009). Genom semi-strukturerade intervjuer reflekterade respondenterna
över prototypens relevans samt elbilsanvändning med hjälp av ett liknande digitalt
hjälpmedel. Respondenternas svar om elbilsanvändning möjliggjorde datainsamling som
sedan kunde analyseras för att se om våra tentativa designförslag hade möjlighet att
stödja elbilsanvändning. Intervjuerna möjliggjorde insamling av data om vad och varför
prototypens funktioner upplevdes hjälpsamma eller inte. Att förstå varför en funktion
fungerar är av betydelse när det kommer till att påvisa stöd för förändrat beteende vid
utveckling av ny teknologi (Klasnja, Consolvo & Pratt, 2011).
De scenariodrivna funktionstesterna och intervjuerna hölls individuellt. Vilket tillåter
intervjuaren att fokusera på en respondents åsikter och tankar (Denscombe, 2009).
Utifrån intervjuerna har data angående respondenternas tankar om prototypens
funktioner och flöde tydliggjorts. Intervjuerna skiljde sig åt i form av vilka följdfrågor som
ställdes. Skillnaden grundas i att frågorna utvecklas allt eftersom och hur respondenterna
svarar. För att inte leda respondenternas svar ställdes öppna frågor vilket gav mer
uttömmande svar (Myers, 2013). För att samla in data som kunde svara på vår
frågeställning, ställdes frågor angående respondentens upplevda stöd av respektive
funktion (se bilaga 4). Frågorna behandlade även respondentens åsikter om prototypen i
relation till andra digitala hjälpmedel. Detta för att identifiera förbättringsmöjligheter för
våra tentativa designförslag och hitta skillnader mellan prototypen och andra digitala
hjälpmedel.

15

3.8 Analysmetod
Data som analyserades bestod av anteckningar och ljudupptagningar från de
scenariodrivna funktionstesterna samt intervjuerna, som sedan transkriberades.
Transkribering gör det lättare att arbeta med materialet i efterhand (Denscombe, 2009).
Den transkriberade datan kodades för att underlätta senare moment i analysen. Detta
genom att skapa kortare fraser för att summera respondenternas svar (Myers, 2009).
Genom en tematisk analys med ett top down perspektiv kunde vi utifrån redan
identifierade teman kategorisera kodad data. Tematisk analys valdes då det gav möjlighet
att strukturera och skapa rik data per tema istället för att direkt se till den stora mängden
data som annars blir svår att hantera som beskrivet av Braun & Clarke (2006).
Efter kodning av transkriberad data, kunde koderna genom ett top-down perspektiv
tematiseras med våra tentativa designförslag som teman. Koderna baserades på
utmaningar för elbilsanvändare som grundas i litteratur och förstudien. Med ett top down
perspektiv kan ett redan identifierat ämne undersökas där koder baseras på identifierade
koncept ifrån litteratur (Myers, 2009). Vi valde att använda tematisk analys för att sortera
koderna och kategorisera data samt placera koderna under rätt tema. Genom top-down
perspektivet och kategorisering av koderna kunde analysen fokusera på
implementationen av våra tentativa designförslag i prototypen och dess möjlighet att
stödja elbilsanvändare. Under tematiseringen av koderna upptäckte vi att flera tentativa
designförslag krävde en mer individuell kontext som baseras på valen som
elbilsanvändare gör. Det resulterade i skapandet av ett nytt tema, vilket möjliggjorde
skapandet av ytterligare ett designförslag. Enligt Braun & Clarke (2006) utvärderas och
förfinas teman vid behov, detta innebär att existerande teman kan modifieras eller tas
bort och att nya teman kan skapas för koder som faller utanför ett existerande tema.
Utvärderingens resultat visade för- och nackdelar med prototypens funktioner och
analysen av resultatet kunde sedan visa styrkor och svagheter i våra tentativa
designförslag. Analysen låg sedan till grund för diskussionen där vi kunde presentera
analyserad data för att sedan koppla och jämföra resultatet med litteratur- och förstudie.

3.9 Metoddiskussion
I denna studie valde vi att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt. Det kvalitativa
tillvägagångssättet har sina begränsningar i möjligheten att generalisera helheten till den,
i relation mindre skaran respondenter (Denscombe, 2009). I denna studie ser vi istället
till resultatets överförbarhet och möjligheten att applicera våra designförslag i digitala
hjälpmedel som är ämnade för samma målgrupp. Då frågeställningen ämnar besvara hur
digitala hjälpmedel kan stödja elbilsanvändning var det viktigt för oss att få en djup
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förståelse för elbilsanvändaren, vad som gör att elbilsanvändningen upplevs som
problematisk och om våra designförslag kunde stödja dem i deras elbilsanvänding.
Studiens urval grundar sig i den målgrupp som prototypen och de tentativa
designförslagen ämnar stödja. Elbilar befinner sig i ett tidigt stadie där de flesta
användare fortfarande är early adopters (Plötz, Schneider, Globisch & Dütschke, 2014).
Detta kan ha påverkat datan som samlats in genom att endast belysa viss typ av
problematik. Early adopters var den grupp av användare som var mest tillgänglig vid
genomförandet av vår studie. Vidare studier kring late adopters kan bli intressant allt
eftersom elbilar blir mer tillämpade av en större grupp.
Studiens respondenter begränsades till endast män då kvinnliga elbilsförare var svåra att
komma i kontakt med genom de kanaler vi valde att använda vid vår rekryteringsprocess.
Respondenterna var i majoritet högutbildade och hade tekniskt baserade yrken. Ett
intresse för ny teknik och elbilar kunde ses hos flertalet respondenter vilket resulterade i
rikare data kring dagens problematik då de besatt kunskap om digitala hjälpmedel och
tekniska detaljer om elbilar. Detta kan ha påverkat resultatet då personer utan intresse
för teknik inte var lika väl representerade.
Vi valde att utföra separata intervjuer under utvärderingen med en av två intervjuare vid
varje tillfälle för att effektivisera då tidsramen för studien krävde det. Eftersom vi utförde
intervjuer under separata tillfällen kan det som Denscombe (2009) beskriver som
intervjuareffekten ha påverkat respondenternas uttalanden. Respondenten kan påverkas
av intervjuarens personliga identitet och hur frågor formuleras (Denscombe, 2009).
Därför var vi väl förberedda inför intervjutillfället med ett gediget protokoll (se tabell 3)
att följa så att materialet skulle ha en liknande och rättvis utkomst. Intervjuareffekten
kommer alltid att existera på grund av intervjuarens personliga identitet (Denscombe,
2009) och kan inte undkommas under separata tillfällen, men kan åtgärdas om
intervjuaren utför intervjutillfället tillsammans.
Denscombe (2009) beskriver att ansikte-mot-ansikte tillfällen möjliggör för mer tolkning
av respondenternas reaktioner och därmed ger mer data då forskaren kan ställa
följdfrågor vid reaktionstillfälle. Under förstudien så genomfördes majoriteten av
intervjuerna genom digitala kommunikationskanaler med ljud- och videoström från
respondenterna
och
moderatorerna.
Även
om
vi
använde
digitala
kommunikationskanaler upplevde vi inte någon brist på kvalité och mängd insamlad data
gentemot de ansikte-mot-ansikte intervjuerna som utfördes både under förstudien och vid
utvärderingen.
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Vid det scenariodrivna funktionstestet så ombads respondenterna att tillämpa Thinkaloud eftersom metoden möjliggör respondenten att förklara sina handlingar under testet
(Jääskeläinen, 2010). Think-aloud var svårt för vissa respondenter att bibehålla under
utvärderingen. Prototypens navigationsflöde var inte tillräckligt lätthanterligt och
assistans krävdes under vissa moment i utvärderingen vilket skapade förvirring vid några
tillfällen och avbröt Think-aloud flödet. Think-aloud bidrog därför inte märkbart till
revideringen av våra tentativa designförslag.
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4. Förstudie
Under förstudien förklarade respondenterna upplevd problematik kopplat till
användningen av elbilar. De fick även möjlighet att beskriva användningen av digitala
hjälpmedel i samband med elbilsanvändning. Att exempelvis kunna se information om
vilka typer av laddstationer som fanns längs en sträcka ansågs stödjande. Samtliga
respondenter beskrev hur de använde digitala hjälpmedel för att bemöta problematiken
som de upplevt under elbilsanvändning:
“Jag har använt två specifika. Den ena är datorbaserad, den heter EV Trip planner
och är nätbaserat. Sen har jag använt en app som heter Leaf NRG där jag skriver in
att jag ska från den här platsen till den här platsen och så visar den med
höjdskillnader och visar hur mycket man behöver ladda för att ta sig till nästa
laddstation.”
Problematik upplevdes även under färd då respondenterna inte har haft tillgång till
information om laddstationens status och vilken som är den mest gynnsamma resan.
Information om var och när respondenterna behövde ladda gav en känsla av kontroll,
vilket ansågs vara betydelsefullt för att undvika orosmoment:
“Det är ganska ofta som laddstationerna inte funkar och då gäller det att man kollar
upp så man är helt säker på att just den snabbladdaren fungerar innan man påbörjar
sin resa. Det har hänt väldigt många gånger att jag har kommit fram till en
snabbladdare som inte fungerar.”
Respondenterna visade intresse för tre informationsområden: batterinivå, miljöpåverkan
och förbrukningskostnad. Utöver det intresse för batterinivå som beskrivits i
litteraturstudien har övriga områden belysts genom följande citat:
Miljöpåverkan
“Största fördelen är väl att man inte känner sig som en miljöbov och att man känner
att det inte blir några utsläpp.”
Förbrukningskostnad
“Sen måste man väl framhålla den ekonomiska fördelen. Jag har en driftkostnad på
ungefär 2 kr milen och tar jag då min Passat som drar en halv liter milen, så är man
uppe i en 7–8 kr. Så där är ju en stor fördel. “

Resultatet av förstudien visade på liknande problematik som beskrivits i litteraturstudien,
vilket bekräftar de tidigare identifierade utmaningar som presenterats i tabell 2. Efter att
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resultatet analyserats identifierades ytterligare en utmaning
respondenternas behov av extern hjälp och social gemenskap.

som

behandlar

Att dela information med andra elbilsanvändare ansågs vara en möjlighet att skapa en
gemenskap och tillförlitlig information. En respondent upplevde att information från
ägarna av infrastrukturen inte varit lika tillförlitlig som den information som gick att tillgå
från andra elbilsanvändare. Respondenten använde sig därför av ett digitalt hjälpmedel
med användargenererat innehåll.
“Den är dessutom bättre eftersom den inte är baserad på att företaget själva
rapporterar in ett fel hos deras laddare utan det är användarna som säger att den
här laddaren inte fungerar. Jag litar mer på den informationen.”
Flera respondenter påpekade även viljan av att sprida ett budskap och samtala om sin
elbilsanvändning. Respondenterna beskrev att de diskuterade med individer och grupper
för att visa på hur de använder sina elbilar på ett effektivt sätt och dela sina erfarenheter.
Den nya utmaningen presenterar ett behov av en social gemenskap och extern hjälp för
att dela tillförlitlig information, se tabell 5.
Utmaning

Beskrivning

Källa

Extern
hjälp

Elbilsanvändare behöver extern hjälp från andra elbilsanvändares
erfarenheter för att hitta nya lösningar. Detta då användare annars endast
lämnas till sina egna tidigare upplevelser.

Resultat av
förstudie

Tabell. 5 - Ytterligare utmaning för elbilsanvändare.
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5. Tentativa designförslag
Nedan presenteras fyra tentativa designförslag med design patterns som format. Dessa
har skapats genom litteratur- och förstudiens identifierade utmaningar för
elbilsanvändare samt persuasive design element som använts för att stödja
elbilsanvändare under pågående förändring av beteende.

5.1 Planering för trygghet
Element av persuasive
Självformning
Problem
Elbilsanvändaren måste planera en färd som har varierande längd och komplexitet. För
att utföra uppgiften krävs flera variabler från elbilen, yttre faktorer som påverkar elbilens
kapacitet samt preferenser för laddstationer, som i sin helhet skapar osäkerhet hos
elbilsanvändaren.
Kontext
Planering för trygghet grundar sig i att stödja en elbilsanvändare som behöver hjälp
med att planera resor baserade på variabler som exempelvis destination, kapacitet hos
elbilen, laddinfrastruktur, tid och önskade stopp. Elbilen är beroende av laddning som
försvårar framförandet och elbilsanvändaren är beroende av att ta reda på vilka
laddstationer som är kompatibla med elbilen, men även anpassa laddningen efter
situationen. Elbilsanvändarens situation kan bero på olika detaljer som exempelvis tid för
ankomst vid destinationen eller om elbilsanvändaren skall stanna vid en deldestination.
Planeringen kan vara rutin eller icke-rutin i elbilsanvändarens vardagsrelation till
elbilsanvändningen.
Lösning
Assistera elbilsanvändaren vid planering genom att behandla komplex information om
elbilens kapacitet och laddinfrastruktur i relation till den avsedda destinationen.
När planeringen skall påbörjas så blir elbilsanvändaren ombedd att tillhandahålla
information om sin situation som exempelvis information om sin elbil, slutdestination och
del-destinationer samt vilken tid som elbilsanvändaren ska befinna sig vid
slutdestinationen.
Planeringen påverkas om användaren har möjlighet att ladda sin elbil vid start- och
slutdestination. Om elbilsanvändaren kan ha sitt fordon under laddning och fordonet är
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fulladdat vid avgång, så kan tiden det tar att ladda minska och antal stopp under färd vid
längre sträckor minska eller helt och hållet försvinna vid kortare sträckor.
Elbilsanvändaren måste fylla i information om destination eller destinationer för att skapa
en färd som elbilsanvändaren kan använda. Med hjälp av den tidigare behandlade
informationen så kan en eller flera förslag på rutter ges i prioritetsordning utifrån bäst
framkomlighet.
Exempel
Elbilsanvändaren vill kunna planera sina resor med sin elbil. Ett digitalt hjälpmedel
behandlar information om elbilsanvändarens elbil, önskade destinationer,
laddstationsalternativ och aktiviteter under färd. När all information har behandlats så
ska elbilsanvändaren få ett eller flera förslag på rutter.

5.2 Dynamisk Vägledning
Element av persuasive
Information, Feedback, Självformning
Problem
Elbilsanvändaren har inte tillgång till den information som behövs under färd, frekventa
ändringar sker i realtid och elbilsanvändaren behöver anpassa sig till ny information.
Kontext
Dynamisk vägledning ämnar stödja elbilsanvändare då de behöver relevant och aktuell
information under färd. Dynamisk vägledning är tänkt att fungera samtidigt som
elbilsanvändaren framför sitt fordon för att assistera med navigation till
slutdestinationen, men samtidigt visa vägen till laddstationen som är mest gynnsam för
färden. Detta måste ske dynamiskt genom att uppdatera om en laddare skulle bli
upptagen eller rapporteras som ur funktion.
Lösning
Vägled elbilsanvändaren fram till slutdestination samt ge råd med aktuell information
under färd för att ge elbilsanvändaren en fullständig bild av sin aktuella resa.
Dynamisk vägledning agerar som navigation med elbilsbehov i fokus och har dynamisk
effekt för att åstadkomma direkt återkoppling som skapar en behaglig upplevelse under
färden. Under färd så kommer Dynamisk vägledning upplysa om planerade stopp och
aktuella laddstationers status. Elbilsanvändaren har fördefinierat vilka laddstationer som
är optimala för färden och när elbilsanvändaren påbörjar sin färd kommer Dynamisk
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vägledning att utgå från dessa. Skulle laddstationerna inte passa in i den definierade
tidsramen som elbilsanvändaren har valt eller om laddstationen skulle vara upptagen och
det finns hög tillgänglighet vid andra laddstationer, kommer Dynamisk vägledning
optimera elbilsanvändarens rutt efter bästa förmåga.
Dynamisk vägledning stärks av Planering för trygghet genom att ge relevant
information för att styrka elbilsanvändarens förmåga och preferenser. Dynamisk
vägledning kan dock agera utan Planering för trygghet men har minskad effektivitet.
Exempel
Elbilsanvändaren framför sitt fordon och behöver ladda inom 30 minuter. En laddstation
på rutten har valts ut som optimal för elbilsanvändarens färd. Om laddstationen skulle bli
upptagen så kommer vägledaren att upplysa elbilsanvändaren genom att försöka hitta ett
bättre alternativ som passar för tidsramen och planerade stopp för att effektivisera färden
samt skapa en behaglig upplevelse.

5.3 Informera för medvetenhet
Element av persuasive
Feedback, Information
Problem
Elbilsanvändaren saknar kännedom och detaljer om sin elbilsanvändning samt hur
användningen påverkar elbilens kapacitet, miljöpåverkan och drivmedelskostnad.
Kontext
Informera för medvetenhet ämnar upplysa elbilsanvändaren på ett sådant sätt att
förändring av beteende kan stödjas och uppmuntras. Detta kan göras genom att bidra med
information om elbilsanvändarens beteende och dess påverkan på miljö och ekonomi.
Informera för medvetenhet kan användas för att uppmuntra elbilsanvändaren att
påverka sitt beteende före eller efter användning av sin elbil.
Lösning
Informera elbilsanvändaren om deras statistik så som förbrukning och kostnad per körd
distans och visa det i en kontext i förhållande till ett optimalt eller önskat medelvärde.
Informera för medvetenhet är tänkt att upplysa, men samtidigt sätta den information
som presenteras i kontext för att skapa relevans för elbilsanvändaren. Med hjälp av
kontexten så kan användaren urskilja ett positivt eller negativt beteende och på så sätt
uppmuntra till förändring av beteende. Informera för medvetenhet använder sig av
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high-level feedback som är en summering av elbilsanvändarens prestation och att
elbilsanvändaren får ett mål som skall försöka uppnås.
Exempel
Elbilsanvändaren vill se en summering av sin genomsnittliga energiförbrukning per 100
kilometer vid körning under senaste månaden. När elbilsanvändaren kommer till
summeringen så kommer en graf att visa elbilsanvändarens förbrukningsnivåer under
hela månaden. En annan graf kommer visa den optimala eller önskade förbrukningen för
genomsnittsanvändaren.
Om
elbilsanvändaren
befann
sig
under
genomsnittsförbrukningen kommer elbilsanvändaren att få beröm. Är elbilsanvändarens
förbrukning över den genomsnittliga förbrukningen så kommer elbilsanvändaren bli
upplyst om detta genom ett mål som satts och ska försöka uppnås av elbilsanvändaren.

5.4 Dela för stöd och gemenskap
Element av persuasive
Feedback, Information, Jämförelse, Social tillhörighet
Problem
Elbilsanvändaren måste enskilt handskas med problem och frågor angående sin
elbilsanvändning som är svåra att reda ut.
Kontext
Dela för stöd och gemenskap kan användas för att motivera elbilsanvändaren att
prestera bättre genom att jämföras med andra elbilsanvändare och kunna ta del andra
elbilsanvändares erfarenheter. Användargenererat innehåll måste stödjas för att låta
elbilsanvändare skapa innehåll och dela erfarenheter med varandra.
Lösning
Möjliggör en gemenskap för elbilsanvändare där erfarenheter och kunskap kan delas med
varandra för att underlätta elbilsanvändning. Användarna i gemenskapen kan jämföra
användning och prestationer och skapa möjlighet till förändring.
Dela för stöd och gemenskap skall möjliggöra för användare att dela med sig av
information om tidigare erfarenheter som råd vid resor eller optimering av
elbilsanvändningen. Elbilsanvändarna skall kunna ta del av och dela med sig av egna
erfarenheter. Elbilsanvändare kan jämföra sig med andra elbilsanvändare och se hur väl
de presterar i jämförelse med varandra.
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Elbilsanvändare skall kunna ta del och dela med sig av olika perspektiv av
elbilsanvändning i informationsflöden och även kommunicera med varandra för att skapa
gemenskap mellan elbilsanvändare.
Exempel - 1
Elbilsanvändaren skall köra en längre sträcka, destination A till destination B och vet att
det är mycket höjdskillnader på rutten som kan innebära att elbilsanvändaren måste
stanna för att ladda under färd. Elbilsanvändaren väljer därför att gå till ett
informationsflöde med råd, för att se om någon har delat med sig av information om det
finns möjlighet att effektivisera färden genom att ta andra vägar runt original rutten i
förhoppning om att undkomma en laddning under färd.
Exempel - 2
Elbilsanvändaren A och elbilsanvändare B kör långa distanser och har liknande resultat
efter slutet av månaden. Elbilsanvändare A vill se hur långt elbilsanvändare B har kört de
senaste tre månaderna. Elbilsanvändare A går in på profilen för elbilsanvändare B och
väljer alternativet att jämföra körd distans. En graf visas där elbilsanvändare A kan se sin
körda distans de 3 senaste månaderna och i parallell visas den körda distansen av
elbilsanvändare B. Elbilsanvändare A väljer att skriva till elbilsanvändare B för att fråga
hur elbilsanvändningen går och varför elbilsanvändare B inte kört den distans som
elbilsanvändare B brukar köra per månad.
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6. Prototypkonstruktion
Nedan introducerar vi fyra funktioner i prototypen som framställts genom våra tentativa
designförslag. Varje funktion hänvisar till ett designförslag och beskriver hur
designförslaget använts i funktionen.

6.1 Planeringsfunktionen
Prototypen använder Planering för trygghet genom planeringsfunktionen som låter
användaren planera en framtida resa med hjälp av start- och slutdestination. Användaren
kan söka efter en rutt med eller utan tidigare angivna preferenser (se figur 2). Möjligheten
att ange preferenser härstammar från Planering för trygghet då problematik uppstår
angående elbilens möjlighet att inte kunna ladda vid alla typer av laddstationer.
Planeringsfunktionen ämnar att få användaren att planera en rutt och efter att ha valt en
rutt ha möjligheten att avancera till nästa steg som är navigationsfunktionen (se figur 3,
4). Implementationen av Planering för trygghet i prototypen möjliggör utvärdering av hur
användaren känner för att planera olika typer av resor och om de känner stöd för att
förebygga räckviddsångest och öka tryggheten i den planerade rutten.

Figur 2 - välj rutt

Figur 3 – Planerin

Figur 4 - Alternativa rutter

6.2 Navigationsfunktionen
Prototypen använder Dynamisk vägledning genom navigationsfunktionen där
användaren under färd blir vägledd till nästa planerade stopp genom en GPS-funktion (se
figur 5). Prototypen presenterar information om batteristatus och laddstationens
tillgänglighet (se figur 6). Prototypen upplyser elbilsanvändaren kontinuerligt genom
realtidsdata när den planerade laddstationen blivit upptagen, om batterinivån ej räcker
till laddstationen eller destinationen (se figur 7). Detta utifrån Dynamisk väglednings
information
om
otillgänglig
information
angående
laddstationers
status.
26

Navigationsfunktionen förser då användaren med möjligheten att själv planera om sin
rutt. Detta sker med upplysningar på mest lämpliga förändringar följt av vägledning på
den nya rutten. Dynamisk vägledning belyser vikten av att uppdatera användaren om
förändringar genom extern påverkan eller av rutt. Implementationen av Dynamisk
Vägledning i prototypen möjliggör utvärdering av användarnas upplevelse och åsikter
om kontinuerlig feedback samt förslag på förändrad rutt.

Figur 5 - Pågående färd

Figur 6 - Pågående laddning

Figur 7 - Notifikation

6.3 Informationsfunktionen
Prototypen använder Informera för medvetenhet genom informationsfunktionen som
belyser utvalda delar angående individens elbilsanvändning. Informationsfunktionen
presenterar tre områden av elbilsanvändarens elbilsanvändning: miljöpåverkan,
förbrukningskostnad och batterinivå (se figur 8). Dessa tre områden har valts då
Informera för medvetenhet belyser områdenas betydelse för olika användare. Alla
områden hittas i en överskådlig vy samt en vy för utförlig information per område (se
figur 9, 10). Implementationen av Informera för medvetenhet möjliggör utvärdering av
stöd för användaren vid förändring av beteende genom statistik och information om sin
elbilsanvändning.
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Figur 8 - Din sida

Figur 9 - Miljö

Figur 10 - Förbrukningskostnad

6.4 Sociala funktionen
Prototypen använder Dela för stöd och gemenskap genom en social funktion som
möjliggör skapandet av ett socialt nätverk för elbilsanvändare. Den sociala funktionen
erbjuder användaren tillgång till tre funktioner som är framtagna genom Dela för stöd
och gemenskap. Elbilsanvändaren får genom den sociala funktionen möjlighet att dela
med sig av sina erfarenheter och ta del av råd från andra elbilsanvändare om deras
elbilsanvändning (se figur 11). Genom check-in-funktionen kan elbilsanvändarna skapa
och uppdatera informationen som berör specifika laddstationer (se figur 12).
Elbilsanvändaren kan jämföra sin statistik med andra användare för att få information om
hur användaren står sig mot andra samt skapa en social gemenskap (se figur 13).
Implementationen av Dela för stöd och gemenskap möjliggör utvärdering av hur
en social gemenskap kan ge stöd vid förändring av beteende genom användargenererat
innehåll och ett socialt nätverk.
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Figur 11 - Dela

Figur 12 - Check-in
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Figur 13 - Jämföra

7. Resultat
7.1 Planeringsfunktion
Respondenterna fick genom scenarion använda prototypens planeringsfunktion för att
planera två olika resor. Behovet av planering inför resorna skilde sig märkbart hos
samtliga respondenter. En av resorna var en kortare pendlingssträcka från hemmet till
arbetet som dessutom sparades som favorit. Flera respondenter påpekade att de inte
kände ett behov att planera vid kortare eller kända sträckor. Exempelvis så hävdade Östen
att det sällan fanns ett behov att planera en resa efter han färdats där tidigare:
“Nej jag tror inte det. För att jag är en förhållandevis van användare. Jag vet att om
jag ska åka till Stockholm så stannar jag på vissa specifika ställen.” - Östen
Marcus uttryckte att kända och återkommande sträckor inte krävde planering men att det
hade funnits behov av att veta om laddstationer är tillgängliga och brukbara:
“Ja, bara första gången. Men är det en tjänsteresa som jag gör väldigt ofta så känner
jag ju till var laddarna står. Däremot vill jag ju se så att dom fungerar.” - Marcus
Planering inför långa och okända resor ansågs vara ett behov. Samtliga respondenter var
positiva till planeringen av långa resor då de annars upplevde räckviddsångest.
Respondenterna berättade att de inte färdas okända eller längre sträckor utan att planera.
Exempelvis beskrev Marcus att när elbilens aktuella räckvidd inte räckte för att nå
slutdestinationen så planerade han genom att ta reda på var laddstationerna fanns på
förhand:
“Inte idag. Ska jag köra en sträcka som är längre än vad batteriet fixar, så måste jag
veta var laddarna finns och står någonstans.” - Marcus
Mikael konstaterade att det krävs ett sådant hjälpmedel för att stödja elbilsanvändning så
elbilsanvändaren kan se hur hen ska ta sig fram och färdas långa sträckor.
“Oavsett så behöver man ett hjälpmedel för att vara säker på hur man kan köra och
hur man tar sig fram.” - Mikael
Respondenterna var positiva till möjligheten att anpassa planeringsfunktionen. Att söka
efter specifika laddstationer påpekade respondenterna var avgörande då samtliga
föredrar att använda snabbladdare vid färd. Eftersom det finns många olika elbilstyper
och kablar för laddning vid laddstationer så är inte alla elbilsmodeller kompatibla med
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alla laddstationstyper. Oskar påpekade att det var tacksamt att kunna filtrera bort
laddstationer som inte var relevanta för situationen.
“Jo men det är ganska signifikant. Typ 1 är i USA och typ 2 under elva kilowatt är
ganska irrelevant. De är ju en destinationsladdare så man behöver ju stå en längre
tid för att det ska ge något. Det är viktigt att man ska kunna välja den laddaren som
är relevant. Jag vill veta vart närmsta snabbladdare finns så att jag kan köra dit med
min adapter.” - Oskar
Samtliga respondenter beskrev att med en mer väletablerad infrastruktur och elbilars
ökade räckvidd kommer räckviddsångesten att minska.
“Jag tror att behovet kommer att minska i och med att elbilarna kommer att gå
längre och laddstationerna kommer att bli fler, vilket gör att valmöjligheterna ökar.”
- Marcus
Respondenterna bedömde att en planeringsfunktion kan vara användbar för nya
elbilsanvändare så att de kan tillämpa de nya rutiner som elbilsanvändningen innebär.
Respondenterna ansåg också att planeringsfunktionen var användbar för erfarna
elbilsanvändare för att se ändringar eller uppdateringar av laddstationer. Detta belyses i
nedanstående citat:
“ Ja absolut. Dels får den som är ny elbilsanvändare reda på vart laddstolparna
ligger och sen får ju den erfarna användaren reda på om det har kommit upp en ny
laddstation och kan kanske välja en annan sträcka som är kortare än den sträckan
man kört tidigare, för att det inte funnits laddstationer där tidigare” - Marcus

7.2 Navigationsfunktionen
Flera respondenter såg navigationsfunktionen som ett bra sätt att öka kunskapen under
färd. Respondenterna berättade att de använde ett digitalt hjälpmedel med en
navigationsfunktion. Respondenterna påpekade även att de ville ta del av information om
laddstationer och hur elbilens räckvidd påverkas under färd. Exempelvis beskrev Marcus
att det var bekvämt att ha tillgång till information om laddstationernas tillgänglighet eller
tillstånd:
“Jo, men en sån funktion måste man ju ha. Jag måste kunna se om laddaren är sönder
eller inte och sedan om laddaren är upptagen. Det kan ju ändra sig på 15 mil och då
är det ju skönt att kunna titta på det under tiden.” - Marcus
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Flera respondenter kunde relatera till behovet av att få feedback om laddstationernas
status. Att få informationen presenterad till sig och inte behöva leta efter den beskrevs av
Mikael:
“Att inte behöva söka efter informationen själv utan att få den när man behöver.” Mikael
Navigationsfunktionen bedömdes skapa trygghet hos flera respondenter. Respondenterna
fick kunskap samt ökad erfarenhet av navigationsfunktionen och kunde minska den oro
som de kände angående laddstationernas tillgänglighet eller tillstånd. Exempelvis beskrev
Mikael att tryggheten ökar vid kännedom av laddstationer i närheten:
“Funktionen ökar min trygghet. Om jag känner att jag hela tiden har kunskap om hur
det ser ut runt om och vilken nästa är laddare så ökar tryggheten” - Mikael
Realtidsdata om laddstationernas tillgänglighet och tillstånd ansågs vara nödvändig för att
känna stöd av prototypen. Respondenterna förklarade hur navigationsfunktionen kunde
skapa en säkerhet då planeringen inte förändras under färd. Kännedom om laddarens
tillgänglighet och tillstånd förklarade flera respondenter var ett sätt att själv välja om de
ville fortsätta till en alternativ laddstation eller stanna vid den planerade men upptagna
laddstationen.
“Det hade varit bra om appen kunde säga om det har varit en trafikolycka. Det är bra
att veta samt att den alternativt kan ge en ny rutt. Om den alternativa rutten blir en
allt för stor avvikelse hade jag velat veta om den nya rutten har laddstationer.” Oskar
En av respondenterna förklarade hur trygghet under färd kan minska räckviddsångest
som många nya elbilsanvändare känner. Nedanstående citat belyser detta:
“Ja det är ju räckviddsångesten som är problemet med elbilar idag. Då tror jag att
funktionen kan fungera, speciellt om man är ovan” - Östen
Att ha en funktion som kan upplysa om laddstationers tillgänglighet och tillstånd
uppskattades av samtliga respondenter. Elbilsanvändaren får möjlighet att själv planera
vidare om marginaler finns. Att planera om resan under färd förklarade flera
respondenter var positivt med navigationsfunktionen.
“Då kan jag planera resan under färden, jag kan planera resan ‘live’.” - Oskar
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En respondent förklarade att information som beskrev vad som fanns runt laddstationen
var mindre relevant. Respondenten förklarade att det primära är att veta om det går att
ladda vid laddstationen och att aktiviteter runt laddstationen är sekundärt:
“Att det finns en kiosk eller wifi, det är sekundärt. Man måste veta att det finns el till
bilen så att man kommer fram. Det är ju det viktigaste med resan.” - Oskar
Information som presenteras i liknande navigationsfunktioner måste omfatta alla
laddstationer. En respondent argumenterade för att data från infrastruktursägare kan
leda till att möjliga resor inte identifieras och presenteras för elbilsanvändaren.
Elbilsanvändaren behöver ta omvägar för att nå destinationen vilket försvårar vägledning
och planering för elbilsanvändaren. Situationen beskrevs utifrån egen erfarenhet då det
digitala hjälpmedlet som var integrerat i respondentens elbil inte tillhandahöll alla
möjliga laddstationer. Detta gjorde det svårare för respondenten att planera framtida
resor då det digitala hjälpmedlet inte identifierat några laddstationer:
“Bilen räknar ju ut när jag behöver stanna, men bilen är ju bara uppkopplad till
Teslas egna nätverk. Så jag kan ju behöva köra hiskeliga omvägar för att få tag på
ström medan jag egentligen kunnat köra rakt på.” - Oskar

7.3 Informationsfunktion
Respondenterna fick under scenariot granska information i relation till sin
elbilsanvändning. Samtliga respondenter påpekade att information kan ha en påverkan på
deras användning. Flera respondenter var positiva till att information kunde påverka
användaren att förändra ett beteende. Respondenterna påpekade även betydelsen av att
inte presentera för mycket information. Marcus föreslog att informationsfunktionen hade
mest potential att stödja förändring av beteende.
“Jag tror att denna informationen har störst påverkan för att ändra ett beteende.” Marcus
Mikael använde sig redan av ett digitalt hjälpmedel för att se liknande information och har
använt data angående tidigare prestation och förbrukning.
“Jag själv som elbilsanvändare använder det fortfarande efter ett och ett halvt år.
Man ser hur mycket man kan öka sin räckvidd och se hur mycket man kan minska sin
förbrukning.” - Mikael
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Marcus påpekade att information och statistiken bekräftade hans beteende och att
informationen kan leda till att han kan påverka sin elbilsanvändning:
“Jag får ju ett kvitto på att jag kört lugnt och fint om det går åt lite, dessutom så får
jag ju veta hur lång räckvidd jag har kvar. Har jag en bil som skall kunna gå 15 mil
och jag bara kan köra hälften av sträckan så är det ju något som är galet. Får jag då
ett kvitto på att det är min körning som gör att det går åt mycket så kan jag ju
påverka detta” - Marcus
Respondenterna påpekade vilken information som var viktig och vilket sätt den kunde
användas. Till exempel så argumenterade Östen för att informationen måste vara i
relation till något annat än fossildrivna fordon:
“Den behövs sättas i relation till någonting, om det går bra eller dåligt, för den
kurvan sa mig inte så mycket.” - Östen
Mikael beskrev att information om miljöpåverkan är viktig för användare som har
miljöbilar och är intresserade av att vara miljövänliga.
“Många som har köpt en miljöbil har ju gjort det för att vara miljövänliga och då är
det en bekräftelse. Så bekräftelsen är ju viktig för att man ska sprida den positiva
känslan.” - Mikael
Marcus påpekade att den största anledningen till förändring av beteende var
förbrukningskostnader men att annan information också kunde vara relevant.
“Tror att den största anledningen till att man ändrar sitt beteende är kostnaden per
körd kilometer. Men absolut om kan jag se att jag får en minskad miljöpåverkan, så
kan det ju påverka” - Marcus
Albin föreslog en social aspekt där han kunde konversera med andra som inte var
elbilsanvändare om sin statistik och argumentera för fördelarna med elbil:
“När man sitter och tar en öl med släktingen och kan visa hur mycket av miljön vi
räddat tack vare att vi har en elbil eller så här mycket pengar har vi på banken nu
bara för vi kör elbil och så här mycket roligare är det att köra elbil.” - Albin
Flera respondenter konstaterade att information hade möjlighet att skapa ett
tävlingsmoment med sig själv eller liknande individer för att förbättra sig själv. Oskar
föreslog att det fanns potential i att förbättra sitt beteende genom att tävla mot sig själv.
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“Det blir en interntävling med sig själv. Om man gillar att spara pengar, jämföra med
tidigare prestationer så kan man ju spara lite till. Det beror ju på hur man är som
person. “- Oskar
Respondenterna ansåg att informationen hade potential att ge återkoppling om
användningen. Exempelvis föreslog Östen att elbilsanvändaren kan lära sig av varierande
statistik då de kan se förbrukningsskillnaden vid extern påverkan.
“Det tror jag är bra, man lär sig av erfarenhet. Det är ju flera aspekter som spelar
roll. Kör jag ensam i 80km/h kommer jag jättelångt och kör jag med passagerare och
packning i 100km/h kommer jag nästan ingenstans. Med en bensinbil märks det
knappt att det påverkar.” - Östen
Marcus argumenterade för att det inte fanns möjlighet att förändra sitt beteende om
elbilsanvändaren inte kände till problemet med beteendet.
“Man har ingen chans att ändra sitt beteende och man vet inte vad sitt ändrade
körmönster gjorde. Sträckan till och från jobbet är ju en väldigt vanlig sträcka som
man kör varje dag och kan man genom feedback säga att ena veckan gick det åt så
här mycket och andra veckan gick det åt så här mycket, så kan man nog förändra sitt
beteende.” - Marcus

7.4 Social funktion
Respondenterna uttryckte att jämförelse med andra elbilsanvändare var
intresseväckande då det kan skapa ett tävlingsmoment och att tävlingen skapar en
strävan efter förbättring. Exempelvis beskrev Oskar att ett tävlingsmoment kan intressera
elbilsanvändaren att förbättra sin förbrukning.
“Ja det är ju tävlingsmomentet, hade det varit viktigt för mig att komma ner i
förbrukning då hade ju det varit kanon. Det blir som stegräknare, istället för att du
tävlar mot dig själv tävlar du mot någon annan.” - Oskar
Vidare förklarade respondenterna att de vid sämre prestation skulle se det som en tävling
och försöka förbättra sin statistik. Nedanstående citat belyser detta:
“Mina bästa vänner idag, de kör alla elbil, dom är ju sådana sjuka tävlingsmänniskor.
Det är inte jag egentligen, men jag blir det.” - Oskar
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En av respondenterna påpekade att check-in i sociala funktionens delafunktion kunde
fungera som användargenererat innehåll. Respondenten beskrev hur elbilsanvändarna
genom check-in kunde bygga en kunskapsbank tillsammans genom tidigare erfarenheter,
för att uppnå och definiera ett gynnsamt användande.
“Jag tror det är en stor del idealitet, tror som sagt att det är som entusiastsidorna där
det delats ganska friskt. Lite så att man bygger information genom crowdsourcing” Östen
Att ta del av andra elbilsanvändares tips och råd var något som en respondent förklarade
var bra då det möjliggör för nya elbilsanvändare att inte bli lämnade till endast egna
erfarenheter. Elbilsanvändarna kan istället använda kunskap från andra användare och
planera innan de upplever problem vid exempelvis laddstationer. Nedanstående citat
belyser detta:
“Men tips och trix är också mest nödvändig nu när vi är så pass gröna eller kanske
ska säga nybörjare på det här området. Det finns ju ingen som skriver om ‘så här
tankar du billigast och mest effektivt din bensinbil’, för det vet man oftast idag” Lennart
Vid frågan om respondenterna skulle kunna tänka sig använda en liknande delafunktion i
ett verkligt scenario svarade en av respondenterna att de inte skulle använda den sociala
funktionen om det inte gynnade honom. Respondenten uttryckte att han inte känner
någon koppling eller social gemenskap med andra individer bara för att de kör elbil, utan
att det måste vara relevant information som utkomst för användning av liknande
funktion. Exempelvis beskrev Oskar att individer med andra sorters elbilar har ett annat
perspektiv och annan problematik som därför blev irrelevant för Oskars användning:
“Jag skulle bara kolla på appen om det gagnade mig. Det låter väldigt egoistiskt, men
jag skulle aldrig sätta mig och chatta på den där appen, utan den hade bara varit
som ett stöd till mitt elbilsanvändande. Jag skulle aldrig gå in på den när jag ligger
hemma i soffan, det är helt meningslöst. Det finns andra forum för sånt” - Oskar
Flera respondenter påpekade att de saknade ett tävlingsmoment i sociala funktionens
delafunktion som skulle bidra till förändring av beteenden. Respondenterna hänvisade till
“lek och spel”, tävling och belöning för att sociala funktionen skulle vara mer relevant då
nuvarande utformning inte drog deras uppmärksamhet. En respondent påpekade
möjligheten att se sin statistik i relation till andra elbilsanvändare skulle kunna motivera
till fortsatt förändring av beteende och för att tävla mot andra:
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“Detta är ett sätt att ändra folks vanor. Kan jag få mer poäng, genom att ändra mina
vanor på en viss sträcka så tror jag att jag skulle dela till mina vänner att jag har
kört olika sträckor och många har fått tre i betyg på den sträckan, men jag fick fem” Marcus

7.5 Digitala hjälpmedel
Utvärderingen visade behovet av digitala hjälpmedel hos samtliga respondenter.
Respondenterna beskrev att de vid flera tillfällen av elbilanvändingen använder digitala
hjälpmedel för att underlätta användning och lösa problematik. De digitala hjälpmedel
som användes av respondenterna varierade från elbilens integrerade lösning till externa
enheter då elbilens integrerade lösning vid flera tillfällen beskrevs vara bristfällig.
Exempelvis använde respondenten flera digitala hjälpmedel för att öka sin kunskap om
elbilens kapacitet och resans laddmöjligheter:
“Då tar jag Uppladdning.nu och jag tar ett Excel där jag har några sparade Excelark
där jag har lagt in tidigare resor. Vi kollar vilka sträckor som vi ska åka och sedan
gör vi en körjournal, en planering i Excel och skrev tid och hur mycket vi laddade.
Men har man en app så är det ju jättemycket bättre. Än att hålla på med Excel.” Albin
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8. Analys och diskussion
8.1 Planering för trygghet
Resultatet från utvärderingen visade att prototypens planeringsfunktion som baserats på
Planering för trygghet var ett grundläggande behov för respondenterna idag. Assistans
från det digitala hjälpmedlet beskrevs bidra med trygghet till respondenterna när det
fanns möjlighet att få ett preferensanpassat resultat. Detta visades genom samtliga
respondenters intresse för filtreringsmöjligheten av laddstationer i prototypen samt
möjligheten att se deras egna elbils räckvidd i planeringsfunktionen. Tryggheten kan bero
på att elbilsanvändaren är medveten om laddstationers restriktioner i form av placering
och laddstationstyp. Att förse användaren med filtreringsmöjligheten kan därför skapa en
ökad kontroll och trygghet. Planeringsfunktionens data var relaterbar samt lätt att förstå
vilket stärks av tidigare studier då information som elbilen presenterar har visat sig vara
komplex och svårförstådd av användare (Lundström, 2014; Strömberg et al., 2011).
När respondenterna hade möjlighet att planera sin resa under utvärderingen visade dom
en uppskattning för prototypens planeringskapacitet. Detta stärks i litteratur och
förstudien angående elbilsanvändares oro och fenomenet räckviddsångest.
Räckviddsångest är idag ett återkommande problem för elbilsanvändare och samtidigt ett
hinder för potentiella nya elbilsanvändare (Egbue & Long, 2012; Lundström, 2014;
Lundström & Hellström, 2014; Monigatti, Apperley & Rogers, 2014; Strömberg et al.,
2011). Respondenterna reflekterade över sin egen situation och sin elbils kapacitet under
utvärderingen. De uttryckte en oro för laddstationers placering i relation till elbilens
kapacitet. Detta när de skulle påbörja det scenariodrivna testet utan information om
laddstationerna. Oron för laddstationerna, verkar grundas i saknaden av information om
laddstationernas status.
Självformning som identifierats utifrån tidigare studier (Wang et al., 2013) var ett lämpligt
persuasive element. Valet av självformning grundas i tidigare studier av elbilsanvänding.
Problematik etableras i osäkerhet om elbilens kapacitet samt laddstationers placering
(Lundström & Hellström, 2015). I prototypen tar självformning skepnad genom
planeringsfunktionen som agerar som ett verktyg som assisterar användaren med
planering. Förstudien visade ett behov för planering hos respondenterna och självforming
ansågs därför vara lämpligt då elbilsanvändaren alltid måste initiera planeringen själv.
Självforming visade att elbilsanvändaren kan minska sin räckviddsångest genom att
planera då det har möjligheten att minska osäkerheten vid elbilsanvänding.
Resultatet från utvärderingen indikerade att en revidering av Planering för trygghet
krävdes. Revidering av Planering för trygghet grundades i resultatet om reseplanering.
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Korta och kända sträckor krävde inte planering men att det fanns ett behov att veta var
laddstationer fanns vid dessa sträckor. Det fanns ett behov att veta om något ändrats eller
uppdaterats längs kända sträckor och därför tillämpades persuasive elementet skyldighet.
Skyldighet ämnar bidra med en känsla av skyldighet som kan få användaren att utföra en
uppgift (Kirman et al., 2010; Wang et al., 2013). Syftet med implementationen av
skyldighet i Planering för trygghet är att återkoppla med elbilsanvändare även om de
känner sig säkra när de färdas längs kända eller korta sträckor. Detta för att förhindra
oväntade händelser eller en potentiell räckviddsångest. För den reviderade versionen av
Planering för trygghet, se bilaga 1

8.2 Dynamisk vägledning
Dynamisk vägledning ämnar bidra med en lösning till utmaningen om elbilsanvändares
behov av stöd under färd när kunskapen om elbilar och infrastruktur är bristande.
Resultatet från studien visade att Feedback genom navigationsfunktionens kontinuerliga
uppdateringar om räckvidd samt förslag på åtgärder gjorde respondenten mer säker
under färd. Detta stärks även av Lundström och Bogdan (2017). Froehlich (2010)
förklarar hur mer frekvent och kontinuerlig feedback ger stöd vid förändring av beteende.
Att ge elbilsanvändaren en alternativ åtgärd vid yttre påverkan kan förmedla en känsla av
trygghet. Detta då direkt planering under resan gjorde färd och planering flexibel.
Navigationsfunktionen som baserades på Dynamisk vägledning visade sig vara en lyckad
implementation då realtidsdatan kunde förmedla en känsla av trygghet vilket bidrog till
minskad räckviddsångest. Dynamisk vägledning erbjöd respondenten kunskap som utan
digitala hjälpmedel inte varit tillgänglig. Genom att bistå med information om
laddstationers tillgänglighet och tillstånd, kan elbilsanvändaren bli medveten om de
brister som kan påverka färden.
Utvärderingen visade att användningen av Feedback och Information fick respondenterna
att bli mer trygga då de själva inte behöver leta upp informationen och kan fokusera på
framförandet av sin elbil. Genom information om laddstationers tillgänglighet och
tillstånd behövde elbilsanvändaren inte åka till en laddstation med oron för att den var ur
funktion eller upptagen. Dynamisk vägledning använde sig av självformning vilket gav
elbilsanvändarna en känsla av kontroll om de skulle färdas på en uppdaterad eller
planerad rutt.
Dynamisk vägledning bidrog under utvärderingen till att elbilsanvändarna inte kände
den oro som de upplevt vid användningen av tidigare digitala hjälpmedel för elbilar. Till
skillnad från tidigare digitala hjälpmedel i elbilar som estimerar räckvidden (Lundström,
2014), så visar resultatet från utvärderingen att Dynamisk vägledning på ett mer
omfattande sätt förmedlar hur elbilsanvändaren skall gå tillväga för att bevara tryggheten
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under elbilsanvändningen och undvika räckviddsångest. Tidigare studier har valt att
fokusera på vilket sätt digitala hjälpmedel ska presentera den estimerade räckvidden
(Lundström, 2014; Lundström & Bogdan, 2017; Strömberg et al, 2011). Genom Dynamisk
vägledning sker inte samma opålitliga förändring då rekommenderad åtgärd inte
presenteras på samma sätt utan genom ett konkret navigationsförslag som hjälper
elbilsanvändaren till det mest gynnsamma beteendet för situationen. Plötsliga
förändringar av räckviddsuppskattningen kan fortfarande ske under implementation av
Dynamisk vägledning. Till skillnaden från tidigare digitala hjälpmedel som Guess-ometern (Lundström, 2014), kan digitala hjälpmedel genom Dynamisk vägledning
undvika osäkerhet vid förändring genom att föreslå en åtgärd och vägleda till alternativa
laddstationer samt lämna utrymme för självformning hos elbilsanvändaren.
Dynamisk vägledning kan riskera att förlora sitt syfte om det digitala hjälpmedlet ej har
möjlighet att visa hela infrastrukturen. Situationer kan uppstå där elbilsanvändaren
förlitar sig på digitala hjälpmedlet och där det inte har möjligheten att förmedla varken
effektivaste rutt eller visa på optimala åtgärder vid förändrade villkor. Elbilsanvändaren
kan uppleva det digitala hjälpmedlet ineffektivt eller missvisande då det kan leda
elbilsanvändaren till att välja vägar som inte är optimala utifrån den infrastruktur som
faktiskt finns tillgänglig. Dynamisk vägledning bör därför appliceras på ett sådant sätt
att användaren inte upplever att det digitala hjälpmedlet försvårar elbilsanvändningen
och skapar misstro hos användaren, något som även stärks av Jung et al. (2015).
Resultatet från utvärderingen visade att en revidering av Dynamisk vägledning krävdes.
Dynamisk vägledning saknar information om att låta elbilsanvändaren fritt forma sin
egna färd. För att designers inte skall låta det digitala hjälpmedlet ta över navigering
behöver Dynamisk vägledning tydligare klargöra att elbilsanvändaren har möjlighet att
välja bort rekommenderad åtgärd. För den reviderade versionen av Dynamisk
vägledning, se bilaga 1.

8.3 Informera för medvetenhet
Resultatet från utvärderingen visade att det finns möjlighet för Informera för
medvetenhet att ha en gynnsam påverkan för att stödja förändring av beteenden.
Elbilsanvändare har ett behov av information och återkoppling om deras beteende som
bekräftar påverkan av elbilsanvändningen. Under utvärderingen beskrev flera
respondenter att det finns potential för stöd vid förändring av beteende baserat på
informationen som fanns tillgänglig i prototypen.
Informera för medvetenhet baseras på Information och Feedback. Information används
för att informera elbilsanvändaren genom att presentera statistik som direkt relaterar till
elbilsanvändningen. Informationsfunktionen ämnade stödja förändring av beteende
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genom ökad medvetenhet och förståelse. Utvärderingen visade att information som var
relaterbar för den enskilde elbilsanvändaren var betydelsefull då det gjorde
informationen mer användbar. Att kunna relatera till information är något som Froehlich
(2010) påpekar kan påverka ett beteende. Utvärderingen visade att informationen var en
typ av bekräftelse av elbilsanvändarens handlingar. Informationen var i vissa fall
svårtolkad eller svår att relatera till då dess betydelse hade olika innebörd för
respondenterna. En av orsakerna till att det uppstod svårigheter var perspektivet som
informationen sattes i. Det saknades en djupare förståelse om vad elbilsanvändaren
behöver samt intresserar sig av. Informationen som presenterades var för generell och
var tänkt att intressera alla elbilsanvändare. Men utvärderingen visade att alla inte kunde
relatera till informationen. Tidigare studier visar behovet av att information måste vara
lätt att förstå, skapa förtroende, vara attraktiv och lätt att komma ihåg (Froehlich, 2010).
Feedback användes för att återkoppla prestationer till elbilsanvändaren genom att
summera information relaterad till elbilsanvändningen. Återkopplingen som användes vid
presentationen av information var betydelsefull. Detta då elbilsanvändarens prestation
jämfördes med en genomsnittsprestation som agerade som ett mål. Återkopplingen gör
att informationen blir mer uppenbar då elbilsanvändaren kan se betydelsen av sin
prestation. Informationen som presenteras ska alltid motivera elbilsanvändaren att
fortsätta sin förändring av beteende.
Resultatet av utvärderingen visade att vissa respondenter redan använde digitala
hjälpmedel och att de hade gett stöd åt respondenterna. Andra respondenter som inte
använde digitala hjälpmedel för att se en summering av sin förbrukning eller påverkan på
miljön hade en positiv inställning till informationen som presenterades. Om information
inte fanns tillgänglig för elbilsanvändaren så hävdade en respondent att det inte skulle
finnas möjlighet till förändring av beteende. Detta relaterade till informationens
betydande roll vid en beteendeförändring (Froehlich, 2010). Utan information och
återkoppling så visade studien att förändring av beteende kan vara svårt eller omöjligt.
Efter utvärderingen så har en revidering av Informera för medvetenhet utförts för att
lägga vikt vid personifiering av den informationen som skall presenteras. Betydelsen av
personifiering kommer från resultatet där elbilsanvändarna uttryckte att informationen
måste vara relevant och unik för varje elbilsanvändare. Därför skapades ytterligare ett
designförslag för att stödja informationens relevans, vilket presenteras tillsammans med
tidigare designförslag. Relevans fanns i Informera för medvetenhet men detta
designförslag var för generellt och riktades mot för många elbilsanvändare. En
förstärkning av feedback utfördes där utöver high-level feedback så kan low-level feedback
användas för att vägleda elbilsanvändaren. Detta för att underlätta förändring av
beteende där det digitala hjälpmedlet kan tydliggöra alternativa åtgärder av
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elbilsanvändningen. För den reviderade versionen av Informera för medvetenhet, se
bilaga 1.

8.4 Dela för stöd och gemenskap
Resultatet från utvärderingen visade att övervägande delar av den sociala funktionen inte
gav ett märkbart stöd för elbilsanvändarna i dess nuvarande form. Resultatet varierade
per respondent angående behovet av att dela med sig och ge råd till andra
elbilsanvändare. Sociala funktionens check-in-funktion var en uppskattad funktion och
kunde återge lämplig information. Sociala funktionens jämförafunktion föreställdes som
en större funktion med mer spelifiering som grund vid förändring av beteende.
Att dela och ta del av andras erfarenheter kunde hjälpa elbilsanvändaren genom att
informera om brister och lösningar innan en problematisk situation uppstått. Om
elbilsanvändarnas användningsområde av elbilar skiljer sig åt kan erfarenheter och
information vara för specifik för att vara användbart för andra elbilsanvändare. Korta och
långa resor eller typen av elbil påverkade informationen, därför riskerar viss information
att bli irrelevant för elbilsanvändare i olika livssituationer. Den lyckade implementationen
vid delandet av erfarenheter mellan elbilsanvändare kan relateras till Wang et al. (2014)
studier. Liknande Wang et al. (2013) gav sociala funktionens delafunktion elbilsanvändare
möjlighet att lära sig av andra elbilsanvändares erfarenheter och inte själva behöva
misslyckas innan gynnsam elbilsanvändning kan identifieras.
Check-in-funktionen skapade en tillförlitlig kunskapsbank som förmedlade frekvent
uppdaterad information om laddstationens tillgänglighet och tillstånd. Resultatet av
utvärderingen kunde visa på funktionens möjlighet att skapa frekvent uppdaterad
information. Vilket elbilsanvändarna kan använda för att få information om laddstationers
tillgänglighet och tillstånd samt se laddstationen utifrån ett användarperspektiv. Att
informationen måste vara relevant och tillförlitlig är något som stärks Froelich (2010)
vilket visats i resultatet angående användargenerat innehåll och varför elbilsanvändarna
ansåg att det var en gynnsam funktion.
Att jämföra statistik med varandra visade sig innehålla ett större behov av
tävlingsmoment än vad som framställts i prototypen. Att jämföra med andra
elbilsanvändare skapar möjligheten att motivera elbilsanvändaren att förändra sitt
beteende genom att vara bättre jämfört med andra. Jämförelse av elbilsanvändare skulle
motivera till ändrat beteende då jämförelse med andra individer tidigare visats positivt i
studier som exempelvis Petkov et al. (2011) och Wang et al. (2013).
Dela för stöd och gemenskap använde social tillhörighet för att skapa en gemenskap där
elbilsanvändarna kan hjälpa varandra att identifiera en gynnsam elbilsanvändning. Social
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tillhörighet bidrog till stöd vid elbilsanvändning då respondenterna kunde dra lärdomar
av andras erfarenheter. Funktionen förmedlade dock inte den känsla av gemenskap som
Dela för stöd och gemenskap ämnade att tillföra. Implementationen av social
tillhörighet ämnade att bidra med ett stöd genom gemenskap där användarna kunde ge
stöd åt varandra genom uppmuntrande kommentarer och hjälp när elbilsanvändaren
behöver en lösning. Ingen av respondenterna belyste att gemenskapen skulle påverka
dem på något märkbart sätt. En möjlig anledning till den misslyckande implementationen
kan vara skillnaden mellan kontexterna.
Petkov et al. (2011) beskriver att kommunikation av tidigare erfarenheter har möjlighet
att stödja användaren. Elbilsanvändarna såg råd och delade erfarenheter som en gynnsam
funktion men samtidigt var intresset begränsat av att medverka i en gemenskap. Liknande
digitala hjälpmedel bör istället fokusera på annan typ av involvering av elbilsanvändare,
som exempelvis att dela information som är direkt applicerbar i kontexten som
information om laddstationer.
Dela för stöd och gemenskap använde jämförelse för att motivera elbilsanvändarna.
Jämförelse var dock mer förknippat med spelifiering och tävling. Jämförelsens möjlighet
att motivera förändrat beteende bekräftar Froehlich (2010) som beskriver hur jämförelse
med andra har en motiverande effekt. Respondenterna motiverades av att de kunde
jämföra sin prestation med andra elbilsanvändare. Elementen information och feedback
användes i jämförelsefunktionen genom att elbilsanvändaren får återkoppling till hur
förbrukning och påverkan ställs i relation till andra elbilsanvändare. Elementen visade sig
bidra till medvetenhet och motiverade respondenten att fortsätta med förändrat
beteende.
Utifrån resultatet från utvärderingen visade Dela för stöd och gemenskap behov av
revidering. Att fokusera på att förmedla en gemenskap visade sig inte vara effektivt i vår
studie. Därför behöver Dela för stöd och gemenskap justeras för att istället fokusera på
möjligheten att dela erfarenheter och skapa tillförlitlig information. Respondenternas vilja
av en mer utvecklad tävlingsfunktion hade kunnat fylla de behov som elbilsanvändarna
visade. Dock har vi valt att inte gå vidare med denna revidering av Dela för stöd och
gemenskap då en sådan revidering skulle bli för stor för att omfattas av endast ett
designförslag inom denna studie. Därför ser vi att vidare forskning bör undersöka
spelifiering inom elbilsanvändning och vi kommer avlägsna jämförelse från Dela för stöd
och gemenskap. För den reviderade versionen av Dela för stöd och gemenskap, se bilag

8.5 Summering av designförslag
Resultatet av utvärderingen har lett till flera revideringar av våra designförslag. Utöver de
revideringar som gjorts av våra designförslag så har ytterligare ett designförslag lagts
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fram baserat på resultatet från utvärderingen. Resultatet visade att det fanns flera
anledningar till att informationen behövde vara direkt relevant och formbar till den
specifika elbilsanvändaren. Samtliga funktioner i prototypen visade genom studien att
personifiering var önskat och att informationsfunktionen till och med kunde sakna
relevans om det inte stämde överens med elbilsanvändarens behov. Vi introducerar
därför ett nytt designförslag; Personifiering och betydelse. Personifiering och
betydelse ämnar stödja elbilsanvändare och deras personliga preferenser.
Personifiering och betydelse kompletterar tidigare designförslag genom att öka
relevans av den information som visas. Se bilaga 1 för Personifiering och betydelse.
Idag ser vi en förändring av elbilsmarknaden och de digitala hjälpmedel som finns att
tillgå, men då området är nytt och existerande hjälpmedel är undermåliga finns det mer
att önska av dagens digitala hjälpmedel som ämnar stödja elbilsanvändare (Lundström &
Bogdan, 2017). Denna studie har tagit fram designförslag för hur designers kan designa
digitala hjälpmedel för att stödja just elbilsanvändare vid elbilsanvändning.
Designförslagen har skapats med hjälp av design patterns som ett format. Detta för att
skapa designförslag som tar hänsyn till kontexten och på ett relevant sätt exemplifierar
hur designförslagen kan appliceras inom design av digitala hjälpmedel för
elbilsanvändare. Genom dessa designförslag tror vi att designers kommer att kunna skapa
förståelse för designproblemet och hur de på ett mer konkret sätt skall skapa digitala
hjälpmedel som ska verka vid elbilsanvänding.
Att underlätta för designers vid skapandet av digitala hjälpmedel tror vi kommer att öka
antalet anpassade digitala hjälpmedel för elbilsanvändare. Tidigare studier av Lundström
och Bogdan (2017) beskriver att digitala hjälpmedel är ett sätt att minska
elbilsanvändarens räckviddsångest och oro för elbilen. Designförslagen ämnar underlätta
elbilsanvändning genom digitala hjälpmedel som gör det lättare att ta till sig och agera
enligt de nya beteenden som kommer med elbilsanvänding. Dessa kommer även att kunna
stödja elbilsanvändaren under förändring av beteende och uppmuntra elbilsanvändaren
till fortsatt förändring. På så vis kan digitala hjälpmedel underlätta och skapa bättre
förutsättningar för elbilsanvändaren. Med bättre anpassade digitala hjälpmedel
tillgängliga för elbilsanvändaren, kan allmänhetens förhållningssätt till elbilar bli mer
positiv och möjligheten till adaption av elbilar öka. Anpassade digitala hjälpmedel för
elbilsanvändare kan öka möjligheten till att elbilen adapteras snabbare och att
infrastrukturen expanderar. Detta genom en lätthanterlig och en mer orosfri
elbilsanvändning
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9. Slutsats
Denna uppsats ämnade att svara på frågan “hur kan digitala hjälpmedel designas för att
stödja elbilsanvändare?”. Genom en designstudie så identifierades fyra utmaningar för
elbilsanvändare och baserat på dessa utmaningar skapades fyra tentativa designförslag.
Utmaningarna som identifierats i litteratur- och förstudien beskriver elbilsproblematik
men med fokus på beteendeförändring som den grundläggande problematiken vid
användning av elbilar (Lundström & Hellström, 2014; Lundström & Bogdan, 2017;
Monigatti, Apperley & Rogers, 2014) Genom att utvärdera våra fyra tentativa
designförslag kunde förbättringsmöjligheter identifieras och samtliga designförslag
bearbetas samt att ett nytt designförslag identifierats, som kompletterar existerande
designförslag.
Våra designförslag bidrar med stöd för designers som vill designa digitala hjälpmedel för
att stödja elbilsanvändare i deras elbilsanvändning. Elbilsanvändare idag är i behov av
digitala hjälpmedel som kan hjälpa elbilsanvändaren att hantera räckviddsångest
(Lundström & Bogdan, 2017). Våra designförslag kan användas för att ge digitala
hjälpmedel möjligheten att stödja elbilsanvändare genom att förmedla en känsla av
trygghet och kontroll i framförandet av eldrivna fordon och användandet av
laddstationsinfrastruktur. Listan nedan sammanfattar kort våra designförslag:
•
•
•
•
•

Planering för trygghet ger elbilsanvändaren ett verktyg för planering av framtida
resor, vilket förmedlar en trygghet hos elbilsanvändaren.
Dynamisk vägledning ger elbilsanvändaren assistans i realtid under sin färd för
att förebygga oro och problem.
Informera för medvetenhet ger elbilsanvändaren feedback om elbilsanvändingen
för att bekräfta eller uppmuntra till förändring av beteende.
Dela för stöd och gemenskap ger elbilsanvändare möjlighet att dela och ta del av
information som ökar tryggheten i infrastrukturen som finns.
Personifiering och betydelse hjälper elbilsanvändaren att välja vilka behov och
vilken information som skall presenteras av det digitala hjälpmedlet.

Det har visat sig svårt för elbilsanvändare att ta till sig den information som elbilar bistår
användaren med och samtidigt svårt att hitta och använda laddstationer. Det krävs
förändring av elbilsanvändares beteenden för att minska de orosmoment som existerar
idag (Lundström & Bogdan, 2017). Genom att använda tidigare presenterade
designförslag finns det möjlighet att skapa en bättre grund för att elbilsanvändning skall
ske på ett lättare sätt. Detta för att uppnå de hållbarhetsmål som länder och
världsomfattande organisationer bestämt för elbilar (Morrissey, Wheldon & O’Mahoney,
2016)
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10.

Vidare forskning

Framtida studier bör fokusera ytterligare på hur design av digitala hjälpmedel kan stödja
olika typer av elbilsanvändare. Vår studie bestod endast av early adopters och det kan
därför vara intressant att återkomma när adaption av elbilen ökat av allmänheten och fler
late adopters blir tillgängliga. Studien etablerade att det finns möjlighet för stöd vid
förändring av beteende hos elbilsanvändare genom användningen av digitala hjälpmedel,
men vidare forskning bör undersöka designförslagens långvariga effekt vid
elbilsanvändning.
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Bilagor
Bilaga 1
Ändringar i designförslag markeras med rött som borttagen text eller ersatt text och grön
som tillagd eller ersättande text.

Planering för trygghet
Element av persuasive
Självformning, Skyldighet
Problem
Elbilsanvändaren måste planera en färd som har varierande storlek och komplexitet. För
att utföra uppgiften krävs flera variabler från elbilen, yttre faktorer som påverkar elbilens
kapacitet samt preferenser för laddstationer, som i sin helhet skapar osäkerhet hos
elbilsanvändaren.
Kontext
Planering för trygghet grundar sig i att stödja en elbilsanvändare som behöver hjälp
med att planera resor baserade på variabler som exempelvis destination, kapacitet hos
elbilen, laddinfrastruktur, tid och önskade stopp. Elbilen är beroende av laddning som
försvårar framförandet och elbilsanvändaren är beroende av att ta reda på vilka
laddstationer som är kompatibla med elbilen, men även anpassa laddningen efter
situationen. Elbilsanvändarens situation kan bero på olika element som exempelvis tid för
ankomst vid destinationen eller om elbilsanvändaren skall stanna vid en deldestination. Planeringen kan vara rutin eller icke-rutin i elbilsanvändarens vardag
relation till elbilsanvändningen. bör rekommenderas för att skapa en rutin för att minska
obehag vid oplanerade händelser.
Lösning
Assistera elbilsanvändaren vid planering genom att behandla komplex information om
elbilens kapacitet, laddinfrastruktur i relation till den avsedda destinationen.
När planeringen skall påbörjas så blir elbilsanvändaren ombedd att tillhandahålla
information om sin situation som exempelvis information om sin elbil, slutdestination och
del-destinationer samt vilken tid som elbilsanvändaren ska befinna sig vid
slutdestinationen.
Planeringen påverkas om användaren har möjlighet att ladda sin elbil vid start-och
slutdestination. Om elbilsanvändaren kan ha sitt fordon under laddning och fordonet är
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fulladdat vid avgång, så kan tiden det tar att ladda minska och antal stopp under färd vid
längre sträckor minska eller helt och hållet försvinna vid kortare sträckor.
Elbilsanvändaren måste fylla i information om destination eller destinationer för att skapa
en färd som elbilsanvändaren kan använda. Med hjälp av den tidigare behandlade
informationen så kan en eller flera förslag på rutter ges i prioritetsordning utifrån bäst
framkomlighet.
För att motverka obehag vid oplanerade händelser under korta och kända sträckor så
skall planering föreslås och belönas. Detta när elbilsanvändare eventuellt känner
förtroende till sin egna förmåga och väljer att inte använda digitala hjälpmedel för att hitta
till laddstationer. Elbilsanvändaren kan känna till en laddstations position men kanske
inte känner till längden av kön till laddstationerna som kan vara för lång eller en
laddstation inte rapporterats som ur funktion.
Exempel
Elbilsanvändaren vill kunna planera sina resor med sin elbil. Ett digitalt hjälpmedel
behandlar information om elbilsanvändarens elbil, önskade destinationer,
laddstationsalternativ och aktiviteter under färd. När all information har behandlats så
skall elbilsanvändaren få ett eller flera förslag på rutter. Vid kortare och kända sträckor
när planering eventuellt känns mindre meningsfull så skall planering uppmuntras för att
förhindra obehag vid oplanerade händelser.

Dynamisk Vägledning
Element av persuasive
Information, Feedback, Självforming
Problem
Elbilsanvändaren har inte tillgång till den information som behövs under färd, frekventa
ändringar sker i realtid och elbilsanvändaren behöver anpassa sig till ny information.
Kontext
Dynamisk vägledning ämnar stödja elbilsanvändare då de behöver relevant och aktuell
information under färd. Dynamisk vägledning är tänkt att fungera samtidigt som
elbilsanvändaren framför sitt fordon för att assistera med navigation till
slutdestinationen, men samtidigt visa vägen till laddstationen som är mest gynnsam för
färden. Detta måste ske dynamiskt genom att uppdatera om en laddare skulle bli
upptagen eller rapporteras som ur funktion.
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Lösning
Vägled elbilsanvändaren fram till slutdestination samt ge råd med aktuell information
under färd.
Dynamisk vägledning agerar som navigation med elbilsbehov i fokus och har dynamisk
effekt för att åstadkomma direkt återkoppling som skapar en behaglig upplevelse under
färden. Under färd så kommer Dynamisk vägledning upplysa om planerade stopp och
aktuella laddstationers status. Elbilsanvändaren har fördefinierat vilka laddstationer som
är optimala för färden och när elbilsanvändaren påbörjar sin färd kommer Dynamisk
vägledning att utgå från dessa. Skulle laddstationerna inte passa in i den definierade
tidsramen som elbilsanvändaren har valt eller om laddstationen skulle vara upptagen och
det finns hög tillgänglighet vid andra laddstationer, kommer Dynamisk vägledning
optimera elbilsanvändarens rutt. ge elbilsanvändaren andra alternativa ruttförslag som
denna fritt kan välja mellan.
Dynamisk vägledning stärks av Planering för trygghet och Personifiering och
betydelse genom att ge relevant information för att styrka elbilsanvändarens förmåga
och preferenser. Dynamisk vägledning kan dock agera utan Planering för trygghet och
Personifiering och betydelse men har minskad effektivitet.
Exempel
Elbilsanvändaren framför sitt fordon och behöver ladda inom 30 minuter. En laddstation
på rutten har valts ut som optimal för elbilsanvändarens färd. Om laddstationen skulle bli
upptagen så kommer vägledaren att upplysa elbilsanvändaren och försöka hitta ett bättre
alternativ presentera tillgängliga alternativ som elbilsanvändare får välja samt som passar
för tidsramen och planerade stopp för att effektivisera färden och skapa en behaglig
upplevelse.

Informera för medvetenhet
Element av persuasive
Feedback, Information
Problem
Elbilsanvändaren saknar kännedom och detaljer om sin elbilsanvändning samt hur
användningen påverkar elbilens kapacitet, miljöpåverkan och drivmedelskostnad.
Kontext
Informera för medvetenhet ämnar upplysa elbilsanvändaren på ett sådant sätt att
förändring av beteende kan stödjas och uppmuntras. Detta kan göras genom att bidra med
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information om elbilsanvändarens beteende och dess påverkan på miljö och ekonomi.
Informera för medvetenhet kan användas för att uppmuntra elbilsanvändaren att
påverka sitt beteende före eller efter använding av sin elbil.
Lösning
Informera elbilsanvändaren om deras statistik så som förbrukning och kostnad per körd
distans och visa det i en kontext i förhållande till ett optimalt eller önskat medelvärde.
Informera för medvetenhet är tänkt att upplysa, men samtidigt sätta den information
som presenteras i kontext för att skapa relevans för elbilsanvändaren. Med hjälp av
kontexten så kan användaren urskilja ett positivt eller negativt beteende och på så sätt
uppmuntra till förändring av beteende. Informera för medvetenhet använder sig av
high-level feedback som är en summering av elbilsanvändarens prestation och att
elbilsanvändaren får ett mål som skall försöka uppnås. low-level feedback där
elbilsanvändaren ges en summering av dennes prestation och om det satta målet inte nås
så ges konkreta förslag på förbättring för att uppnå målet.
Effekten av Informera för medvetenhet stärks av Personifiering och betydelse genom
att assistera med att skapa relevans i information. Informera för medvetenhet kan kan
dock agera utan Personifiering och betydelse men har en bevisad minskad effektivitet.
Exempel
Elbilsanvändaren vill se en summering av sin genomsnittliga energiförbrukning per 100
kilometer vid körning under senaste månaden. När elbilsanvändaren kommer till
summeringen så kommer en graf att visa elbilsanvändarens förbrukningsnivåer under
hela månaden. En annan graf kommer visa den optimala eller önskade förbrukningen för
genomsnittsanvändaren.
Om
elbilsanvändaren
befann
sig
under
genomsnittsförbrukningen kommer elbilsanvändaren att få beröm. Är elbilsanvändarens
förbrukning över genomsnittliga förbrukningen så kommer elbilsanvändaren bli upplyst
om detta genom ett mål som satts och skall försöka uppnås av elbilsanvändaren. och
förslag på förbättring kommer att ges så möjlighet till förändring skapas.

Dela för stöd och gemenskap
Element av persuasive
Feedback, Information, Jämförelse, Social tillhörighet
Problem
Elbilsanvändaren måste enskilt handskas med problem och frågor angående sin
elbilsanvändning som är svåra att reda ut. och har svårigheter att lita på begränsad eller
partisk information.
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Kontext
Dela för stöd och gemenskap kan användas för att motivera elbilsanvändaren att
prestera bättre genom att jämföras med andra elbilsanvändare och kunna ta del andra
användares erfarenheter. Användargenererat innehåll måste stödjas för att låta
elbilsanvändare skapa innehåll och dela erfarenheter med varandra.
Dela för stöd och gemenskaps ämnar att möjliggöra för elbilsanvändare att ta del andra
elbilsanvändares erfarenheter. Att ta del av andra elbilsanvändares erfarenheter kan
motverka och underlätta problem om information angående tillvägagångsätt finns
tillgänglig för den utsatta elbilsanvändaren. Elbilsanvändarna har större tillit för opartisk
och bredd information. Användargenererat innehåll måste stödjas för att låta
elbilsanvändare skapa innehåll och dela erfarenheter med varandra.
Lösning
Möjliggör en gemenskap för elbilsanvändare där erfarenheter och kunskap kan delas med
varandra för att underlätta elbilsanvändning. Gemenskapen kan jämföra användning och
prestationer och skapa möjlighet till förändring.
Möjliggör för elbilsanvändare att skapa en digital kunskapsbank där de kan dela och ta del
av tillförlitlig och opartisk information.
Dela för stöd och gemenskap skall möjliggöra för användare att dela med sig av
information om tidigare erfarenheter som råd vid resor eller optimering av
elbilsanvändningen. Elbilsanvändarna skall kunna ta del av och dela med sig av egna
erfarenheter. Elbilsanvändare kan jämföra sig med andra elbilsanvändare och se hur väl
de presterar i jämförelse med varandra.så de tillsammans kan skapa en tillförlitlig och
opartisk kunskapsbank. Elbilsanvändare skall kunna checka-in vid laddstationer samt
lägga till information som är relevant för laddstationen.
Elbilsanvändare skall kunna ta del och dela med sig utav olika perspektiv av
elbilsanvändning i informationsflöden och även kommunicera med varandra för att skapa
gemenskap mellan elbilsanvändare.
Exempel - 1
Elbilsanvändaren skall köra en längre sträcka, destination A till destination B och vet att
det är mycket höjdskillnader på rutten som kan innebära att elbilsanvändaren måste
stanna för att ladda under färd. Elbilsanvändaren väljer därför att gå till ett
informationsflöde med råd, för att se om någon har delat med sig av information om det
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finns möjlighet att effektivisera färden genom att ta andra vägar runt original rutten i
förhoppning om att undkomma en laddning under färd.
Exempel - 2
Elbilsanvändare A vill se hur långt elbilsanvändare B har kört dom senaste tre månaderna.
Elbilsanvändare A går in på profilen för elbilsanvändare B och väljer alternativet att
jämföra körd distans. En graf visas där elbilsanvändare A kan se sin körda distans de 3
senaste månaderna och i parallell visas den körda distansen av elbilsanvändare B.
Elbilsanvändare A väljer att skriva till elbilsanvändare B för att fråga hur
elbilsanvändingen går och varför elbilsanvändare B inte kört den distans som
elbilsanvändare B brukar köra per månad.
Exempel - 2
Elbilsanvändaren väljer att stanna vid en laddstation för att ladda sin elbil innan färden
fortsätter. Elbilsanvändaren väljer då att genom en applikation på sin telefon checka-in
vid laddstation X vid avfart X på Europaväg XX. Elbilsanvändaren skriver också att ett
kortare stycke text om att det laddningen går bra och motsvarar utlovad effekt och att det
även finns en toalett i närheten.

Personifiering och betydelse
Element av persuasive
Självformning
Problem
Elbilsanvändaren måste ha ha tillgång till information som är relevant och genom digitala
hjälpmedel ha möjlighet att stödjas i en eller flera situationer.
Kontext
Personifiering och betydelse grundläggande funktion är att stödja elbilsanvändare
genom relevans och att skapa en personifierad upplevelse. Applikationer som har
funktioner och data som drivs av elbilsanvändarens behov måste alltid ha
elbilsanvändaren i centrum. Kontexten som Personifiering och betydelse befinner sig i
måste stödja elbilsanvändarens behov samt intressen och måste godkännas och formas av
elbilsanvändaren.
Lösning
Möjliggör för elbilsanvändaren att under olika steg eller vid behov bistå med information
som baseras på kontexten för att skapa en relevant information och gynnsamma
upplevelser.
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När elbilsanvändaren behöver fylla ett behov genom ett digitalt hjälpmedel som behöver
tillhandahålla stöd så krävs relevans av information och funktioner. Informationen och
funktionerna som skall fylla ett behov behöver en källa för relevans och detta kan skapas
av ebilsanvändaren själv genom Personifiering och betydelse.
Alla val av information som skall visas kan stärka relevansen av informationen och
funktionerna som skall användas. Genom att tillhandahålla alternativ som elbilsanvändare
kan välja så skapas genom kontexten så kan relevansen av funktionernas användbarhet
öka.
Exempel
Elbilsanvändaren vill planera en resa och endast se relevant information om
elbilsanvändarens egna elbils räckvidd, laddstationer som passar utan adapter och
laddstationer som kan ladda elbilsanvändarens elbil från tomt batteri till fullt på mindre
än 45 minuter. Elbilsanvändaren har möjligheten att välja en bil från en fördefinierad lista
av bilar i sin profil samt välja vilken typ av laddstation som skall visas under planering och
färd.

Bilaga 2
Förstudie - Intervjuprotokoll
Bakgrund
Fråga

Svar Moderators
kommentarer

Hur gammal är du?
Hur skulle du beskriv dina tekniska kunskaper?
Vad använder du för plattform i din vardag? (dator, mobil,
tablet)
Använder du något digitalt hjälpmedel i så fall vilka? (som
exempel runkeeper eller easypark)
Hur ser dina resevanor (vardaglig bilkörning)?
Vad har du för bil idag? (Tydliggör typ av drivmedel)
Varför valde du att konvertera till elbil
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Varför valde du att konvertera till just denna typen av
drivmedel?

Fordonsanvändning (el)
Fråga

Svar Moderators
kommentarer

Hur skulle du beskriva din relation till elbilar?
Skulle du kunna nämna minst 3 fördelar med att köra elbil?
Kan du beskriva varje?
Skulle du kunna nämn minst 3 nackdelar med att köra elbil?
Kan du beskriva varje?
Ser du några utmaningar med din användning av elbil i övrigt?
Hur är din bild av laddstationers infrastuktur? (placering)
Använder du något stöd för din elbilsanvändning? (exempel)
Kan du motivera din användning av stödet?
Skulle du se på ett stöd för elbilsanvändning?
Om positivt, vilka funktioner skulle du se i ett sådant stöd?
Om negativt, varför inte?
Tack och adjö

Bilaga 3
Scenario-/uppgiftsdrivet funktionstest

Ø Hälsa välkommen och börja med att förklara intervjuns anonymitet och få påskrift av
deltagande avtal

Ø
Ø

Förklara hur del 1 och del 2 kommer att genomföras för att deltagaren ska få en bakgrund.
Börja sedan testet med att förklara scenario

Bakgrund
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Du är en elbilsägare som bor i Landvetter. Du jobbar som försäljare på ett IT-företag och arbetar i
Halmstad, vilket betyder att du dagligen pendlar till jobbet som är 149 km. Detta innebär att du
någon gång under dagen måste ladda din bil.
Du har fått höra av en kompis att det finns en applikation som du kan använda för att planera och
navigera för din elbilsanvändning. Du har nu laddat ner appen och ska planera din körning. Du
börjar med att planera din dagliga körning för att få en bättre koll på infrastrukturen runt de vägar
du brukar köra. (Börja uppgift 1)

Scenario 1 - Planera körning till jobbet
Be deltagaren att genomföra följande steg för att testa Planera.
Ø Gå in på ruttplaneraren
Ø Specificera din dina val för resan
Ø Gå sedan vidare för att bestämma destination som är:
o Landvetter till Halmstad och spara den som pendling.

Scenario 2 - Planera körning för en längre resa
Det är snart höstlov och du ska upp till Stockholm för att gå på en konsert med dina barn. Du
behöver planera för din resa till Stockholm, då du kommer att behöva ladda minst 1 gång enligt
bilens räckvidd.

Uppgift 1
Fortsätt nu att planera din nästkommande långdistans resa som är:
Ø Landvetter till Stockholm
Ø Navigera nu vidare så att applikationen kan planera din valda rutt med de preferenser som
du tidigare valt.
Ø Applikationen har nu gett dig två stycken förslag på rutter som du kan ta utifrån de
preferenser som valts.
Ø Då du vill komma fram så snabbt som möjligt väljer du den rutt som du anser är mest
tidseffektiv.
Ø Fortsätt nu med uppgift 2.

Uppgift 2 - Kör rutten och upplev de händelser som sker på vägen.
Be deltagaren genomföra följande steg för att testa Vägleda
Ø Du är nu påväg mot din destination.
Ø Den laddare som du har planerat att köra till har blivit upptagen.
Ø Bilen som laddas har 33 minuter kvar till full laddning.
Ø Då du har 5 minuter kvar till laddaren, väljer du att navigera till en annan laddare som är
ledig i närheten.
Ø Du är nu framme vid laddaren och laddar.
Ø Du står nu still i 30 minuter och du sätter dig på en bänk i närheten och kollar igenom
appen. (du kan fortsätta med nästa uppgift).
Ø Gå nu tillbaka till Dashboarden och börja på uppgift 3.
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Uppgift 3 - Se din statistik
Be deltagaren att genomföra följande steg för att testa Informera
Ø Gå in för att se din statistik via funktionen My DRIVE
Ø Se till din medelförbrukning och ekonomisk vinning per 10 mil (jämförelse med
fossildrivet fordon).
Ø Gå sedan vidare till detaljerad information om din miljöpåverkan.
Ø Inspektera din förbrukning i förhållande till det svenska genomsnittet.
Ø Gå sedan tillbaka till My DRIVE
Ø Gå sedan vidare till detaljerad information inom ekonomi.
Ø Inspektera din ekonomi i förhållande till det svenska genomsnittet.
Ø Hitta sedan information om när du laddade den 25 september.
Ø Gå sedan tillbaka till Dashboarden och börja med uppgift 3.

Uppgift 4-Dela och jämför
Be deltagaren att genomföra följande steg för att testa Dela
Ø Gå nu in på applikationens sociala funktion
Ø Ladda upp ett tips där du delar med dig av en bättre väg för att köra från Halmstad till
Helsingborg med lägre energiförbrukning, genom att undvika Hallandsåsen
Ø Då du står vid laddstationen kan du ändå ta och checka in och betygsätta laddaren för att
dela med dig av din erfarenhet av laddstationen. Då du kunnat köpa kaffe på stoppet
tycker du att den är bra och ger den 4 av 5.

Uppgift 5 - Hitta till laddare under natten (destinationsladdare)
Ø Du har kommit fram och varit på konserten. Du måste nu till ditt hotell, men du vill ladda
under natten.
Ø Du slår in adressen till hotellet för att se närmaste laddstation.
Ø Du navigerar till den närmast tillgängliga laddaren vid hotellet.
Ø Du har nu satt bilen på laddning och du går upp till hotellet.

Uppgift 6 - Du vill se din statistik efter din långa färd.
Ø
Ø
Ø
Ø

Då du nu kört lite mer vill du se hur du står dig mot dina kompisar
Gå till listan med dina vänner
Du väljer att gå in på Daniel Göranssons profil.
Du klickar sedan jämför för att se båda era värden.

Nu är din tid i Stockholm slut och du kommer att använda applikationen för att planera
din färd så du och din familj kan ta dig hem.
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Intervjuguide
Testfrågor
för
att
se
vad
personen
tyckte
om
de
olika
uppgifterna
*rutor och text markerade med är de som har ändrat på för att få en bättre syn på beteende
förändring även för att ställa med öppna frågor.
Main

Potentiella följdfrågor

Planera
I början av testet skapade du en
planerad rutt som tog dig från
Landvetter till Stockholm. Kan du
beskriva dina tankar kring den
uppgiften?
Hur kändes det att planera i förväg Ta upp händelser från del 1
för resa?
Vad kände du att planeringen av Hur skulle du säga att planering skiljer sig mellan den korta
resorna gav dig?
och den långa resa?
Vad känner du överlag om Skiljer sig längre resor och att hitta laddstationer i städer?
möjligheten att planera kring din
rutt
och
i
samband
med
laddstationer?
Hur
kändes
det
att
preferenser till din resa?

välja Om underlättad: Varför, Hur?
Om svårförstått: Varför, Hur?

Hur ser du på att planera dina resor 5.
Om ja: Hur gör du det?
idag? Gör du det?
6.
Hur ser du på att planera längre och kortare resor,
mer frekvent?
7.
Är det jobbig att planera i förhand
8.
Vad skulle kunna få dig att planera i förhand?
9.
Skulle planera i förhand göra att du känner dig mer
säker i din EV användning?
10.
Skulle du använda prototypens planeringsfunktion?
1. Om ja, Varför?, Hur? Saknar du något?
1. Om något saknas så be om en
detaljrik förklaring.
2. Om nej, Varför? Be om en detaljrik
förklaring.
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Tror du att en Planerings funktion Varför tror du att en Planerings funktion skulle hjälpa?
skulle kunna bidra till att du som
elbilsanvändare fortsätter att ändra Varför tror du inte att Planerings funktion skulle hjälpa?
vanor?
2. Varför tror du att det kan stödja ändrade vanor
•

Tror du att planering kan göra att
du känner dig mer säker på dina
framtida reseplaner?
Main

Varför tror du att det hämmar ändring av vanor?

Om ja eller nej:
Tror du att en sådan säkerheten skulle vara stödjande i
ändrande av vanor?
Potentiella följdfrågor

Vägleda
Om bra: Vad kände du var bra med den? Varför var den bra?
Senare i det första scenariot kunde Hur var den bra?
du se ett antal förslag på vägar du
kunde ta och där du sedan valde en, Om dålig: Vad kände du var dåligt med den?
vad tyckte du om denna uppgiften?
Ta upp händelser från del 1
Hur känner du om de förslag som Om bra: Vad kände du var bra?
du fick?
Om dålig: Vad kände du var dåligt?

Utifrån ett resenärsperspektiv, tror Om säker: Vad kände du var bra?
du att du skulle känna dig säkrare
på den rutt du planerat?
Om inte: Vad kände du var dåligt?
Vad kan göra att du känner dig mer säker i din körning,
både korta och långa distanser?
Kan du beskriva lite kring säkerhet Utveckla om ja.
under körning. Tror du att något i
hjälpmedlet kan ge säkerhet kring Om nej: vad skulle göra dig säker?
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ditt fordon, räckvidd, infrastruktur?
Hur tror du att vägledning kan
påverka din användning?
Hur ser du kring den notifikation Har du upplevt detta någon gång?
du fick angående upptagen laddare?
Skulle du känna mer eller mindre Om ja: Varför tror du att du skulle känna mer kontroll?
kontroll över din resa och
planering, om du får en sådan Om nej: Vad skulle göra att du känner mer kontroll under
notifikation?
resan?
Skulle du planera om och ta en annan laddare om den du
tänkte åka till först var upptagen och du har möjlighet att ta
dig till en annan?

Om vi tar prototypen som exempel. -Om tycker om: Varför tror du att du skulle tycka om det?
Är en sådan vägledning något som -Om tycker inte om: Vad skulle göra att du känner mer
du tycker mindre eller mer om?
kontroll under resan?
Tror du att du bättre Vägledning Om positivt: Varför tror du det?
till laddare och infratruktur, kan Om negativt: Varför tror du inte det?
underlätta att ändra vanor kring
evanvändning?
Main

Potentiella följdfrågor

Informera
Om bra: Vad kände du var bra med den?
I scenario 2 så skulle du se till din
elbilsanvändning,
den
senaste Om dålig: Vad kände du var dåligt med den?
veckan.
Kan du beskriva hur du tyckte det Ta upp händelser från del 1
var att utföra uppgiften?
Utifrån den information du får, skulle du kunna tänka dig
ändra ett beteende utifrån statistik som visar minskad
räckvidd på grund av högre hastigheter eller att köra andra
vägar för att slippa höjdskillnader då dessa har stor effekt
på batteriet?

62

Vad tyckte du om den information Om bra: Vad kände du var bra med den?
som presenterade i början?
Om dålig: Vad kände du var dåligt med den?
Om du skulle se information vilken typ av information
skulle du vilja se.
Var den informationen som presenterades i prototypen lätt
eller svår att förstå?

Du fick sedan uppgiften att gå in Vad tyckte du om informationen som visades?
och titta på den ekologiska
informationssidan. Vad Har du för Tror du att funktionen är något du skulle använda?
tankar på den sidan?

Tror du att informationen (ekologi) -Varför tror du att användaren inte skulle bli mer
kan bidra till att du som medveten?
elbilsanvändare blir mer medveten
om din påverkan?
Varför tror du att användaren skulle bli mer medveten?
Du fick sedan uppgiften att gå in Vad tyckte du om informationen som visades
och titta på den Ekonomiska
informationssidan. Vad Har du för Tror du att funktionen är något du skulle använda?
tankar på den sidan?
Tror
du
att
informationen -Varför tror du att användaren inte skulle bli mer
(ekonomi) kan bidra till att du som medveten?
elbilsanvändare blir mer medveten
om din påverkan?
Varför tror du att användaren skulle bli mer medveten?
Kan du beskriva vad du tror att elbilsanvändare kan nyttja
av ett sådant medvetande?
Kan du tänka dig att på annan Förklara kring vilka vanor som vi syfta på.
information angående ditt fordon
• Varför?
och din förbrukning, som kan ge
• varför inte?
stöd vid ändrande av vanor?
Om du skulle få feedback från
hjälpmedlet, utifrån din prestation
eller information. Skulle det vara

•
•

Förklara vilken typ av feedback som kan ges T.ex:
Du har under den senaste veckan laddat eller
planerat väldigt mycket! bra fortsätt så”
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något som du ser hämmar eller
stödjer ändrande av vanor?
eller respektive
•

Main

“Du har laddat och planerat lite och ofrekvent, dags
att se till dina framtida resor?”

Potentiella följdfrågor

Dela
I uppgift 3 fick du som uppgift att
dela med dig av ett tips, checka in
och jämföra din statistik med en
kompis.
Hur känner du för den sociala Om bra: Vad kände du var bra med den?
funktionen i sin helhet?
Om dålig: Vad kände du var dåligt med den?
Ser du att du skulle använda en Om ja: Varför och hur?
sådan funktion?
Om nej: varför inte och hur skulle du se att funktionen
förbättras (alternativt tas bort)
Om man ser till de enskilda
funktionerna i den sociala. Vad
känner du för att se vad andra har
för tips och tricks kring laddning
och allmän elbilsanvändning?

Kan du utveckla varför du tycker funktion inte uppfyller sitt
syfte?
Kan du utveckla varför du tycker att funktionen uppfyller
sitt syfte?

Vad känner du för checka in Hur ser du på funktionen är den relevant för ett elbils stöd?
funktionen? Är det intressant att se -om ja: varför?
vilka laddare som finns och -om nej: varför inte?
används ofta?
Vad har du för tankar kring
funktionen att jämföra? Är det av
intresse att jämföra med andra hur
du ligger till när det kommer till
allmänt
användande
såsom
ekonomi och ekologi?
Är jämförande funktion som du ser
kan vara ett gott stöd vid den
beteendeförändring
som
elbilsförare ställs inför?

•
•

Varför tror du att denna typen av jämföring,
hämmar beteende förändring?
Varför tror du att denna typen av jämföring, kan
stödjer beteende förändring
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Tror du att dela med sig och ta del
av andras tips, kan ge stöd vid
beteendeförändring?

•
•
•

Förklara kring vilken beteendenförändring som vi
syfta på.
Varför?
varför inte?

Tror du jämförandet av statistik gör -Förklara kring vilken beteendenförändring som vi syfta på.
en med mer medveten om sitt
• Varför?
fordon och sin förbrukning? och
• varför inte?
tror du att en sådan funktion kan
vara till stöd för beteende - tror du att en sådan funktion kan vara till stöd för
förändring?
beteende förändring?
Tror du att social tillhörighet är Kan du beskriva varför du tror att en elbilsförare kan få stöd
viktigt när det kommer till att av sociala element?
förändra
beteende
kring
elbilsanvändning?
Kan du beskriva varför du inte tror att elbilsförare kan få
stöd av ett socialt element?
Etablera bakgrund för att få förståelse för deltagarens kunskaper. Detta spelar en stor roll i hur
deltagaren resonerar, då personer med “bättre” elbilar tenderar att se förbi de problem som finns.
Vad använder du för Frågan ämnar undersöka deltagarnas möjligheter med den bil som de
typ av bil?
har idag. Med olika bilar kommer olika begränsningar och möjligheter,
vilket kan göra skillnad i deltagarnas svar
Vad ser du för för och Frågan ska inleda reflektion kring egen användning, på en låg nivå.
nackdelar med din bil
idag?
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Frågor som riktar sig mot att personen skall reflektera över framtida användning och om de ser en
möjlighet för nya användare av EV att ha nytta av ett liknande stöd
Main

Potentiella följdfrågor

Om du ser till hjälpmedlet i sin helhet, ser du att den skulle På vilka sätt skulle den kunna
kunna hjälpa dig eller andra elbilsförare vid användning av hjälpa?
elbilar och laddinfrastruktur?
Sett till hjälpmedlets funktioner, har du någon gång upplevt
att du skulle behöva ett sådant stöd i din tillämpning av
elbilar?
Ser du ett sådant hjälpmedel användbart för både nya och Vilken grupp och varför just bara
erfarna användare, eller tror du att den lämpar sig till en denna eller varför båda?
specifik grupp?
Prototypen har som syfte att stödja personer som har svårt Kan du utveckla varför du tycker att
att förändra beteenden som ligger kvar sen användningen den inte kan ge det stöd som behövs
av fossildrivna bilar. Kan du beskriva hur du tycker eller vid beteendeförändring?
inte tycker att prototypen uppfyllde detta syfte?
Kan du utveckla varför du tycker att
den kan ge det stöd som behövs vid
beteendeförändring?
Utöver det stöd som du sett i prototypen. Kan du beskriva
något annat som du tror hade hjälpt dig eller andra
elbilsanvändare i sin tillämpning av elbilsförare?
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