
MOVIAR 
Indsigt og anbefaling vedr. 
fremtidig brug af AR-teknologi
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Metode og respondenter
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Alle interview blev afholdt som kvalitative interview under en 
overordnet og guidende spørgeramme. De underlæggende 
spørgsmål kunne dog ændres undervejs gennem interviewet, 
afhængig af respondentens svar og de emner, som løbende blev 
belyst. Dette for ikke at låse svar i en bestemt retning, men derimod 
sikre flest mulige kvalitative indsigter.

›   Metode
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›   Metode

Via vox-pop 
sessions omkring 
stoppesteder på 
DTU og ITU, blev 
der rekrutteret til 
dybdeinterview 
samt fundet generelt 
indsigt om 
opfattelsen af AR-
teknologi.

Der blev afholdt 
10 kvalitative 
dybdeinterview 
for at belyse 
potentialet for 
AR-teknologi i 
dybden.Vi samlede tre af 

respondenterne i 
en fælles snak / 
interview for at 
sikre bedst mulig 
vidensdeling.
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›   Metode

Der blev prioriteret respondenter med teknisk 
snilde og erfaring i at rejse med bus, dernæst 
på demografi og rejsehyppighed.

Rejser få gange 
om året med bus

Rejser dagligt 
med bus

Rejser en gang om 
ugen med bus

16 år, kvinde, 
studerende (STX) 
Relativt brug af AR-
teknologi.

48 år, kvinde, ansat i 
telebranchen  
(kontrakt manager) 
Hyppigt brug af AR-
teknologi.

37 år, mand, 
selvstændig 
konsulent (IT) 
Begrænset brug 
af AR-teknologi

29 år, kvinde, ansat i 
en kommune 
(bygningskonstruktør) 
Begrænset brug af AR-
teknologi.

27 år, kvinde, ansat i 
forsikringsbranchen & 
studerende (ITU) 
Hyppigt brug af AR-
teknologi.

24 år, mand, 
studerende (DTU) 
Begrænset brug af 
AR-teknologi

21 år, kvinde, 
studerende (KU) 
Begrænset brug 
af AR-teknologi 

29 år, mand, ansat i 
privat virksomhed & 
studerende (DTU) 
Relativt brug af AR-
teknologi.

17 år, kvinde, 
studerende (STX) 
Hyppigt brug af 
AR-teknologi

30 år, mand, ansat i 
privat virksomhed 
(data ansvarlig) 
Relativt brug af AR-
teknologi
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Udvalgte indsigter
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AR-teknologi som begreb er ukendt›   Udvalgte indsigter

Selvom at mange er bekendte med 
teknologien ud fra referencer (Pokemon Go, 
IKEA osv.) er der nærmest ingen som ved at 
teknologien kaldes ‘augmented reality’. Det 
gør sig især gældende hos de yngste 
rejsende samt hos hunkøn, på trods af at de 
faktisk benytter teknologien tit i deres 
hverdag (ifm. tøj, møbler, solbriller, Snapchat 
m.v.).

Teknologien ses som en helt naturlig 
integreret ting i den digitale hverdag, der ikke 
behøves at have et navn. AR-navnet skal slet 
ikke benævnes ved kommunikation omkring 
tiltaget.

“Jeg har aldrig hørt om det”

“Ingen idé”

“Er det ikke det der fra 
Pokemon Go?”

“Sådan som jeg forstår det, bruger 
du dit telefonkamera til at se noget,  

som ikke er der i virkeligheden”

“Det siger mig ingenting 
overhovedet”

“Det siger mig noget, men jeg ville 
ikke kunne beskrive det”
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Størstedelen ønsker at give 
skærmen en pause

›   Udvalgte indsigter

Der ses en generel trend mod, at folk 
faktisk ønsker at undgå at benytte deres 
telefoner, når de rejser med offentlig 
transport eller venter ved et stoppested.  

Tilsvarende ses dette fokus rent politisk i 
forhold til trivsel.

“Når jeg rejser, er det mit frirum, 
hvor jeg kan lade tankerne 

slippe fri”

“Jeg står bare og glor ved 
stoppestedet - måske jeg svarer et 

par sms’er, jeg ikke har nået”

“Når jeg venter, hører jeg ofte bare 
musik eller lytter til podcast”

“Jeg forsøger faktisk ikke at bruge 
min telefon, men i stedet se på 

mine omgivelser”

“Jeg er altid på telefonen, når jeg 
venter, medmindre jeg er sammen 

med nogle”

Dog er der stadig cirka en tredjedel af 
respondenterne, som altid er på telefonen 
når de enten står ved busstoppestedet eller 
rejser - her er det dog primært SoMe, 
sms’er, hurtige mails m.v. der løber med 
opmærksomheden.

Hvis vi vil forsøge at gøre krav på folks 
opmærksomhed, skal det virkelig være 
gennemtænkt og give mening for brugeren. 

Dertil er det relevant at nævne, at 
respondenterne i gennemsnit blot venter 
3-6 minutter på bussen med et spænd på 
0-10 minutter i alt. 
 

“Jeg prøver generelt at lægge 
telefonen væk”
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Store krav til underholdning fra Movia AR›   Udvalgte indsigter

Hvis telefonen endelig skal op af lommen, 
er AR-toolet i underholdningsform i hård 
konkurrence med anden digital 
underholdning. Det sætter store krav til 
kvaliteten af underholdningstoolet.

Der er nødt til at være ærlighed om, hvorvidt 
gamifacation delen er af høj nok kvalitet i 
det, som udvikles til at vi tror, brugerne vil 
have en god oplevelse. Ellers vil det tabe i 
konkurrencen mod anden underholdning.

Et underholdningstool kan fungere, hvis 
præmien er tilsvarende god nok, men så skal 
det overvejes, hvorfor MOVIA egentlig vil 
udvikle dette tool.

“Hvis jeg skulle benytte et af de 
nævnte underholdningstools, 
skal det virkelig være godt”

“Jeg ser primært teknologien som 
noget, der kun kan bruges 

funktionelt og ikke som 
underholdning i kollektiv transport”

“Jeg ville nok kun bruge det, hvis det 
var mere underholdende end SoMe”

“Det kunne være fedt, hvis man 
kunne se alle mulige kreative ting 
mens man kørte med bussen, men 

det er nok svært at eksekvere”

“Nej, jeg kan ikke se mig prøve et 
nyt underholdningstool”

“Det kræver, at det er gennemført, 
ellers vil jeg nok kun prøve det kort en 

enkelt gang”

“Hvis jeg f.eks. kunne vinde en 
måneds gratis periodekort, vil 
jeg gøre det - ellers nok ikke”

“Spillet skulle have en høj grad 
af customisation før det ville 

være relevant for mig” 
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Vi vil gerne hjælpes på en smartere måde›   Udvalgte indsigter

Funktionelle hjælpetools med AR, såsom 
trafikinfo og way-finding bydes varmt 
velkommen af alle respondenter, og 
størstedelen nævner selv AR-tiltag heri 
uden at blive hjulpet.

Det er uhyre vigtigt, at et funktionelt 
hjælpetool er let tilgængeligt og lige til at 
bruge. Det skal fungere hurtigere, bedre og 
nemmere end at søge tilsvarende hjælp i 
f.eks. Rejseplanen eller Google Maps.

“Saml det nu bare i én app”. Den rejsende 
gider ikke downloade flere apps, hvis det kan 
undgås, og ønsker blot at der fandtes én 
samlet tjeneste, hvor alt funktionel hjælp 
findes - f.eks. hos Rejseplanen.

“Jeg vil altid gerne opdateres på 
trafikinformation løbende”

“En helt essentielt peg-og-hjælp-
mig rutevejledning ville være rigtig 

brugbart”

“Jeg ville helt klart se mig bruge det til 
at finde midlertidige stoppesteder”

“Hvis det laves ordentligt, vil jeg 
bruge det tit”

“I takt med at teknologien udvikler sig, 
vil det blive naturligt at bruge 

teknologien her også”

“Way-finding på ukendte steder 
ville være helt genialt, for jeg er 
den nervøse planlægningstype”

“Jeg synes Google Maps virker ret 
godt, så toolet ville skulle kunne 

noget, som denne ikke kan allerede”

“Jeg gider ikke endnu en app - 
kan det ikke bare samles ét sted 

i Rejseplanen?”
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Et potentiale i børnefamilier›   Udvalgte indsigter

En måske overset målgruppe er 
småbørnsfamilier, hvor AR-teknologi i 
underholdningstools kan være interessant 
for at beskæftige børn på en sjov måde, når 
der ventes på stoppestedet eller i bussen.

Tiltaget nævnes af respondenter, der selv 
er forældre, og også af andre respondenter 
der ikke ser AR-underholdning, som 
værende relevant for dem selv, men som 
perspektivere uhjulpet til netop børnebrug.

“Selvom det ikke ville være 
relevant for mig, kan jeg sagtens 

se det virke for børn”

“Som underholdning vil det nok 
fungere godt til at distrahere børn”.

“Børnene vil synes det var sjovt. 
Så kan man lave noget sammen, 

og de er rolige i ventetiden”

“Det lyder da meget sjovt, hvis man 
keder sig - men det skal være hurtigt 

overstået”
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AR-teknologi har vundet indpas i samfundet og benyttes flittigt, men det opfattes som en naturlig del af nutidens 
teknologi og ikke som et unikt tiltag i sig selv. 

Især funktionelle tools der benytter AR-teknologi prises lykkelig. Det vil det også gøre sig gældende for MOVIA, hvis 
toolet kan hjælpe den rejsende på en naturlig måde i deres færden. Der er dog en skepsis omkring, hvorvidt det ville 
virke godt nok, og så er der et krav om, at det skal virke bedre end alternativer på markedet så som Rejseplanen og 
Google Maps - ideelt set bør toolet være en del af Rejseplanen. 

Skal MOVIA benytte AR-teknologi i en form for underholdning eller gamification, skal én af følgende to krav som 
minimum være opfyldt: 1) at oplevelsen er så gennemført at det kan konkurrere med anden underholdning på 
telefonen, og/eller 2) at der er en præmie, der gør det attraktivt at deltage. Det er dog vigtigt at være ærlig omkring, 
hvorvidt MOVIA ønsker at bidrage til mere skærmbrug uden et konkret formål i en tid, hvor der fra mange sider 
generelt er fokus på at minimere netop skærmtid. 

Børnefamilier er dog en potentiel målgruppe for AR-teknologi, hvor det som underholdningstool kan være sjov måde 
at fordrive vente- og rejsetiden på med sine børn.

›   Udvalgte indsigter Opsummering
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Hvilke AR-tools  
er interessante?
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›  AR-tools

Underholdning Funktionalitet

Kompleks

Simpel

Virtuelt stoppested 
(skattejagt)

Galleri med guide 
(seværdigheder)

Historisk filter 
(i gamle dage)

Tæl biler 
(Tænk grønt, kør gult)

Virtuelle trafiktavler 
(live bustider m.v.)

Way-finding 
(generelt)

Way-finding 
(midlertidigt stoppested)

2D action spil 
(kørende landskab)

Trafikinfo 
(rejsehjælp)
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›  AR-tools

Underholdning Funktionalitet

Kompleks

Simpel

Virtuelt stoppested 
(skattejagt)

Galleri med guide 
(seværdigheder)

Historisk filter 
(i gamle dage)

Virtuelle trafiktavler 
(live bustider m.v.)

Way-finding 
(generelt)

Way-finding 
(midlertidigt stoppested)

2D action spil 
(kørende landskab)

Vi anbefaler, at fokusere 
på funktionelle tools, samt 
de underholdningstools, 
der er relativt simple at 
eksekvere i et gennemført 
koncept.

Tæl biler 
(Tænk grønt, kør gult)

Trafikinfo 
(rejsehjælp)
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›  AR-tools Ikke-interessante tools

2D action spil 
Kørende landskab hvor action figur 
interagerer aktivt med landskabet, der 
passerer forbi (a la Super Mario)

Historisk filter 
Hold telefonen op og se hvordan området 
omkring stoppestedet så ud før i tiden.

Koncept Konklusion baseret på respondenternes input

En sjov idé men med enormt store krav til eksekveringen for at det ville 
fungere i praksis. Basalt set i konkurrence med alle andre former for spil. 
Vurderes ikke som relevant i MOVIA sammenhæng.

Modtages rigtig positivt men med store krav til at det er helt igennem 
gennemført for at det er en god oplevelse - teknologien vurderes pt. ikke 
solid nok til at konceptet kan eksekveres på en økonomisk bæredygtig måde.
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Lorem

›  AR-tools Interessante tools

Virtuel skattejagt 
Som AR-eksempel i den nuværende app. Dyk ind i det 
virtuelle univers, find skattekisten og vind en præmien.

Tæl biler 
Hold telefonen op mod vejen ved busstoppestedet og 
se hvor mange biler der ville køre forbi, hvis ikke folk 
tog bussen. Tæl antal biler og vind en præmie. 

Virtuel trafiktavle 
Hold telefonen op foran stoppestedet og 
få live minutter til bussens ankomst samt 
anden trafikinformation.

Koncept Konklusion baseret på respondenternes input

Vurderes primært interessant for børnfamilier eller hvis præmien deri  
er god nok. Skal dog ikke kræve for meget fysisk bevægelse omkring 
stoppestedet, da det kan skabe mange farlige trafikale situationer. 
Succesen vil afhænge af selve oplevelsen (eksekveringen).

Vurderes interessant både for børnefamilier men også for andre. 
Kombinationen af historiefortællingen om den bæredygtige rejse 
kombineret med gamification og præmier gør det til et stærkt tiltag,  
som også er relativt let at eksekvere så det virker gennemført.

Hvis det fungerer nemmere og er mere pålideligt end nuværende 
trafikinformationskilder er det en succes. Let eksekverbart og kan i 
princippet erstatte de digitale infoskærme på længere sigt og dermed  
give live trafiktavler på alle stoppesteder.

Wayfinding 
Viser dig hvor stoppestedet er - 
permanent eller midlertidigt stoppested.

Skal fungere nemmere end at tjekke f.eks. Google Maps, Movia.dk eller 
Rejseplanen for at være en succes.
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›  AR-tools Interessante tools

Trafikinfo 
Benyt AR-teknologi til at få generel 
trafikinformation om din rejse.

Koncept Konklusion baseret på respondenternes input

Modtages yderst positivt, og generelt vil folk gerne have mere, bedre samt 
smartere trafikinformation. Præmissen er dog, at det skal give den rejsende 
en bedre oplevelse end i dag, for at det er relevant.

Galleri med guide 
Forvandl buskuret til et galleri, der viser nærliggende 
seværdigheder til stoppestedet.

Modtages positivt og virker overkommeligt i forhold til eksekvering. Dog 
ses det primært som et tool tilegnet turister, og ikke normale rejsende. Har 
svært ved at give lokale noget, som Google eller SoMe alligevel ikke giver.
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Løsningsforslag på 
interessante tools
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På stoppestedet
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›   På stoppestedet

Brugeren kan i ventetiden undeholdes ved spillet “Gul bil!”. Ved at ramme de 
forbikørende biler markeres de og du får et point. Den der har talt flest biler 
på 60 sekunder ved udgangen af måneden vinder en premie.  

Udover point kan du også se en udregning på hvor meget CO2 du vil spare 
hvis dem der kører i bilen havde kørt bus i stedet for. 

Vurderes interessant både for børnefamilier men også for andre. 
Kombinationen af historiefortællingen om den bæredygtige rejse 
kombineret med gamification og præmier gør det til et stærkt tiltag,  
som også er relativt let at eksekvere så det virker gennemført.

“Hvis jeg f.eks. kunne vinde en 
måneds gratis periodekort, vil 
jeg gøre det - ellers nok ikke”

“Som underholdning vil det nok 
fungere godt til at distrahere børn”.

“Børnene vil synes det var sjovt. 
Så kan man lave noget sammen, 

og de er rolige i ventetiden”‘Tæl biler’
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›   På stoppestedet

Brugeren kan se hvor langt der er at gå til nærmeste 
stop og hvor stor chance der er for at få en siddeplads 
på næste bus. 

På busstoppet kan brugeren scanne busen og se 
information om navn på vedkommende der kører 
bussen, alder, år som chauffør osv. Denne funktion 
kan også linkes med chauffør portrætter lavet i 
forbindelse med “Tænk Grønt, Kør Gult” 

“Jeg vil altid gerne opdateres på 
trafikinformation løbende”

“Jeg ville helt klart se mig bruge det til 
at finde midlertidige stoppesteder”

“Way-finding på ukendte steder 
ville være helt genialt, for jeg er 
den nervøse planlægningstype”

‘Trafikinfo’
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›   På stoppestedet

Brugeren kan scanne busstoppet og nemt se hvornår de næste busser 
kommer. Udover det kan den specifikke bus foldes ud for at se hele 
køreplanen. Dette er nemt og hurtigere end den nuværende løsning,  
hvor man skal vente på sin bus, eller kikke på køreplanen.

Hvis det fungerer nemmere og er mere pålideligt end nuværende 
trafikinformationskilder er det en succes. Let eksekverbart og kan i 
princippet erstatte de digitale infoskærme på længere sigt og dermed 
give live trafiktavler på alle stoppesteder.

“Jeg vil altid gerne opdateres  
på trafikinformation løbende”

“Hvis det laves ordentligt,  
vil jeg bruge det tit”

‘Virtuel trafiktavle’
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›   På stoppestedet

Hvis et busstoppested er midlertidlig flyttet kan brugeren med sin telefon  
scanne og nemt blive guidet til dit stoppet nu er flyttet til.

Det er uhyre vigtigt, at et funktionelt hjælpetool er let tilgængeligt og lige 
til at bruge. Det skal fungere hurtigere, bedre og nemmere end at søge 
tilsvarende hjælp i f.eks. Rejseplanen eller Google Maps.

“Way-finding på ukendte steder 
ville være helt genialt, for jeg er 
den nervøse planlægningstype”

“En helt essentielt peg-og-hjælp-
mig rutevejledning ville være rigtig 

brugbart”

“Jeg ville helt klart se mig bruge det til 
at finde midlertidige stoppesteder”

‘Wayfinding’
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›   På stoppestedet

Ved at scanne en kode på et busstop kan man virtuelt se de 
forskellige seværdigheder som er tæt på. En løsning der kan 
fylde ventetiden med noget kulturelt og historisk både for dem 
der ikke normalt bor i københavn, men og for de lokale der kan 
være turist i egen by.

Modtages positivt og virker overkommeligt i forhold til eksekvering. Dog 
ses det primært som et tool tilegnet turister, og ikke normale rejsende. Har 
svært ved at give lokale noget, som Google eller SoMe alligevel ikke giver.

‘Galleri med guide’
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I bussen



›   I bussen

Sightseeing 
En guided tour som passer til brugerens rute hvor man har  
en vært som fortæller om de hotspots man kører forbi. 

Skattejagt 
En skattejagt/konkurence hvor man  
skal finde forskellige elementer fra bussen.  

Bæredygtighed 
Brugeren kan også vælge at høre og se de forskellige 
fordele omkring dét at rejse med kollektiv transport. 

Trafiktavlen 
Se ruteændringer/ connections baseret  
ud fra brugerens lokalitet. 

“Det kunne være fedt, hvis man 
kunne se alle mulige kreative ting 
mens man kørte med bussen, men 

det er nok svært at eksekvere”

“Jeg ville nok kun bruge det, hvis det 
var mere underholdende end SoMe”

“Hvis jeg f.eks. kunne vinde en 
måneds gratis periodekort, vil 
jeg gøre det - ellers nok ikke”

“Jeg vil altid gerne opdateres på 
trafikinformation løbende”
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