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PROCES PÅ TVÆRS AF 3 
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INDSATS 
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Brugerdreven konceptudviklingsproces 
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TRANSPORTOPLEVELSE 



Kontekst 
 

  

  

 
 

PROCES 

 
 

 

1. Opstartsworkshop 
2. Feltarbejde  
3. Ideation  
4. Prototype-test ude blandt brugerne 
5. Løbende brugertests  
6. Videreudvikling af koncepter 
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PROJEKTSETUP 



ETNOGRAFISKE METODER 



DESTINATIONSINTERVIEWS PÅ FIRE FORSKELLIGE LOKATIONER 
• 20 Interviews med cyklister  
• 18 Interviews med bilister 
 

ETNOGRAFISKE INTERVIEWS 
• Interview med 3 bilister, der ikke cykler 
• Interview med 4 bilister, der også cykler 
• Interview med 5 cyklister, der også kører bil 
• Interview med 2 cyklister, der ikke kører bil 
 

•OBSERVATION 
• Deltagende observation på bagsædet med 2 bilister 
 
LOGBØGER 
• 9 af de cyklende respondenter har ført logbog og taget billeder 

RESEARCH 



BRUGERINDSIGTER 

Cyklist vs bilist 
 
Interaktion og humor 
 
Navigation i fiskestimen 
 
Variation i oplevelsen 
 
Hygge i bilen 
 

+ en masse  
andre indsigter 
 



Cyklist eller bilist? 



Cyklist vs. bilist 

Flemming 

BRUGERINDSIGTER 

Julia 



Interaktion, anerkendelse, humor 

BRUGERINDSIGTER 



Navigation i fiskestimen 

BRUGERINDSIGTER 



De gode cykeloplevelser  
er varierede 

BRUGERINDSIGTER 



Brugerindsigter 
 
Bilturen er kvalitetstid 

Billede af respondent i bil 

Bilturen er kvalitetstid 

BRUGERINDSIGTER 



Idegenerering 
 

IDEGENERERING 

Workshop 
 
Præsentation af brugerindsigter 
 
Idegenerering med kollegaer 
 
Udvælgelse 
 
Dialog med respondenter om udvalgte ideer 



IMAGE, BEHOV & ADFÆRD 
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IDEGENERERING 



5 KM 

Navigation i fiskestimen:  
Folk har brug for hjælp til den nære navigation i cykelstiens fiskestime. 
Der kan være usikkerhed om, hvordan cyklister og medtrafikanter 
forholder sig i brændpunkter med lettere kaotiske tilstande og ved 
trængsel på cykelstien. 

05 
SPRING 
BOARD 

IDEGENERERING 



HVORFOR: 
 
BEHOV:  
• Jeg har behov for at føle mig tryg, også i tæt trafik 
• Jeg har behov for at komme let rundt og i konstant bevægelse 
• Jeg har brug for at bruge min intuition på cyklen når jeg finder nye 

veje 
ADFÆRD:  
• Jeg undgår myldretiden, om muligt 
• Jeg vælger det transportmiddel, hvor jeg føler mig tryg i trafikken 
• Jeg vælger transportmiddel efter hvad der er smidigt og hurtigt  
 

KRAV TIL IDÈER: 
 
 
• Skal skabe overblik og klarhed over hvad man skal 

gøre i en konkret trafiksituation med mange cyklister og 
andre trafikanter. 

• Skal kunne gøre den enkelte mere trygt ved at cykle i 
en stor mængde.  

• Skal skabe mere tryghed på cykelistier og forbedre 
brændpunkter og flaskehalse. 

• Skal opleves som en hjælp for en enkelte cyklist. 

KEYSPØRGSMÅL: 
 
Hvordan hjælper man folk med at placere sig rigtigt i fiskestimen på særlige vanskelige steder – 
brændpunkter? 
Hvordan kan vi mindske utrygheden på cykelstien gennem navigation og skiltning? 
Hvordan udformes kommunikation om retning, navigation og placering i en cykelkontekst, så 
kommunikationen ses og forstås? 
Hvordan kommunikerer man hvor på cykelstien man skal placere sig ved kryds, flaskehalse og lignende? 
Hvordan kan man på en naturlig måde sænke farten i en flok cyklister ved særligt utrygge steder i trafikken, så 
navigation og sikkerhed forbedres?  
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Tracking 
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UDVÆLGELSE 



TEST AF PROTOTYPER 



Resultater 
 
• Konceptet har potentiale for overflyttelse af ture 

 
• Både tracking, reparation, udlån af cykler og 

boligforeningen som arena virkede godt 
 

• Nabofællesskabet kan spille en stærkere rolle 
 

• Endomondo-app’en fik blandet modtagelse 
 

 

Test af kampagneelementer  
i Sluseholmen 

PROTOTYPETEST 
Indsats målrettet færre korte bilture 



 
 

Den videre proces 

Efterår 2013 
Dialog med 7 boligforeninger om 
yderligere test af pilotkampagne  
 
2014 
Opskaleret kampagne i 2014 

PROTOTYPETEST 
Indsats målrettet færre korte bilture 



Udfordringer ved test 
 

Test på lukket område vs. i trafikken 
 

 
 

1:1 test i trafikken  

PROTOTYPETEST 
Fremtidens cykelveje + Skiltning af cykelforbindelser 



Ressourceoptimering  
 
Fail faster 
 
Kombination med kvantitative undersøgelser 
 
Test 1:1 
 
Eksperter 
 
 
 
  

ANBEFALINGER 
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