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1 Abstract 
Background: The design of public ticket/access terminals in public transport is a highly 
complicated process. The highly heterogeneous customers dictate that the system has to have 
a high usability, accessibility and effectiveness. In this study I take a look at the usability and 
accessibility of the new ticket terminals introduced by Skånetrafiken in the autumn of 2009. I 
also suggest some improvements and test these using prototypes.  
Materials & Method: Several different methods where used including heuristic evaluation, 
expert walkthroughs, observations at one station and prototype testing.  
Results: The different methods of evaluation showed different things that could be improved 
in the design. Some features of the current designs are unclear for some users. There’s 
minimal use of icons that have been shown to increase usability. The suggested improvements 
were shown to improve the time of use.  
Discussion: The results show that there are some flaws in the current design. The introduction 
of small changes could make the usability and ease of use better for elderly travelers (45-65 
years old). Although not tested it’s highly likely that the same changes would also make have 
the same effect for younger and especially older travelers as well. 
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2 Bakgrund 
Skånetrafiken uppskattar att det varje år sker 121 miljoner resor med deras olika 
transportmedel. Av dessa sker merparten med tåg (32,8 miljoner resor), med stadsbuss (57,9 
miljoner resor) och med regionsbuss (29,8 miljoner) [1]. Det nuvarande biljettsystemet som 
används togs fram på 80-talet och Skånetrafiken har under de senaste 5 åren jobbat på att ta 
fram ett nytt biljettsystem för att underlätta resandet för sina resenärer.    
 
Det nya biljettsystemet kommer innebära att man inte längre behöver dra sitt kort genom 
någon kortläsare. De nya korten kommer nämligen att använda sig av inbyggda chip istället 
för den nuvarande lösningen med magnetremsa. Samtidigt som lanseringen av det nya 
biljettsystemet så kommer Skånetrafiken att byta ut sina biljettautomater mot två nya varianter 
som båda använder sig av pekskärm.  Den nya lösningen öppnar upp många nya möjligheter 
men ställer samtidigt krav på användbarhet och design för att så många som möjligt ska kunna 
använda sig av automaterna. Andra krav som ställs på systemet är en kort inlärningstid och att 
man snabbt ska kunna utföra det man vill.  
 
De två nya automaterna skiljer sig åt en del. Den största skillnaden är att den ena varianten 
bara tar emot betalkort och rabattkort (hädanefter kallad TVM1) medan den andra även tar 
emot kontanter (hädanefter kallad TVM2).  Övriga skillnader som är av betydelse för detta 
arbete kan urskiljas i tabell 1. Det skiljer ingenting i gränssnitten mellan de två automaterna 
förutom att alla knappar är mindre på TVM1 då dess skärm är mindre. Vid introduktionen 
kommer Skånetrafiken först att sätta ut alla TVM2 för att vid ett senare tillfälle ställa ut alla 
TVM1 samtidigt som man introducerar de nya resekorten (motsvarar dagens rabatt-
/månadskort). 
 

Tabell 1: Tabellen visar de, för detta arbete, viktigaste skillnaderna mellan de två automaterna 

 TVM1 TVM2 
Display 12.1 tum  14 tum  
Upplösning 640x480 800x600 

 

 
Bild 1: TVM2 utställd på knutpunkten i Helsingborg och en illustration över hur TVM1 ser ut. Den 

största skillnaden mellan automaterna är att TVM2 har större skärm, högre upplösning och tar emot 
kontanter. 
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Då automaterna är tänkta att användas av i stort sett alla resenärer med Skånetrafikens tåg så 
är det väldigt viktigt att gränssnittet i de nya automaterna gör det lätt för användarna att köpa 
en biljett. Under rusningstid blir det lätt lite köbildning vid automaterna och ett köp måste 
därför kunna utföras relativt snabbt utav ovana användare. Detta ställer stora krav på designen 
och dess användbarhet. 
 
Många av automaterna ska stå utomhus och användas av många människor och det är därför 
viktigt att gränssnittet är anpassat för folk med olika synskador och synnedsättningar. 
Biljettautomaten måste gå att använda för personer med vanligt förekommande synfel så som 
färgblindhet och presbyopi. Presbyopi är en åldersförändring som innebär att linsen stelnar 
och man får svårare att fokusera på saker nära ögat (tex när man ska läsa tidning eller titta på 
en skärm).  
 
Ljus, smuts och regna kan också påverka hur väl man ser skärmen och därför måste man se 
till att kontrast är tillräckligt stor och att man gjort bra färgval. Även placeringen av 
automaterna kan komma att spela stor roll. 
 
Regeringen fattade under hösten 2000 ett beslut att kollektivtrafiken skulle göras mycket mer 
tillgänglig för alla personer i samhället. Två år senare startades ett projekt kallat ”projektet 
hela resan”. Projektet är ett samarbete mellan Rikstrafiken, Luftfartsverket, Banverket, 
Sjöfartsverket, Vägverket, Svenska Lokaltrafikföreningen, Vinnova, Tåg i Bergslagen, 
Samtrafiken och Handikappförbundens Samarbetsorgan. Dessa satte tillsammans upp målet 
att all kollektivtrafik ska vara tillgänglig för 90 % av alla med funktionshinder år 2010 [2]. 
Det är därför extra intressant att se hur användbarheten och tillgängligheten är för de nya 
biljettautomaterna då de kommer införas under hösten 2009 och biljettautomaterna är därför 
troligen en av de sista förändringarna i skånes kollektivtrafik innan år 2010. 

3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att: 
 

1. Att utvärdera användbarheten och tillgängligheten i Skånetrafikens nya 
biljettautomater. 

2. Föreslå förändringar för att förbättra användbarheten 
 
Orsaken till att det inte föreslås några större förändringar för tillgängligheten är för att 
Skånetrafiken redan har köpt in och placerat ut biljettautomaterna och större förändringar för 
att göra automaterna mer tillgängliga skulle innebära stora kostnader. En fullständig 
utvärdering av tillgängligheten skulle dessutom kräva en analys av placeringen av varje 
automat vilket inte är möjligt för mig. 

4 Teoretiskt ramverk 

4.1 Tillgänglighet 
Det finns ingen enhetlig definition av tillgänglighet. HSO i Skåne använder sig av följande 
definition. 
 

Möjlighet att ta del av något eftersträvansvärt och/ eller behövligt 
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Tillgänglighet handlar alltså om att göra det möjligt för så många som möjligt att klara sig 
själv på egen hand. Enkla saker som hissar i alla hus, tillgång till ramper där det finns trappor 
och liknande är bra exempel på att göra saker tillgängliga för personer i rullstol. Undvikande 
av att blanda grön och röd färg är ett sätt att öka tillgängligheten för personer med 
färgblindhet som annars skulle vara oförmögna/ha stora svårigheter med att urskilja de två 
färgerna från varandra. 

4.2 Användbarhet 
I ISO 9241-11 definieras användbarhet enligt följande (översatt av mig) [3]: 
 

Den grad till vilken en produkt kan användas av en specifik användare för att 
uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande sätt 
i ett specifikt sammanhang. 

 
Tillgänglighet och användbarhet går in lite i varandra då ett gränssnitt med dålig användbarhet 
försämrar tillgängligheten, till den tänkta funktionen som gränssnittet är tänkt att stödja, för 
den aktuella användaren.  
 
Det finns inga fasta regler för hur ett gränssnitt ska utformas för att användbarheten ska bli så 
bra som möjligt, men det finns flera principer och rekommendationer som man kan använda 
sig av för att öka användbarheten. De vanligaste, och troligen de mest relevanta i detta 
sammanhang, är framtagna av Donald Norman [4], Ben Shneiderman [5] och i projektet 
TELSCAN [6].  

4.2.1 Normans sex principer 
Norman brukar tala om sex principer [4] 
 
1. Visibility (synlighet): 
Denna princip handlar om hur synbar en viss funktion är och hur lätt den är att avskilja från 
övriga funktioner. En väl synbar funktion är mer trolig att användas än en funktion som inte är 
synbar. När man designar en produkt bör de mest använda funktionerna ha hög synbarhet 
medan de funktioner som används mer sparsamt bör göras med lite mindre synbara. 
 
2. Feedback (återkoppling): 
Hur bra är systemet på att ge feedback kring vad som sker. Ett system som är dåligt på att ge 
feedback till användaren leder ofta till att denna känner sig osäker. Ett bra feedbacksystem 
däremot återger, kontinuerligt och på ett tydligt sätt, för användaren vad effekterna från den 
senaste handlingen var så att denna kan utvärdera sitt agerande. 
 
3. Constrains (begränsningar): 
Hur många funktioner ska vara tillgängliga för användaren vid en viss tidpunkt. Alla 
funktioner bör inte alltid kunna utföras vid alla tillfällen och om dessa funktioner trots detta 
finns tillgängliga för användaren så innebär de endast en extra kognitiv belastning. Ett vanligt 
sätt att begränsa användaren i datormiljö är att göra de funktioner som inte är tillgängliga för 
tillfället grå. 
 
4. Mapping (mappning): 
Mappning handlar om hur väl en knapp eller ett reglages egenskaper motsvarar dess funktion 
i den verkliga världen. Ett exempel på bra mappning är knapparna på en vanlig cd-spelare. 

4



Play knappen sitter i mitten med bakåtspolningen till vänster om play och framåtspolning till 
höger om playknappen. Ett exempel på dålig mappning är reglagen vid en spis där reglagen 
sitter på rad medan själva plattorna är formade två och två. Denna utformning gör det svårt för 
användaren att med hjälp av reglagens position härleda vilken av plattorna som styrs av vilket 
reglage. 
 
5. Consistency (konsekvent): 
Ett system som använder sig av samma typ av design och där knappar har samma typ av 
funktion vid olika tillfällen går snabbare för en användare att lära sig än ett system där samma 
knapp har två helt olika funktioner vid olika tillfällen. Denna princip är väldigt svår att följa 
om ett system har många funktioner och i dessa fall är det oftast bättre att gruppera liknande 
funktioner tillsammans på ett ställe så användaren vet var han kan hitta dem i de fall de 
behövs. 
 
6. Affordance:  
Affordance handlar om hur bra ett objekt upplyser om dess funktion. Ett exempel på ett objekt 
med bra affordance är en knapp som inbjuder en till att trycka.  

4.2.2 Shneidermans åtta gyllene regler 
Shneiderman har åtta stycken principer som han kallar för ”the eight golden rules of interface 
design” [5] 
 
1. Sträva efter att vara konsekvent: 
Ett gränssnitt bör vara konsekvent i att det använder sig av samma layout på alla sidor. 
Samma funktion bör finnas på samma plats oavsett systemets tillstånd. Denna princip är lik 
Normans consistency.  
 
2. Tillåt vana användare att använda sig av genvägar: 
Vana användare ogillar system som tvingar dem att lägga ner onödig tid. Bekräftelse av varje 
aktion är bra för att hindra felanvändande av ett system men det är också ett ganska säkert sätt 
att göra användaren irriterad på systemet. 
 
3. Ge informationsrik feedback: 
Användare behöver få se konsekvenserna av deras handlingar. Jämför med Normans 
Feedbackprincip. 
 
4. Designa dialoger som ger avslut i en transaktion: 
Varje interaktion med systemet bör ha en början, mitt och slut. Utan ett tydligt slut på 
transaktionen blir användare ofta osäkra. 
 
5. Systemet ska kunna hantera fel: 
Räkna med att användaren använder systemet på fel sätt. Om användaren gör fel så ska 
systemet ge tydlig feedback till användaren om felets natur och hur denna ska gå tillväga för 
att åtgärda felet. 
 
6. Tillåt användaren att ångra sitt handlande: 
Användaren bör ha tillgång till ett sätt att ångra det han utfört och få detta ogjort. 
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7. Ge användaren en känsla av att kontrollera situationen: 
En användare som har känslan av att han kontrollerar situationen är mycket mer nöjd med ett 
system än en användare som får känslan att det är systemet som kontrollerar honom/henne. 
 
8. Minimera belastningen på användarens korttidsminne: 
Användaren ska inte behöva minnas information från en meny till en annan. 

4.2.3 TELSCAN 
TELSCAN är ett EU-projekt avslutat 1999 vars syfte är att öka medvetenheten hos dem som 
designar Advanced Transport Telematics (ATT) produkter om nödvändigheten att inkludera 
folk med olika funktionshinder och äldre personer i designprocessen. Med ATT-produkter 
menas i stort alla system som kan användas för att planera eller genomföra en resa exempelvis 
biljettautomater, gps-system, fordon etc [7]. Projektet resulterade i en rapport utgiven 1999 
som tar upp en mängd principer och regler kring hur man bör konstruera ett system för att 
möjliggöra dess användning av så många användare som möjligt [6]. Då rapporten tar upp 
väldigt många principer och regler som inte är aktuella i detta arbete så görs ingen 
sammanfattning av rapporten utan istället så ges information om de sidnummer i rapporten, 
som tar upp aktuell princip eller regel, då denna används i arbetet så läsaren själv kan läsa sig 
till bakgrunden till rekommendationen om detta önskas. 

4.2.4 Användartester 
Under hela utvecklingen av ett nytt gränssnitt så bör man utföra användbarhetstester för att få 
fram ett så bra gränssnitt som möjligt. Användbarhetstestning innebär att man låter framtida 
användare testa gränssnittet och på så sätt hittar man brister som annars är väldigt svåra för 
utvecklarna att hitta på egen hand. Guidelinjerna från tex Norman och Shneiderman är bra 
grundprinciper, men då gränssnitt oftast är väldigt olika så finns det inga guidelinjer som är 
felfria och man måste därför även utföra användbarhetstester. 
 
Användbarhetstester kan gå till på många olika vis [8, 9]. De vanligaste metoderna är att man 
låter möjliga framtida användare testa en prototyp av den nya produkten. Oftast har man några 
förutbestämda scenarion som användarna ska försöka genomföra, men ibland låter man 
användarna testa gränssnittet mer fritt. Under tiden som användarna testar produkten kan man 
tex:  
 

1. Be dem säga vad de tänker högt [10] 
2. Endast observera deras aktioner 
3. Filma deras aktioner för att göra en djupare analys senare 
4. Ställa frågor till dem under utförandet för att försöka få en bild av hur de tänkte vid ett 

visst beslut 
5. Låta användarna fylla i ett frågeformulär efter det att användarna testat produkten 
6. Föra logg över hur lång tid olika interaktioner tar 

 
Testerna kan antingen utföras i ett laboratorium eller i den miljö där produkten är tänkt att 
användas. De olika typerna av tester kompletterar varandra och det är därför en bra idé att 
man inkluderar mer än en metod. 
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5 Tillvägagångssätt i arbetet 
För att underlätta för läsaren så kommer detta arbete att redovisas på ett lite okonventionellt 
sätt. Då de olika delarna i arbetet bygger på det som tagits fram i tidigare delar kommer varje 
del att redovisas för sig i form utav steg. I steg 1 kommer därför metoden för den första delen 
av arbetet att redovisas tillsammans med de resultat som kom fram från denna del. Därefter 
följer steg 2 med metod och resultat osv. Denna form utav redovisning ger läsaren en bättre 
överblick över hur arbetet genomförts.  
 
De olika stegen i arbetets gång var följande: 
 

1. Utvärdering av gränssnittet med hjälp av designregler och principer 
Det nuvarande gränssnittet utvärderades med hjälp av flera metoder. Först gjordes en 
genomgång av gränssnittet där dess funktioner och design jämfördes med de riktlinjer 
som tas upp av Norman, Shneiderman och i TELSCAN. Denna genomgång användes 
till att försöka identifiera möjliga problemområden som senare kan utvärderas mer 
djupgående med hjälp av de andra metoderna. För att kontrollera huruvida om 
biljettautomaterna är tillgängliga för personer med olika typer av synfel gjordes flera 
tester. Som riktlinjer användes en del rekommendationer från TELSCAN och W3C. 
W3C är en organisation som tar fram standarder och rekommendationer för internet 

2. Expertgenomgång 
Efter det att genomgången var utförd så gjordes två stycken expertgenomgångar där 
två anställda från LTH med olika expertis fick testa på en prototyp av det nuvarande 
gränssnittet framtaget av mig i HTML-format.  

3. Observation 
Efter expertgenomgångarna observerades riktiga användare när de använde en redan 
utsatt automat på Knutpunkten i Helsingborg.  

4. Framtagning och rangordning av punkter 
Efter detta gjordes en genomgång av de möjliga brister som framkommit och dessa 
rangordnades 

5. Förslag på förändringar 
Ett förslag på hur flera av de ovannämnda punkterna ovan kan åtgärdas togs fram.  

6. Användartester med prototyper av originalgränssnittet och den nya designen 
En ny prototyp togs fram där flera av de föreslagna förändringarna från steg 5 
infördes. Efter detta fick flera möjliga användare testa både prototypen av det 
nuvarande gränssnittet (från steg 2) och prototypen av den nya designen i en 
laboratoriemiljö. Målet var att utvärdera de nya förändringarna och att försöka få en 
bild av hur stor skillnad små förändringarna skulle kunna innebära i praktiken. 

6 Steg 1: Utvärdering av gränssnittet med hjälp av designregler 
och principer 

6.1 Metod 
Denna del av arbetet genomfördes kontinuerligt under de första två månaderna av detta 
projekt. Var gång en möjlig brist uppdagades så skrevs den ner i ett dokument tillsammans 
med en hänvisning till de relevanta principerna som bröts.  
 
Till en början gjordes en grundlig heuristisk genomgång av specifikationerna för gränssnittet 
och de skärmdumpar som fanns tillgängliga. Denna genomgång utfördes av författaren. 
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Heuristisk genomgång är en form utav expertutvärdering där man tittar på produkten och ser 
hur väl den följer olika designregler och principer [11]. Därefter bekantade jag mig med 
gränssnittet genom att testa automaten stående på Knutpunkten, Helsingborg. Alla funktioner 
och knappar som var svåra att förstå noterades. Efter detta skapades en prototyp av 
gränssnittet i HTML-form, som senare skulle användas under expertgenomgångarna i ett 
användbarhetslab, på Ingvar Kamprads Designcentrum, i Lund. Efter detta kände jag mig 
trygg med gränssnittet och började därför gå igenom var skärmbild för sig för att försöka hitta 
saker som skulle kunna skapa problem för användare med hjälp av principerna framtagna av 
Donald Norman [4], Schneiderman [5] och i projektet TELSCAN [6]. Under genomgång på 
Knutpunkten, Helsingborg tittade jag även på förhållandet mellan de olika sidorna, dvs hur 
navigeringen fungerar. Med navigering menar jag i detta arbete hur man använder 
automaterna, vad man ska välja för alternativ, var man ska trycka, när man ska trycka osv. 
Exempel på saker som undersöktes här var:  
 

• Följer gränssnittet en logisk struktur? 
• Hur långa är väntetiderna? 
• Ges feedback och hur tydlig är i så fall den? 
• Hur ser animationerna ut? 

 
Enligt TELSCAN bör kontrasten mellan text och bakgrund vara minst 3:1 och föredragen 
kontrast är 7:1. W3C rekommenderar minst 5:1 i kontrast mellan normal text och bakgrunden 
medan större text (minst 18 punkter) kan ha en konstrast ner mot 3:1[12]. W3C har också en 
rekommendation som de kallar för contrast (enhanced) där de rekommenderar minst 7:1 för 
vanlig text och 5:1 för stor text. Då användare av biljettautomaten inte har tillgång till de 
vanliga hjälpmedel som en synskadad har framför datorn så valdes de mer restriktiva kraven 
som riktlinjer i detta arbete.  
 
För att mäta kontrasten mellan olika delar av menyn användes den av W3C rekommenderade 
formeln  
 

05.02
05.01

+
+

L
L

 
 

där L1 står för luminansen för den ljusa färgen och L2 står för luminansen i den mörka färgen. 
Luminansen i sin tur beräknas genom formeln 
 

BGRL •+•+•= 0722.07152.02126.0  
 
där R, G och B tas fram med hjälp av sRGB värdena. R, G eller B representeras i formlerna 
här under med *  
 

03928.0* ≤sRGB  
 

då är  
 

92.12
* sRGB
=
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Annars är 
 

4.2

055.1
055.0* 






 +

=
sRGB

 
 
Färgerna på skärmen togs fram med hjälp av Adobe Photoshop. I testet användes två olika 
bilder. En bild tagen från de skärmdumpar som mottagits från Skånetrafiken och en bild tagen 
av skärmen på knutpunkten i Helsingborg. Bilden från Knutpunkten togs med hjälp av en 
Canon Ixus 40 med alla inställningar inställda på automatiskt. Bilden togs under dagtid 
ståendes rakt framför skärmen på ett avstånd på ungefär 0,5 meter. Den andra bilden valdes 
för att få en inblick i hur bakgrundsljus och reflektioner på skärmen påverkar dess kontrast. 
De två bilderna kan ses nedan (bild 2). 
 

 
Bild 2: Visar de två olika bilderna som användes vid kontrasttestet 

Då fotobilden blir lite gryning mättes den gråa färgen och bakgrundsfärgen som ett viktat 
medelvärde på 5x5 punkter. Den svarta färgen valdes både som den svartaste färgen som 
kunde hittas och som ett medelvärde på det mörkaste 3x3 området. Vid mätning av kontrasten 
användes det nedre hörnet av knapparna då det är här konstrasten är som störst mellan knapp 
och bakgrund. 

6.2 Resultat 
Resultatet av den första genomgången av gränssnittet redovisas i tabell 2 här under. Med 
Skärm XX menas de olika skärmdumparna som kan ses i appendix 1. 
 
Under den första genomgången av specifikationen skrevs flera punkter ner som senare fick 
sitt svar under genomgången av gränssnittet på automaten ståendes i Helsingborg. Dessa 
punkter togs därför bort och redovisas inte i resultatet nedan. Jag hittade även en hel del 
punkter som bäst besvaras genom observation av riktiga användare, dessa punkter redovisas 
först i tabell 2 nedan och eventuella svar på dessa frågor tas sedan upp under de delar där 
svaren hittas. 
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Tabell 2: Brister funna under den heuristiska genomgången baserade på designregler och principer som 
används för att utvärdera användbarhet 

Nr Skärmnr. Förklaring Referens 
1 samtliga Den röda skånetrafikentexten fyller ingen 

funktion i gränssnittet. Den röda färgen 
gör att den även drar till sig onödig 
uppmärksamhet. 

TELSCAN sida 41, Färgen 
röd används ofta för att 
signalera fara, värme eller 
alarm och drar till sig 
uppmärksamhet 

2 2 Den röda skånetrafiktexten går dåligt 
ihop med den varningstexten under vilket 
gör att varningstexten syns dåligt 

TELSCAN sida 40, "Avoid 
using saturated primary 
colours (red, green and 
blue) next to or on top of 
each other" 

3 2 Varnings/upplysningstext lyfts inte fram 
tillräckligt mycket i gränssnittet 

TELSCAN sida 41, Färgen 
ljusblå är en dålig färg att 
använda när man vill dra 
till sig uppmärksamhet 

4 samtliga Kontrasten mellan grått och svart är 
möjligen för dålig 

TELSCAN sida 38, "The 
contrast between the 
text/graphics and their 
background should be, 
minimum 3:1, preferred 
7:1" 

5 16 De orter som finns som vanligaste resmål 
i alla automater bör alltid ha samma plats, 
dessa platser bör vara dem första som 
scannas av användaren vilket är den 
vänstra raden med början längst upp i 
vänstra hörnet. 

Schneiderman regel 1 

6 2 Förklaringstexten är otydlig. Man bör 
fundera på andra ordval så som tryck 
istället för att peka då peka inte 
nödvändigtvis behöver betyda att man ska 
röra själva skärmen. 

TELSCAN sida 48, 
"Travellers should receive 
clear instructions on the use 
of a touchscreen" 

7 1, 2 Gör klart för användaren att det bara 
behövs lätta tryck på skärmen 

TELSCAN sida 48, 
"Human Factors research 
has indicated that it is by no 
means uncommon 
for some members of the 
public to keep their finger 
on the screen for a 
prolonged 
period of time, or to drag 
their finger across the 
screen" 
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Nr Skärmnr. Förklaring Referens 
8 4 Ikonerna för respektive val bör synas så 

man kan göra en tydligare koppling 
mellan valalternativen och 
beskrivningarna 

TELSCAN sida 47, "Use 
symbols where possible 
rather than words or 
abbreviations" 

9 3 Ikonerna bör vara tryckbara. Norman affordance 
10 27 Ikoner bör användas istället för text eller 

tillsammans med text 
TELSCAN sida 47, "Text 
labels should be provided 
along with the symbol." 

11 8, 10, 35-
37, 39 

Feltexter bör göras tydligare, användning 
av färg som drar till sig uppmärksamhet 
men samtidigt inte skapar oro är att 
föredra. Ex mörkblå 

TELSCAN sida 41 

12 annat Resekorten bör ha någon slags taktil 
markering för att en synskadad ska kunna 
urskilja kortet 

TELSCAN sida 51, 
"Tactile marking on the 
smart card is recommended 
to facilitate the 
identification of the correct 
card by a visually impaired 
traveller" 

13 samtliga Typsnittet ska vara minst 22mm höga alt 
10mm per meters avstånd till automaten. 

TELSCAN sida 70 

14 samtliga Storleken på knappar ska helst vara 2 - 
2,5 cm 

TELSCAN sida 65 

15 samtliga Knappar ska helst vara fyrkantiga istället 
för rektangulära 

TELSCAN sida 65 

16 19 Man bör kunna söka på mer än första 
bokstaven 

TELSCAN sida 67, "When 
trying to find a particular 
street in an information 
system, the user 
could enter more than one 
character" 

17 21, 22 När man använder kartfunktionen så 
måste man zooma två gånger innan man 
slutligen kan välja destination. 
Hjälptexten är inte tydlig att man zoomar 
de två första gångerna man trycker på 
kartan och att det inte går att välja ort 
även om man ser den tidigare. 

Norman affordance 

18 21 Det är inte helt tydligt att man kan köpa 
biljett till Blekinge då detta inte syns på 
första kartbilden 

Norman affordance, 
constrains 

19 36 Om man inte har tillräckligt med pengar 
på sitt kontantkort bör man ges möjlighet 
att ladda det utan att behöva välja om resa 

Schneiderman regel 5, 7, 8 
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Nr Skärmnr. Förklaring Referens 
20 38 Funktionen att cancel knappen avbryter 

timeoutvarningen är inte förväntad av 
användaren 

Norman mapping, 
consistency 

21 6-7, 13-
15, 20, 
44, 47 

En animering hade gjort nästa steg 
tydligare för användaren 

Norman affordance, 
visibility, 

22 33, 50, 51 Upplysningen om att man inte bör 
glömma kort och biljett bör göras mycket 
tydligare 

Schneiderman regel 3, 4 

23 3, 27, 31 Hjälp är inget bra namn på knappen nere 
till vänster då den inte hjälper användaren 
i användandet utan ger endast mer 
information om valen 

Norman mapping 

24 De flesta Tillbakaknappen ska alltid vara tillbaka 
ett steg, inte tillbaka ett steg i 
menysystemet 

Schneiderman regel 1, 
Norman consitency 

25 automaten Avbryt sätter tillbaka språket till svenska 
även om användaren valt engelska, bättre 
om detta sker i samband med att 
skärmsläckaren startar 

schneiderman regel 6 och 7 

26 35 Skärmen visas under 8 sekunder och 
tiden kan inte kortas ner, detta är ett 
irritationsmoment för användaren om 
man vill påbörja ett nytt köp 

schneiderman regel 7 

27 automaten Det finns inget utrymme under TVM2 för 
fötterna hos rullstolsburna användare 

TELSCAN sida 61, 
"Provide a knee/foot recess 
below the user interface" 

28 De flesta Automaten ger dålig feedback över 
gjorda val. Det finns en blå ruta till 
vänster som markerar det val man för 
närvarande utför, men när valet väl är 
utfört flyttas markeringen innan man 
hinner se förändringarna. Markeringens 
förflyttningar beror dessutom på hur man 
köper sin biljett och följer inget bestämt 
mönster utan kan hoppa både upp och 
ner. 

Norman feedback, 
Schneiderman regel 3 
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Under genomgångarna hittades även ett par väldigt tydliga fel eller brister som inte direkt kan 
backas upp med någon princip, men som ändå bör ändras. Dessa redovisas i tabell 3 nedan. 
 

Tabell 3: Tydliga brister uppdagade under den heuristiska genomgången som inte kan stödjas på en 
designregel eller princip 

Tydlig brist nr Skärmnr. Förklaring 
1 samtliga Då knapparna är ganska små uppstår det lätt ett 

parallaxproblem 
2 samtliga Texten med instruktioner bör inte liggas längst ner då den inte 

är synlig för korta personer och personer i rullstol 
3 finns ej som 

skärmdump 
När man laddar sitt resekort bör det inte stå ”Köp vald resa”, 
det samma gäller informationstexten 

 
Resultaten från kontrastesterna kan ses i tabell 4 och tabell 5 här under. 
 

Tabell 4: Kontrastförhållande i menysystemet 

Kolumn1 Skärmdump Bild 
Kontrast mellan text och knapp 10:01 Se tabell 5 
Kontrast mellan knapp och bakgrund 6,3:1 3,7:1 

 
Tabell 5: Kontrastförhållande vid olika val av värden för knappfärg och textfärg i bild 

 Ljusaste 5x5 pixel 
området på knapp 

Mörkaste 5x5 pixel 
området på knapp 

svartaste punkten på text 5,4:1 5,2:1 
Mörkaste 3x3 textområdet 3,9:1 3,7:1 

 
Kontrasten mellan knapp och bakgrund i skärmdumpen är inte tillräcklig för att uppfylla 
W3C:s strikta rekommendationer för kontraster i gränssnitt. Kontrasten mellan text och knapp 
i bilden tagen med en Canonkamera är inte tillräcklig för att uppnå W3C:strikta 
rekommendationer. Den är däremot tillräcklig för att precis uppfylla de mindre strikta 
rekommendationerna.  

7 Steg 2: Expertgenomgång 

7.1 Metod 
Fyra olika scenario var framtagna som experterna fick testa på som tittade på de vanligaste 
funktionerna i gränssnittet. Scenariona var följande 
 

1. Köpa en enkel vuxen standard biljett till Klippan med hjälp av reskort: 
Klippan hittas under de vanligaste resmålen. 

2. Köpa en enkel vuxen standard biljett till Alnarp med reskort: 
För att hitta Alnarp måste försökspersonen göra en sökning genom andra resmål och 
sen trycka på A. 

3. Köpa en snabbiljett till Lund med reskort. 
4. Ladda reskortet med 200kr. 

 

13



Valet av scenario gjordes för att försöka få med så många funktioner som möjligt utan att för 
den delen blanda in för många scenarios som skulle kräva extra tid vid både framtagande av 
prototypen, expertgenomgångarna och användbarhetstesterna senare.  
 
Då jag inte hade tillgång till skärmdumpar av kartan kunde det inte genomföras något 
scenario av kartfunktionen. Istället så fick experterna se en videofilm där kartfunktionen 
demonstrerades. Efter genomgång av scenariona och kartfunktionen fick experterna fritt testa 
prototypen av originalgränssnittet och ge sina åsikter. Jag redovisade också för flera av de 
möjliga bristerna som blivit uppdagade under den första heuristiska genomgången och bad 
experterna ge sin syn på dess relevans och betydelse.  
 
Alla genomgångarna med experterna filmades och filmerna granskades sedan för att få fram 
det resultat som redovisas i detta arbete. Resultatet redovisas i form av punktform. 
Granskningen gick till enligt följande. Först observerades hela filmen i sin helhet och stödord 
skrevs ner för att minnas saker som togs upp under genomgångarna. Ett eller två nyckelord 
skrevs ner tillsammans med tidpunkten. Därefter gjordes ytterligare en genomgång av 
filmerna där olika delar med liknande nyckelord analyserades för sig själv för att försöka få en 
så bra bild och formulering som möjligt av det som experten i fråga ville få fram.  
 
Två experter på olika områden fick titta på en prototyp av originalgränssnittet. Den första 
experten arbetar med kognitiva funktionshinder och den andra experten arbetar med 
interaktionsdesign med inriktning mot visuell representation. 
 
Då genomgångarna tog lång tid (70 respektive 104 minuter) redovisas bara de saker som 
betonades extra av respektive expert.  

7.2 Resultat 

7.2.1 Expert 1 
Även om expert 1 är expert på kognitiva funktionshinder så togs även några andra kategorier 
av personer med funktionshinder upp och även många generella kommentarer. 
 

• Gränssnittet har för mycket text.  
• ”Om man inte kan läsa svenska eller engelska så är det kört” 
• Bilden som visar att man ska hålla fram sitt reskort är otydlig då man lätt kan tro att 

kortet ska hållas framför skärmen där bilden visas. Man låser sig lätt vid den del där 
det händer mest saker. 

• Avbrytknappen är ovanligt designad och det är dessutom fel att den har flera 
funktioner. 

• Det finns för många informationsbärare på automaten. Man klarar av 4-5 stycken 
medan automaten har runt 10 stycken. 

• Det är förvirrande att man ska behöva visa sitt reskort två gånger för automaten. 
• Informationsfältet är ett väldigt egendomligt sätt att berätta vad som ska göras. ”en sån 

ruta måste ha karaktär och det har den inte”. 
• Personer med sydnedsättning kan inte använda maskinen. 
• Informationen om att bank och kreditkortsbetalning inte fungerar är totalt osynlig.  
• Folk som vill köpa tågbiljett kan bli förvirrade när den första knapp de ser heter 

evenemang.  
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• Innebär cykel att man betalar för både sig själv och en cykel eller ska man välja en 
vuxen och en cykel när man köper biljett?  

• Man måste kunna bildsätta knapparna vuxen, barn, duo/familj och cykel 
• Man borde begränsa antalet valmöjligheter när man väljer antal resenärer för att göra 

valen lättare.  
• Knappen välj annan avreseort skäl utrymme från andra ”viktigare” knappar. Bör ges 

mindre tyngd. 
• Kartfunktionen är klart bättre än resten av systemet. 
• Man bör använda fler animationer, exempelvis när automaten arbetar för att ta fram 

kartfunktionen. 
• Städers storlek bör lyftas fram i kartfunktionen. 
• När man hittat en stad på en nivå måste man leta upp den igen på nästa nivå då det inte 

finns något som skiljer en stad från en annan. 
• Det finns massor av personer som inte vet vad zooma är. 
• Valet av sätt att skriva ut datum vid köpbekräftelsen är egendomlig. Årtal är 

oväsentlig information. 
• Det finns ingen läsriktning vid köpbekräftelsen. 
• Man måste kunna trycka på sedlarna när man vill betala med kontanter 
• Skärmen är dåligt utnyttjad. 

7.2.2 Expert 2 
• Texten belopp att betala vid bekräftelse av biljettköp med resekort är förvirrande. 
• Snabbval och sen de vanligaste resmålen är förvirrande. 
• Varningstexten är otydlig, man läser inte den. 
• Valet av färger på varningstexten är fel. 
• Ladda period och ladda reskassa bör kopplas ihop.  
• Köpa biljett och resa hör inte hemma i den menyn där de är nu. 
• Snabbvalen bör vara statiska för en station oavsett om resestatistiken ändras. 
• Informationsfältet använder sig av en inmatningsruta vilket gör att man inte tittar på 

den om man inte tror sig behöva ge någon input. 
• Ange annan avreseort kan tolkas som ett sätt att köpa en returbiljett.  
• Onödigt att man ska behöva visa reskortet två gånger. 
• Betalningsskärmen är dålig på att förmedla att det är dags att betala, särskilt när man 

använder reskort och redan visat kortet en gång tidigare. 
• Vid betalningsskärmen har reseinformationen som man redan bekräftat ljusare 

bakgrund än informationsfältet.  
• Tillbakafunktionen är bra. 
• Texten vid snabbvalen är jobbig att läsa. 
• Om alla snabbval är enkel standard kan de skrivas under rubriken så sökning bland 

orter blir lättare. 
• Istället för föregående och nästa är det tydligare med pilar. 
• Det finns inget layoutschema om man bortser från vänsterkolumnen och toppen. 
• Evenemangsknappen är en bra funktion om det finns tillräckligt med automater. Det 

finns risk för köbildning om någon står och ska köpa konsertbiljett medan flera står 
bakom och har bråttom till tåget. 

• Det borde finnas fler ikoner. 
• Gränssnittet är fult. 
• Den grå färgen är lite väl mörk ur kontrastsynpunkt. 
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• Kantlinjerna på den blå rutan går in i en av linjerna, det ska den inte göra. 
• Man bör använda max 2-3 olika typsnitt på en sida, det finns upp till 5 på vissa 

sidor. 
• Rubriker ska vara tydliga, inte i samma typsnitt som annan text. 
• Typografin talar inte om någonting. 
• Snabbknapparna på startsidan har för mycket text i ett för litet område, det samma 

gäller knappen välj annan avreseort och knappen föregående. 
• Det saknas grundkunskaper i visuell kommunikation hos dem som har tagit fram 

produkten. 
• Skärmen kommer bli väldigt svår att läsa av när den står ute på en perrong. 

8 Steg 3: Observation 

8.1 Metod  
Efter expertgenomgångarna genomfördes observationer av hur riktiga användare på 
Knutpunkten, Helsingborg hanterade en biljettautomat som redan var uppställd för resenärer. 
Under tre timmar observerades alla användare som använde sig av automaten. Tidpunkten för 
observation valdes så att den inträffade under Helsingborgsfestivalen. Denna tidpunkt valdes 
därför att det bedömdes vara troligt att många nya användare som normalt inte pendlar kunde 
tänkas använda sig av den nya biljettautomaten. 
 
För att inte störa resenärerna eller göra dem medvetna om att de observerades så genomfördes 
observationerna på avstånd, ungefär 6 meter snett bakom resenärerna (se bild 3). På så sätt var 
resenärerna inte medvetna om att de blev observerade. De saker som registrerades var 
 

• Kön  
• Antal tydliga fel 
• Antal gånger användaren använde sig av tillbakaknappen 
• Antal gånger användaren använde sig av avbrytknappen 
• Antal köp utförda utan problem (subjektiv bedömning av mig) 
• Antal köp utförda med problem (subjektiv bedömning av mig) 
• Antal misslyckade köp, dvs användaren gick ifrån automaten utan biljett 
• Tid vid automaten 
• Om jag kunde uppfatta en viss del av transaktionen som gav användaren tydliga 

problem så registrerades även dessa 
 

8.2 Resultat 
Från avståndet som valdes ut för observation kunde man tydligt se de val som gjordes på 
skärmen av användaren. Resultaten kan ses i tabell 4 nedan 
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Tabell 6: Statistik för de 16 personerna som gick fram till den nya biljettautomaten under observationstiden. 

M=man och K=kvinna, tid är mätt i sekunder 

Nr Kön Felaktigt 
användande 
av automaten 

Använde 
tillbaka-
knappen 

Biljett 
utan 
problem 

Biljett 
med 
problem 

Ingen 
biljett 

Tid kommentar 

1 M I       I 60   
2 Mx2 II       I 45   
3 M+K I     I   90 problem med 

kortbetalningen 
4 M   I I     60   
5 K     I     45   
6 K I   I     60   
7 K           10 avbröt direkt 
8 M     I     30   
9 M II I     I 110   
10 K       I   60 tveka många 

gånger men 
verkade välja 
rätt varje gång 

11 K I       I 45 avbröt köp, 
handla biljett 
på kontor 

12 K I     I   45 problem med 
kortbetalningen 

13 K         I 30 Gick fram till 
automaten 
totalt 3 gånger 

14 M I       I 30   
15 K I     I   45 verkade bara 

testa 
automaten, 
kom ända till 
betalning 

16 M I   I     75   
 
Från tabell 6 kan vi utläsa att av de 16 personer som gick fram var det 9 stycken som gick 
därifrån med en biljett. Av dessa var det 5 stycken som köpte sin biljett utan några uppenbara 
problem.   
 
Under tiden som observationen pågick slutade de två äldre kontantautomaterna att ta emot 
sedlar. Detta pågick under totalt 110 minuter. Under denna tid var det flera personer som efter 
att de sett att ingen av de äldre automaterna tog emot sedlar antingen gick in och köpte biljett 
på Skånetrafikens kundtjänst alternativt gick in i någon annan butik för att växla till mynt. 
Konsekvenserna av att de äldre automaterna bara tog emot mynt blev också att varje 
biljettköp tog längre tid och det bildades kö bakom de äldre automaterna. Detta skedde trots 
att den nya biljettautomaten stod ledig bredvid de två äldre kontantkortautomaterna under hela 
denna tid, se bild 3. 
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Bild 3: Köbildning vid de äldre kontantautomaterna när dessa slutade ta emot sedlar 

Totalt gick det, under tiden som de gamla kontantautomaterna inte tog emot kontanter, 12 
stycken personer fram till den nya automaten, 16 stycken köpte sin biljett på Skånetrafikens 
kontor och 22 stycken betalade sin biljett med mynt. 

9 Steg 4: Framtagning och rangordning av punkter 

9.1 Metod 
Efterhand som utvärderingen av biljettautomaterna började bli klar så gjordes en grundlig 
genomgång av alla fynden som gjorts. Dessa formulerads om i mer konkreta punkter och 
rangordnades i tre grupper beroende på hur viktiga jag anser det är att sakerna åtgärdas. 
Tillsammans med de olika punkterna ges också en referens till i vilken metod punkten 
uppdagades och en motivering till varför jag ansåg att en viss punkt tillhörde en viss kategori. 
Punkterna fördelades i tre olika tabeller:  
 

1. Viktiga punkter 
2. Punkter som bör åtgärdas 
3. Punkter som bör åtgärdas om möjligt 

9.2 Resultat 
Här under redovisas resultaten från framtagande och rangordning av punkter.  
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Tabell 7: Viktiga punkter att åtgärda. G= punkter framtagna i steg 1, utvärdering av gränssnittet, E= punkter 

framtagna i steg 2, expertgenomgång, O= punkter framtagna i steg 3, observation av användare. 

Nr Punkter som är viktiga att åtgärda  Metod  Motivering 
V1 När man laddar sitt resekort bör det 

inte stå ”Köp vald resa”, det samma 
gäller informationstexten 

  G   Detta kan leda till stor förvirring 
hos användaren. 

V2 Den röda skånetrafikentexten fyller 
ingen funktion i gränssnittet 

  G   Skånetrafiken kan sätta upp en 
skylt ovanför biljettautomaterna 
med samma information. Rutan 
tar för närvarande upp 
välbehövlig, plats till själva 
gränssnittet 

V3 Varnings/upplysningstext lyfts inte 
fram tillräckligt mycket i gränssnittet 

  G+E   Det är viktigt att användaren vet 
vad som fungerar och vad som 
inte fungerar 

V4 Kontrasten mellan knapp och text är 
för dålig 

  G   Dålig kontrast kan bli ett problem 
när automaterna står utomhus och 
i ljusa miljöer 

V5 Hjälptexten i nedersta fältet är 
otydlig 

  G+E   Texterna ger inte tydlig 
information vid vissa lägen 

V6 Ikoner bör vara tryckbara   G+E   Folk som är dåliga på att läsa 
tittar först efter ikoner 

V7 Om man inte har tillräckligt med 
pengar på sitt kontantkort bör man 
ges möjlighet att ladda det utan att 
behöva välja om resa 

  G   Man ska inte begära att folk vet 
hur mycket pengar de har kvar på 
sitt rabattkort och inte heller att de 
ska behöva göra om en hel 
transaktion pga att de inte har 
tillräckligt med pengar 

V8 En animering hade gjort många steg 
tydligare för användaren 

  G+E+O   Animeringar säger mer än en 
instruerande text. Flera användare 
hade även problem med hur de 
skulle använda sitt kort vid 
betalning under observationerna 

V9 Upplysningen om att man inte bör 
glömma kort och biljett bör göras 
mycket tydligare 

  G   Det finns ingen orsak till att 
använda en sådan liten del av 
skärmen till en så pass viktig sak. 

V10 Ikoner bör användas istället för text 
eller tillsammans med text 

  G+E   Ikoner gör allting mycket 
tydligare, särskilt för personer 
med lässvårigheter 

V11 Tillbakaknappen ska alltid vara 
tillbaka ett steg, inte tillbaka ett steg i 
menysystemet 

  G   En tillbaka knapp som inte alltid 
verkar fungera likadant leder till 
förvirring och frustration 

V12 Hjälptextfältet bör placeras på annan 
plats på skärmen 

  G+E+O   Korta personer eller personer i 
rullstol kan inte se texten. Längst 
ner är det sista stället man tittar på 
när man scannar en skärm 
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Nr Punkter som är viktiga att åtgärda  Metod  Motivering 
V13 Formatet på hjälptextfältet bör 

ändras 
  E   Den ser ut som ett inmatningsfält 

vilket gör att man inte tittar på 
den noga förrän man tror att man 
behöver mata in något 

V14 Knappen välj annan avreseort bör 
flyttas/ändras 

  E+O   Knappen tar för stor plats i 
förhållande till andra knapparna. 
Den kan även uppfattas som en 
returreseknapp och informerar 
inte om tidsbegräsningen som 
gäller en köpt biljett. 

V15 När man zoomar bör det finnas 
någon lösning som gör att man 
snabbt hittar det man valde i förra 
bilden 

  E   Detta underlättar för användaren 
och gör det lättare för folk med 
kognitiva begränsningar 

V16 Det finns ingen läsriktning vid 
köpbekräftelse 

  E   Detta gör det svårt för personer 
med lässvårigheter 

V17 Man ska inte behöva visa resekortet 
två gånger 

  E   Det är förvirrande att man ska 
behöva visa sitt kort två gånger 

V18 Typsnittet ska vara minst 22mm 
höga alt 10mm per meters avstånd 
till automaten. 

  E   Mindre typsnitt skapar problem 
för personer med synnedsättning. 

 
Tabell 8: Punkter som bör åtgärdas. G= punkter framtagna i steg 1, utvärdering av gränssnittet, E= punkter 

framtagna i steg 2, expertgenomgång, O= punkter framtagna i steg 3, observation av användare. 

Nr Punkter som bör åtgärdas  Metod  Motivering 
B1 Feltexter bör göras tydligare   G   Just nu är det liten text som inte 

skiljer sig från övrig text. 
B2 Resekortet bör ha en taktil 

markering som skiljer den från 
övriga kort 

  G   En taktil markering skulle göra 
det lättare för personer med dålig 
syn att hitta kortet i 
väska/plånbok om detta behövs. 

B3 ikonerna för varje alternativ bör 
finnas med när man tryckt på hjälp 

  G   Detta ger en ökad tydlighet 

B4 Det bör tydligöras bättre att man kan 
köpa biljetter till Blekinge 

  G   För närvarande är kartfunktionen 
den enda som ger antydan till 
detta och då måste man först 
välja Blekinge 

B5 Gränssnittet har för mycket text   E   Användning av mindre text och 
mer ikoner hade underlättat för 
personer med synnedsättningar, 
personer med lässvårigheter. 
Samtidigt hade gränssnittet 
blivigt snyggare och mindre 
klottrigt 

B6 Avbryt knappen bör bara ha en 
funktion 

  E   En knapp som har fler än en 
funktion är förvirrande. I detta 
fall är det inte nödvändigt med 
två olika funktioner. 
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Nr Punkter som bör åtgärdas  Metod  Motivering 
B7 Evenemangknappen bör flyttas   E   Den skäl uppmärksamhet på 

startsidan och kan verka 
förvillande för folk som ställer 
sig vid automaten för att köpa en 
biljett 

B8 Information om vad som gäller vid 
köp av cykelbiljett bör göras 
tydligare 

  E   Som det är nu vet man inte om 
man ska köpa en biljett för cykel 
och en biljett för en person eller 
endast en cykelbiljett. 

B9 Städers storlek bör lyftas fram i 
kartfunktionen 

  E   Detta hade förenklat det för 
användare att orientera sig i 
kartan och att hitta samma plats 
efter en inzoomning 

B10 Bekräftelse av köp och betalning bör 
göras samtidigt 

  E   Då användaren måste betala kan 
betalningen ses som en 
bekräftelse. Detta minskar 
antalet transaktioner med 
automaten 

B11 Snabbknapparna på startsidan bör 
innehålla mindre text eller göras 
större 

  E   Som det är nu bli texten liten och 
klottrig och gör det svårt att lära 
knapparna. 

B12 Feedbacken bör förbättras   G   För närvarande är det svårt för en 
användare att följa sin 
transaktion i fönstret till vänster. 

 
Tabell 9: Punkter som kan åtgärdas om möjligt. G= punkter framtagna i steg 1, utvärdering av gränssnittet, 

E= punkter framtagna i steg 2, expertgenomgång, O= punkter framtagna i steg 3, observation av användare. 

Nr Punkter som kan åtgärdas om 
möjligt 

 Metod  Motivering 

K1 Orter bör inte byta plats i systemet   G   Detta förvirrar användare som 
ofta använder biljetterna på vissa 
orter och helt plötsligt ska 
använda en annan 

K2 Animatoner bör användas oftare   E+G+O   Animationer hade förenklat en 
del steg, tex när man ska betala 
med kort 

K3 avbrytknappen bör inte påverka 
valt språk 

  G   Om avbrytknappen används för 
att ångra val som gjorts så bör 
inte språket ändras. 

K4 Tiden som avbryt-skärmen visas 
bör kunna förkortas genom att man 
rör skärmen 

  G   Om avbrytknappen används när 
någon vill börja om från början 
bör dessa kunna göra det 
snabbare. 

K5 Det bör finnas flera möjliga 
språkval 

  E   Detta hade hjälpt flera användare, 
särskilt äldre invandrare 
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Nr Punkter som kan åtgärdas om 
möjligt 

 Metod  Motivering 

K6 Antalet informationsbärare bör 
minskas 

  E   Många informationsbärare utan 
ett tydligt flöde försvårar för 
användare. Om de är ett måste 
bör flödet göras tydligt. 

K7 När man väljer antalet resenärer 
bör antalet valmöjligheter 
begränsas 

  E   Detta underlättar för majoriteten 
av användare och de få som 
behöver extra val bör ges denna 
möjlighet genom en lite extra 
lång väg. 

K8 Årtal bör tas bort från 
bekräftelseskärm 

  E   Detta är onödig information 

K9 Köpa biljett bör tas bort från 
valmöjligheterna när man tryckt på 
resekort 

  E   Valmöjligheten gör att man tror 
att man tryckt på fel knapp. Köpa 
biljett görs genom att man väljer 
köpa biljett på startsidan. 

K10 När man ska betala bör inte 
bakgrunden till den redan 
bekräftade köpinformationen vara 
ljusare än den information som är 
aktuell 

  E   En ljusare bakgrund leder till att 
informationen drar till sig onödig 
uppmärksamhet. 

K11 Gränssnittet bör göras mer estetiskt 
tilltalande 

  E   Ett till utseendet tilltalande 
gränssnitt får bättre betyg av 
användare oberoende av dess 
funktionalitet 

K12 Typsnitt och storlek på text bör 
användas för att förmedla olika 
tyngd och betydelse av vissa delar 
i gränssnittet 

  E   Bra användande av typsnitt kan 
underlätta navigerandet på en sida 

10 Steg 5: Förslag på förändringar 

10.1 Metod 
Efter det att punkterna rangordnats satte jag mig ner för att försöka komma på bra lösningar 
till problemen. För att kunna åtgärda vissa av punkterna som redovisats ovan så måste man 
genomföra stora förändringar av gränssnittet. Då jag uppfattat det som att detta inte är en 
möjlighet för Skånetrafiken så gjorde jag valet att ta fram två olika lösningar. En där 
förändringar föreslås i det nuvarande gränssnittet och en där mycket större förändringar 
föreslås som kommer kräva att man mer eller mindre gör om gränssnittet från grunden. 

10.2 Resultat 

10.2.1 Förslag på förändringar av nuvarande gränssnittet 
Ändringarna i det nya inlägget genomfördes med hjälp av punkterna som tagits fram tidigare. 
Då målet var att inte ändra på flödet eller flytta några knappar så blev det mindre ändringar.  
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• Översta raden där det står Skånetrafiken, station och tid togs bort och 
informationsfältet flyttades från nederdelen av fönstret till översta delen av fönstret.  

• Typsnittet förstorades upp och knapparna gjordes större. Framförallt höjden ökade för 
att försöka minska risken för parallax.  

• Vid val av antal passagerare lades det till ikoner och även en ikon för kartfunktionen 
togs fram.  

• Knappen annan avreseort togs bort helt då det bedömdes som att den förvillade mer än 
vad det bidrog till funktionaliteten.  

• Kartfunktionen ändrades för att göra det lättare att hitta större orter och orientera sig 
från dessa. Denna funktion utvärderades dock aldrig, dels på grund av tidsbrist vid 
testerna och dels på grund av stora begränsningar i prototypen.  

• Förutom förändringarna i själva gränssnittet så togs bekräftelseskärmen bort från 
prototypen då jag anser att själva betalningen av resenären är bekräftelse nog. 

• Även den dubbla inläsningen av resekort tog bort för att minska på antalet 
interaktioner för användaren. Då korten är kontaktlösa så behöver resenärerna inte 
plocka ut dem ur sin väska/plånbok och att då tvinga dem läsa in sina kort två gånger 
utan något klart syfte anses onödigt, tidskrävande och förvillande för användaren. 

• För de interaktioner som användaren har med biljettautomaten där han/hon inte 
använder gränssnittet bör animationer användas för att göra det tydligare för 
användaren om vad han/hon bör göra. Denna funktion infördes inte heller i prototypen 
i steg 6 pga begränsningar i både tid och teknik. 

• Den blå markeringen som flyttades till vänster togs bort då den ansågs förvirra mer än 
den hjälpte. 
 

Exempel på några förändringar i gränssnittet kan ses i bilderna här under. 
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Bild 4: Screen 2, startsidan. Original överst, prototyp underst 
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Bild 5: Screen 16, Skärmdumpen med de mest vanliga destinationerna. Original överst, prototyp underst 
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Bild 6: Screen 27, antal passagerare. Original överst, prototyp underst 
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10.2.2 Förslag på större förändringar i gränssnittet 
Det ursprungliga gränssnittet utelämnade flera möjliga användare så som personer med 
kognitiva begränsningar och personer med begränsad syn. En möjlig lösning på denna grupp 
skulle kunna vara att göra det möjligt för resenärerna att lära sig en sekvens av 
knapptryckningar som ger dem deras önskade biljett. Man skulle kunna dela upp skärmen i 
fyra enkla kvadrater och med hjälp av dessa låta personen välja resa enligt zoner. Det 
maximala antalet zoner man får betala för med Skånetrafiken är 14 och om en enkel lösning 
skulle då kunna vara att vid varje screen ha knappar som representerar zoner och en knapp 
som tar en vidare till nästa sida Exempel på hur en sådan lösning skulle kunna se ut kan ses i 
skissen här under (bild 7).  
 

 
Bild 7: Förslag på en väldigt enkel meny för personer med dålig syn eller kognitiva besvär 

En lösning av denna typ fungerar inte för en resenär som inte är bekant med automaten eller 
för resenärer som inte vet hur många zoner de vill åka. För personer som pendlar öppnas 
däremot möjligheten att lära sig ett mönster. Synskadade kan tex lära sig att trycka två gånger 
i nedre högra hörnet och sen en gång i vänstra nedre hörnet för att köpa en biljett som gäller 9 
zoner, medan en person med kognitiva besvär kan lära sig sekvensen blå-blå-vit för att köpa 
samma biljett. Det finns möjlighet till ljud i biljettautomaterna och detta skulle kunna 
användas för att vägleda användaren och berätta vilka de fyra möjliga valen är.  
 
Gränssnittet ovan är givetvis inte något praktiskt gränssnitt för de flesta av Skånetrafikens 
resenärer som får ett större utbyte och större frihet av ett mer komplicerat gränssnitt. Fast 
även hos dessa resenärer kan man tänka sig att en uppdelning mellan vana resenärer/datorvana 
personer och förstagångsresenärer.  
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Mer sporadiska resenärer skulle tex kunna få ett gränssnitt liknande det som finns nu, men 
man skulle till exempel kunna göra det lättare genom att ta bort möjligheten att ta minus när 
man väljer antalet passagerare. Detta hade minskat den förvirring som denna skärm skapade 
hos många användare vid prototyptestningen. Att istället låta användarna trycka på en ruta 
med en ikon och text och sen se hur antalet ökas i en ruta bredvid är mer pedagogiskt och 
begränsar antalet möjligheter för användaren vilket gör gränssnittet mer lätthanterligt (se bild 
8).  
 

 
Bild 8: Exempel på en mer överskådlig skärm för valet av antalet passagerare 

Folk som reser i grupp eller som vill ha mer avancerade funktioner som tex val av annan 
avreseort, evenemang, sökning av hållplatser eller liknande (ungefär som reseplanerare) 
skulle kunna välja ett avancerat gränssnitt där mycket fler möjligheter ges men som samtidigt 
kräver en hel del datorvana eller att man är beredd att lägga ner lite extra tid på att få sin 
biljett. 
 
Ett förslag skulle kunna vara att som förstaskärm ha en bild liknande den i bild 7 ovan där 
resenärerna får välja mellan fyra olika typer av gränssnitt.  
 

1. Ett avancerat alternativ med alla möjliga valmöjligheter.  
2. Ett litet lättare alternativ som begränsar antalet val i form utav antalet resenärer och 

biljettyper. 
3. Ett alternativ för att utföra handlingar med resekortet (laddning, val av standardresa 

osv). 
4. Alternativet ovan där man endast kan välja zoner. 
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Denna indelning skulle göra det lättare för olika typer av resenärer att få ett gränssnitt som 
passar dem.  

11 Steg 6: Användartester med prototyper av originalgränssnittet 
och den nya designen 

11.1 Metod 
Då Skånetrafiken vid ett möte med mig utryckte sig som om de inte hade möjlighet till några 
större förändringar av det nuvarande gränssnittet togs beslutet att försöka ändra så lite som 
möjligt i navigeringen och istället försöka göra det nuvarande gränssnittet mer tydligt och 
lättanvänt. Genom att inte göra några stora förändringar i navigeringen så bör alla eventuella 
förändringar kunna genomföras med enkla förändringar i den ursprungliga koden tillsammans 
med byte utav färger och bilder. Ändringarna borde däremot kunna bidra en hel del för att 
göra användandet enklare för framtida resenärer. De förändringar som genomfördes redovisas 
i steg 5 under ”förslag på förändringar i nuvarande gränssnittet”, där alla förslagen utom de 
berörande kartfunktionen och animationer implementerades.  
 
När den nya designen (ND) var färdigt fick sex äldre personer (45-65 år) och två yngre 
personer (20-25 år) utföra tre olika scenarier där de antingen skulle: 
 

1. Köpa en biljett till Lund med hjälp av resekort. Detta köp gav möjlighet till 
användning av snabbvalsfunktionerna. 

2. Köp av biljett till Klippan med hjälp av resekort. 
3. Laddning av resekort med 200 kr. Detta scenario utfördes bara fram till själva 

betalningsmomentet. 
 
Försöken gick till enligt följande. Deltagarna fick, innan de fick se gränssnittet läsa en kort 
introduktionstext till undersökningen där de fick reda på var de befann sig, att de hade ett 
reserabattkort som de skulle genomföra sina köp med och att jag som testledare skulle sitta 
bredvid dem för att simulera vissa steg som maskinen normalt genomför (bekräftelse av att 
kortet är draget framför läsaren). Deltagarna fick i slutet på texten även reda på det första 
scenariot som de skulle genomföra. När deltagarna läst klart texten fick de lov att ställa 
eventuella ytterligare frågor till testledaren innan de gick fram till testutrustningen.  
 
Testutrustningen bestod utav en CRT pekskärm där ett utskrivet pappersark placerat nere till 
höger om skärmen föreställde kortläsaren. På skärmen visades endast prototypen anpassad för 
att ta upp en yta motsvarande en 14 tums skärm. Resten utav skärmen var vit. Deltagarna satt 
ner under försöken vilket gjorde att skillnaderna i vinkel mot skärmen blev mindre och då 
datorskärmen inte hade något skyddande glas så minskade risken för parallax. 
 
Under testets gång fick deltagarna inte lov att fråga något och de blev även tillsagda att inte 
tänka högt förutom om de normalt gör detta när de köper biljett.  
 
Hälften av deltagarna (tre gamla och en ung) fick börja med prototypen av originalgränssnittet 
(OG) medan andra hälften fick börja med ND.  
 
Innan försöken genomfördes en testundersökning med en äldre dam (ca 60 år) för att testa om 
allt fungerade som det skulle.  
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Förutom scenariona fick deltagarna också svara på tre frågor.  
 

1. Var det någon gång då du kände dig osäker på vad du skulle göra härnäst? 
2. Vilket av gränssnitten föredrog du? Varför? 
3. Hur tolkar du knappen ”Ange annan avreseort”? 

 
Jag hade valt att plocka bort knappen ange annan avreseort helt i den nya designen baserat på 
bedömningen från experterna att knappen tog för stor plats och jag hade med knappen som en 
viktig punkt som borde åtgärdas. Frågan hur resenärerna tolkade knappen och dess funktion 
togs med för att undersöka om jag gjort en korrekt bedömning. 
 
Då prototyperna inte var fullt fungerande så bestämdes att ifall någon av testobjekten försökte 
genomföra en handling som prototypen inte hade stöd för så skulle testobjektet informeras om 
detta och 10 sekunder adderas till deras försökstid för det scenariot.  
 
Samtliga scenario filmades och i analyserades i efterhand med avseende på tid och på hur 
många gånger de missade knappen som de försökte trycka på (parallax effekt). Även felaktigt 
användande troligen skapat av någon av de tidigare framtagna punkterna noterades. Två olika 
videoströmmar användes, en som tog in användarnas ansiktsutryck, kroppsspråk och 
interaktion med skärmen och en videoström som visade vad som faktiskt visades på skärmen. 
Analysen av videofilmerna genomfördes av mig vid två olika tillfällen veckan efter försöken. 
Vid det första tillfället togs tiden för de olika scenariona och försökspersonernas svar på de tre 
efterföljande frågorna skrevs ner. Vid det andra tillfället analyserades filmerna med avseende 
på parallax, om användarna försökte genomföra en handling som inte prototyperna hade stöd 
för och vilken typ av fel som skedde.  

11.2 Resultat 
Allting fungerade som det var tänkt under testrundan förutom ett mindre fel där man kunde 
trycka bredvid en knapp och ändå få igenom en händelse. Felet åtgärdades direkt. Det hände 
två gånger att en användare försökte genomföra en aktion som prototyperna inte hade stöd för, 
en gång med originalgränssnittet (OG) och en gång för den nya designen (ND). Parallax 
uppstod 5 gånger med OG och 1 gång med ND. Två användare tryckte på avbryt när de såg 
”köp vald resa”-texten när de skulle ladda sin resekassa och ytterligare två användare 
reagerade och tog några sekunder på sig för att fundera kring vad de skulle göra härnäst. 
 
Den totala tiden för scenario 1 (köpa biljett till Lund med resekort) var 45 sekunder för OG 
respektive 32 sekunder för den ND. Där fanns en klar inlärningseffekt då tiden för att utföra 
samma scenario i det andra gränssnittet minskade med 17 respektive 22 sekunder vi andra 
försöket beroende på om man börjat med ND eller OG vid första försöket. Tittar man på 
tidsskillnaden mellan de fyra som först fick testa nya prototypen jämfört med de som började 
med originalet så var medeltiden 41 respektive 57 sekunder för ND respektive OG.  
 
Den totala tiden för scenario 2 (köpa biljett till Klippan med resekort) var 35 sekunder för OG 
respektive 27 sekunder för ND. Den klart kortare tiden i utförande kan troligen förklaras av 
att väldigt många av testarna inte använde sig av snabbvalsknapparna i Scenario 1 och 
Scenario 2 blev därför mer eller mindre identiskt. Även i scenario 2 fanns det en 
inlärningseffekt, men endast för de testarna som började med OG. Deras tid minskade från 43 
sekunder till 27 sekunder. Testarna som fick börja med den ND försämrade istället sin 
medeltid ifrån 25 sekunder till 27 sekunder när de gick från den ND till OG.  
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Tittar man på tidsskillnaden mellan de fyra som först fick testa ND jämfört med de som 
började med OG så var medeltiden 25 respektive 43 sekunder för ND respektive OG, en 
skillnad på 18 sekunder. 
 

Tabell 10: Användartester med prototypen av originalgränssnittet (OG).  

Användare Började 
med 

Tid i sekunder 
för scenario 1 

Tid i sekunder 
för scenario 2 

Tid i sekunder 
för scenario 3 

1 OG 73 44 80 
2 OG 65 46 85 
3 (ung)  ND 37 25 13 
4 (ung) OG 28 34 17 
5 OG 60 48 37 
6  ND 16 20 10 
7  ND 45 28 85 
8  ND 39 33 18 
Medeltid OG  45,38 34,75 43,13 

 
Tabell 11: Användartester med prototypen av den nya designen (ND) 

Användare Började 
med 

Tid i sekunder 
för scenario 1 

Tid i sekunder 
för scenario 2 

Tid i sekunder 
för scenario 3 

1  OG 42 35 20 
2  OG 22 32 17 
3 (ung) ND 76 20 25 
4 (ung)  OG 13 18 21 
5  OG 16 30 18 
6 ND 12 33 13 
7 ND 39 30 60 
8 ND 36 18 22 
Medeltid ND 32 27 24,5 

 
I scenario 3 var medeltiden för användandet 43,13 sekunder för OG jämfört med 24,5 
sekunder för den ND. För förstagångsanvändare var medeltiden 54,75 sekunder för OG 
jämfört med 30 sekunder för ND. När försökspersonerna redan hade utfört tester på en 
prototyp så var medeltiden för användandet den andra prototypen 31,5 sekunder för OG 
jämfört med 19 sekunder för ND.  
 
Svaren på de tre frågorna kan ses i tabellen här under. Sju utav åtta föredrog ND före OG. 
Den person som föredrog OG var en ung användare som använde båda gränssnitten utan 
problem.  
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Tabell 12: Svar på de tre frågorna från respektive användare 

Användare Föredrog gränssnitt X 
mest med motivering 

Om annan avreseort Kommentarer 

1 ND: tydlig, färre steg Förstod inte många tryck, köp vald 
resa förvirrar, förstod inte 
period & reskassa 

2 ND: känns snabbare Tolka rätt, visste inte 
om tidsgräns 

köp vald resa förvirrar 

3 (ung) ND: Lättare Oklart, angav flera 
möjliga funktioner men 
visste inte vilken som 
va mest trolig 

förstod inte att standard 
vuxenbiljett gällde när 
man har resekort 

4 (ung) OG: ingen skillnad i 
funktion, 
originalversionen 
är snyggare 

Tolka som returresa det blir nog irriterande 
med flera kortvisningar 
per köp 

5 ND: tydligare text Tolka rätt, visste inte 
om tidsgräns 

svårt med plus och minus 
vid passagerarval 

6 ND: mycket lättare, Tolka rätt, visste inte 
om tidsgräns 

köp vald resa såg skumt 
ut, man stanna upp mer 

7 ND: tydligare, syns 
bättre 

Tolka det som annan 
destination 

köp vald resa förvirrade 

8 ND: mer logisk följd på 
knappar 

Tolka den som 
returbiljett, eller senare 
resa 

köp vald resa förvirrade, 
ju större knappar desto 
tydligare 

 
 
Tre av användarna förstod innebörden i knappen annan avreseort, men ingen av dessa tre var 
medvetna om att det finns en tidsgräns på köpta biljetter. Övriga fem antingen missuppfattade 
knappens funktion eller uppgav att de inte förstod den.  
 
Under testerna var det en användare som missuppfattade bilden när han skulle dra sitt resekort 
framför kortläsaren och höll istället kortet framför skärmen.  

12 Diskussion 
Detta arbete genomfördes i två distinkta faser. Den första bestod utav en grundlig genomgång 
av de nya biljettautomaterna med fokusering på gränssnittet och dess användbarhet. Hänsyn 
togs till tidigare kunskap och projekt kring användbarhet och vilka saker som man bör ta 
hänsyn till vid framtagandet av en ny produkt. Denna del belyste några klara brister i det nya 
biljettsystemet som bör åtgärdas som fort som möjligt och andra brister som troligen kommer 
försvåra både införandet av de nya biljettautomaterna och som kommer leda till onödigt långa 
transaktioner även för vana användare.  
 
Den andra fasen bestod utav ett framtagande av en prototyp med nytt gränssnitt som senare 
jämfördes med originalgränssnittet. I den andra fasen togs det även fram några förslag på hur 
man skulle kunna utveckla gränssnittet om man började om från början. Dessa förslag ska inte 
ses som någon färdig lösning utan är endast till för att visa läsaren hur man eventuellt skulle 
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kunna börja framtagandet av en ny lösning. Denna måste senare utvärderas i flera steg där 
framtida användare ska ha en stor del vid utvärderingen. 

12.1 Att inkludera användare i designprocessen 
Inkluderande av framtida användare vid framtagandet av en ny design/produkt är ett måste för 
att man ska få fram en produkt som fungerar som det är tänkt. I boken människonära design 
[13] står det bland annat: 
 
Oberoende av vad designen är till för och vem som ska förverkliga produkten är 
användarmedverkan viktig. Det gäller att få veta så mycket som möjligt om drömmar, 
önskningar och behov, inte bara i början utan också under produktionsfasen och när 
produkten senare är i användning i större skala.  
 
Det är uppenbart att Skånetrafiken endast i mycket begränsad omfattning tagit med några 
framtida användare i sitt framtagande av de nya biljettautomaterna. Väldigt tydliga fel så som 
bekräftelsetexten ”Köp vald resa?” när man ska ladda sitt reskort hade uppmärksammats 
omedelbart och troligen hade man även lätt kunnat åtgärda majoriteten av de brister som 
tagits upp i detta arbete. På Skånetrafikens hemsida kan man läsa att de nya automaterna 
testats både internt av leverantörer och av Skånetrafiken själva. Man uppger också att man 
gjort tester när automaterna stått ute på perrongen där både anställda på Skånetrafiken, 
Bergkvarabuss och Lunds kommun har fått testa biljettsystemet. Man har även låtit vanliga, 
frivilla, resenärer i Ängelholmsområdet testa det nya systemet [14]. Man kan fråga sig hur 
dessa resenärer inte kunnat uppmärksamma några av de punkter som redovisats i detta arbete. 
Några troliga orsaker skulle kunna vara att:  
 

• Man inte inkluderat så många pensionärer. 
• Testresenärerna inte getts möjligheten att ladda sina kort själva. 
• Testresenärerna fått en introduktion till automaterna innan de använde dem ”live” 

första gången. Inlärningskurvan för användande är troligen väldigt snabb och de flesta 
bristerna som leder till fel visas därför troligen endast vid de första försöken. 

• Då automaterna varit utställda på test i de större orterna har resenärerna troligen endast 
behövt använda sig av snabbval vid de flesta transaktionerna vilket döljer flera utav 
punkterna för användarna. 

 
När automaterna stått ute några månader och resenärerna lärt sig använda automaten bör även 
nya tester genomföras för att se hur automaterna faktiskt används. Frågor som bör ställas här 
är tex:  
 

• Är det någon funktion som användarna inte förstår? 
• Är det någon funktion som används på ett sätt som inte var planerat? 
• Finns det något moment som skapar irritation hos användarna? 
• Finns det några sätt att förbättra interaktionen för användarna? 

12.2 Kort om biljettautomaternas tillgänglighet 
Tillgängligheten för de nya automaterna brister på flera punkter. Det finns bara möjlighet till 
att välja mellan två olika språk (svenska och engelska) vilket redan där utesluter många av 
Sveriges invandrare av första generationen. Det borde inte vara några tekniska problem att 
översätta gränssnittet till flera andra språk för att underlätta för många användare. Tyska, 
Arabiska, Jugoslaviska, Kurdiska, Finska, Periska, Albanska, Turkiska och Spanska är alla 
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språk som är vanliga i Sverige [15] och hos turister och dessa bör därför finnas tillgängliga för 
att underlätta för eventuella användare att använda automaterna.  
 
De större av de nya automaterna, TVM2, fattas utrymme nedtill för fötterna hos personer som 
sitter i rullstol. Detta gör att personer i rullstol med korta armar blir tvungna att antingen köra 
snett fram till automaterna för att kunna köpa en biljett eller så blir de helt utan biljett. 
Hjälptexten är placering längst ner i fönstret gör att den blir svår att se för korta personer och 
de som sitter i rullstol. Andelen rullstolsburna i Sverige idag ligger kring 1 % och många av 
dessa förlitar sig på kollektivtrafiken för transport.  
 

 
Bild 9: Ingen plats under automaten (vänster) tvingar användare i rullstol att köra fram med sidan emot 

automaten vilket både försämrar deras sikt och tvingar dem att sträcka på sig vilket inte alla i rullstol 
klarar av. Bilden till höger visar på en bättre lösning. 

Det är ingen lätt sak för Skånetrafiken att i efterhand lösa detta problem med TVM2 
automaterna, men man bör tänka på det när man vid ett senare skede sätter ut TVM1 
automaterna så att dessa blir lätt tillgängliga även för personer i rullstol.  
 
Kontrasten på displayen är ganska svag och därför bör man lägga stor tanke åt hur man 
placerar automaterna ute på stationerna. Hänsyn bör tas till hur solen står på olika tider under 
dagen så att displayen blir så läsbar som möjligt alla tider på dygnet.  
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Även storlek på typsnitt och knappar bör man försöka förbättra för att göra det lättare för 
personer med lättare synfel att läsa displayen och för att minimera risken för parallaxfenomen. 
Vid prototyptesterna uppstod parallax totalt sex gånger varav fem utav dessa var med 
originalgränssnittet. Detta trots att skärmen vid dessa tester inte har ett skyddande hölje som 
de riktiga biljetautomaterna (13 mm tjock) vilket ytterligare ökar riskerna för parallax. Risken 
för parallax gör att det är viktigt att man använder sig utav så stora knappar som möjligt och 
att man inte gör dessa för avlånga.  
 
Skånetrafiken skriver följande på deras hemsida [16]: 
 

Skånetrafikens mål är att resenärer med funktionshinder ska kunna använda 
kollektivtrafiken med samma bekvämlighet och på samma villkor som andra 
resenärer. 

 
Handikappanpassning av våra hållplatser, stationer, fordon och information är 
därför något vi satsar mycket på. 

 
Om Skånetrafiken verkligen vill uppfylla detta mål så bör de se över de nya automaterna för 
att försöka hitta en eventuell lösning på de tillgänglighetsproblem som finns. Mycket mer bra 
information om hur man ökar tillgängligheten för användare av biljettautomater finns att läsa i 
TELSCAN [6]. 

12.3 Användbarhet 
Det nuvarande gränssnittet är väldigt begränsat med avseende på dess användbarhet. Trots de 
stora möjligheterna som ges med en skärm så har man valt att i stort sett endast använda sig 
utav text och i vissa fall statiska bilder för att representera olika val och handlingar. Flera 
ikoner i samband med text hade underlättat betydligt för användaren och troligen även 
förkortat tiden det tar att göra ett val.  
 
Personer med dyslexi, kognitiva besvär och de som har svårigheter med svenskan och 
engelskan blir med det nuvarande gränssnittet klart begränsade och för många försvinner helt 
möjligheten att använda automaterna. Enkla saker som att lägga till ikoner när man väljer 
antalet resenärer och en ikon i samband med kartfunktionen hade här underlättat för många. 
När man ska dra sitt kort framför kortläsaren så visas för närvarande endast en statisk bild på 
själva kortläsaren och ett kort framför denna (se bild 10).   
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Bild 10: Skärmen när man ska hålla sitt kort framför kortläsaren 

Denna bild är otydlig vilket både påpekades under expertgenomgångarna och senare försökte 
även en användare dra sitt kort framför skärmen under prototyptestningen. Här har man 
möjlighet till att ge mycket bättre information till användaren med hjälp av en animation där 
man ser en person som drar sitt kort framför kortläsaren på en automat.  
 
En animation hade också passat bra när man ska ta sin biljett och växel från automaten. För 
närvarande visas en bild som lätt kan förväxlas med baksidan på ett vanligt kontantkort (bild 
9) och samtidigt ger bilden ingen information om var pengar och växel finns någonstans om 
man inte sen tidigare har sett luckan.  
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Bild 11: Skärmen som visas när man ska ta sin biljett och växel 

En animation skulle möjligen också kunna införas för att ge feedback till användaren efter en 
knapptryckning. I den nya designen som togs fram för prototyptestningen infördes inget väl 
fungerande feedbacksystem. Orsaken till detta var främst begränsningar i tekniken som valdes 
för framtagandet av prototyperna. Ett väl fungerande feedbacksystem är något som man bör 
lägga mer tid på i framtiden för att underlätta för användarna.  
 
Vid expertgenomgången påpekade en av experterna att skärm 9 (se bild 12 nedan) var otydlig 
och rörig och detta visade sig även vid prototyptestningarna då flera användare hade problem 
med att orientera sig när de var vid den skärmen och deras beslut tog längre tid (data inte 
redovisad). 
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Bild 12: Skärm 9 är svår för användare att förstå 

Denna ruta är väldigt otydlig och bör göras om. Knapparna ”Ladda period” och ”Ladda 
reskassa” är svåra att skilja åt samtidigt som de tillhör olika ”delar” av skärmen vilket gör att 
användare får svårt att hitta en naturlig gruppering av de olika knapparna vilket lätt leder till 
förvirring. Denna skärm bör ses över för att försöka hitta en bättre gruppering eller 
omformulering av texterna på knapparna för att göra deras funktioner tydligare. 
 
Det nuvarande gränssnittet har en klart begränsad yta där den större skärmen är på 14 tum och 
den mindre på 12 tum. Trots detta så har man valt att ha en stor banner överst på varje skärm 
där den enda information som ges är den nuvarande stationen, datum och tid. Detta är ett 
ineffektivt användande utav den begränsade ytan och informationen som ges kan lätt flyttas 
till andra källor så som statiska plakat och klockor på tågstationerna. Flera andra saker som 
lätt kan förändras för att förbättra användbarheten för användarna går att finna i tabell 7, 8 och 
9. 
 
Även en sådan sak som synlighet (Normans visibility) är något man bör titta mera på. En 
knapp som välj annan avreseort som uppfyller ett syfte för väldigt få av resenärerna får ta upp 
lika stor plats och fokus som de två funktionerna alfabetisk sökning och kartfunktionen. 
Visserligen är funktionera något grupperade i gränssnittet men knappen ger trots detta upphov 
till förvirring hos användare. 
 
Vid prototyptesterna visade det sig att även små ändringar i det nuvarande gränssnittet kan 
göra användandet av de nya automaterna lättare för nya användare. Skillnaden på 7 sekunder i 
scenario 2 mellan originalgränssnittet och den nya designen beror säkert på flera faktorer, 
men något som jag tror spelade stor roll var att den extra inläsningen av resekortet och 
bekräftelsefönstret plockades bort i den nya prototypen. Bekräftelsefönstret och det dubbla 
uppvisandet utav resekort fyller ingen funktion och bör plockas bort från automaterna. Om 
något så är det positivt att resenärer som inte har något resekort får möjlighet att se vilka 
priser som skulle gälla ifall han/hon skaffade sig ett. 
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Redan under den heuristiska genomgången uppdagades många brister i användbarheten i det 
nuvarande gränssnittet. En klar brist med denna genomgång var att den endast är utförd utav 
en person (mig). Vid en studie har man funnit att en utvärderare finner ungefär 35 % av 
användbarhetsproblemen i att gränssnitt [11]. Många av punkterna som uppdagades är lätta att 
åtgärda medan andra kräver en helt ny design. Detta mönster upprepade sig sen vi de andra 
undersökningarna och testerna av originalgränssnittet.  
 
Det är viktigt att här påpeka att det inte finns någon felfri design utan man måste hela tiden 
göra kompromisser. Till exempel så föredrar en van användare att det går fort att använda 
gränssnittet medan en nybörjare många gånger behöver extra information och mer bekräftelse 
på att de är på rätt väg under tiden som de använder gränssnittet.  
 
En möjlig lösning här skulle kunna vara att man ger olika användare möjlighet att använda 
olika gränssnitt. Ett förslag på hur detta skulle kunna lösas är redovisat i resultatsdelen av steg 
5 i detta arbete. En lösning som denna skulle givetvis kräva att man måste få guidning de 
första gångerna man använder automaten men efter detta så är det möjligt att lära sig mönster 
för användaren som av olika anledningar inte kan följa instruktioner på skärmen.  
 
Inkluderandet av knappar så som evenemang (finns med i dokumentationen som jag fått från 
Skånetrafiken, men inte i automaterna som står ute på perrongerna) och välj annan avreseort 
är exempel på där man satt för snälla begräsningar (Norman Constrains). Detta är funktioner 
som väldigt få användare (procentuellt) kommer att utnyttja och inkluderandet av dessa på så 
vanligt förekommande skärmar så som startskärmen och vanliga resmål innebär en extra 
kognitiv belastning för användare och i fall man väljer ett upplägg med olika gränssnitt så hör 
dessa helt klart hemma i det mest avancerade gränssnittet. Om man väljer att använda ett 
gränssnitt för alla bör man placera om dessa knappar så det inte innebär extra kognitivt arbete 
vid vanligt förekommande skärmbilder. 

12.4 Praktiska råd till Skånetrafiken inför introduktionen av de nya 
biljettautomaterna 

Det är klart från både observationerna av verkliga användare och från testerna av 
originalgränssnittet att det kommer behövas bättre instruktioner i hur de nya automaterna 
fungerar och vad man kan respektive inte kan utföra med dem. Det finns information om de 
nya automaterna på Skånetrafikens hemsida där man bland annat kan läsa att: 
 
Vi sätter upp information på varje station i samband med utbytet. Där står allt du som resenär 
behöver veta [17] 
 
På samma sida som citatet ovan kan man hitta en länk vid namn instruktionsbild ny automat 
där man får följande bild presenterad (se bild 16) 
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Bild 13: Bild som är tänkt att illustrera användandet av de nya biljettautomaterna 

Denna bild är hämtad efter det att alla äldre kontantautomater i Helsingborg blivit ersatta av 
de nya biljettautomaterna [18] och är de enda instruktionerna som jag kunnat hitta på 
Skånetrafikens hemsida kring hur de nya automaterna fungerar när man ska köpa en biljett om 
man bortser ifrån informationen att korten numera inte har någon magnetremsa.  
 
Det är äldigt viktigt att Skånetrafiken förbättrar denna information så det blir lättare för 
resenärerna att lära sig använda automaterna. Även om gränssnittet för närvarande utesluter 
en del användare så kommer merparten säkert att kunna använda automaten utan problem 
efter en viss introduktionsfas. Vid testerna av de två olika prototyperna visade det sig att små 
ändringar i gränssnittet troligen kan göra användandet lättare och varje interaktion snabbare 
för användaren. Samma tester visade också på en snabb inlärningseffekt även för äldre 
användare och med bra information kan säkert introduktionen till de nya automaterna göras 
mycket lättare för både användare och Skånetrafiken. 

13 Slutsatser 
Den prototyp som är användes i detta arbete är inget försök till ett nytt förslag på gränssnitt 
för de nya automaterna. Prototypen togs fram för att visa hur man kan förbättra 
användbarheten utan att göra större förändringar i gränssnittet. Många av lösningarna som 
föreslås kan säkert implementeras i biljettautomaterna men innan detta görs bör de utvärderas 
mot andra möjliga lösningar. Denna utvärdering bör inkludera både experter på användbarhet 
och tester där framtida användare inkluderas.  
 
Dagens biljettautomater från Skånetrafiken kommer att innebära att flera resenärer kommer få 
det svårare att genomföra sin resa och Skånetrafiken bör så fort som möjligt införa 
förändringar i gränssnittet för att minska riskerna för detta.  
 
Detta arbete har visat att även små förändringar kan innebära klara förbättringar och göra 

resan lättare för Skånetrafikens resenärer. 
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