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Abstract

Automated service is a growing area where various products and services are o!ered through kiosk 
machines. Implementation of these type of systems is not new, it has been used in airports for a long 
time to relieve sta!, save costs and make it easier for customers to travel. Now di!erent types of 
businesses has started using these types of systems because they are e!ective in situations where you 
want to save money and letting the customer carry out their purchases or bookings on their own. But 
for these systems to be e!ective and not increase expenses for the companies it requires that the kiosk 
services has an e"cient and e!ective interaction design. Otherwise, it leads to customer dissatisfaction 
and increased costs for updates and maintenance.

We have investigated and evaluated three systems to see what the gaps and defects are in their usefulness 
and how this a!ects the e"ciency of the products. We have chosen three ticketing system that uses 
kiosk services and are located in Stockholm and has regular, occasional and new users. #e three systems 
are SJ's ticket system for regional tra"c, SJ's system for nationwide tra"c and SL's system for traveling 
localy in Stockholm. #rough empirical and analytical studies of the three systems we have found 
results showing that there are major gaps and di!erences between how the systems are designed and 
how their user interfaces are set up. #is despite the fact that the three machines have the same goal for 
the user, to carry out a ticket. #e most obvious problems that the machines have in common is the 
lack in how users interact and navigate the user interface. #e bigger the usability problems are, the 
more dissatis$ed the users are.

Sammanfattning

Automatiserad service är ett växande område där olika produkter och tjänster erbjuds genom kiosk-
automater. Att använda den här typen av system är inget nytt, det har använts på %ygplatser en lång tid 
för att avlasta personal, e!ektivisera och spara kostnader samt göra det smidigare för kunden att resa. 
Skillnaden är att det har börjat anammas av %era typer av företag och framförallt så är dessa system 
e!ektiva i situationer där man vill spara in pengar och låta kunden själv genomföra sina köp eller 
bokningar. Men för att dessa system ska vara kompletterande och inte öka utgifterna för företagen så 
krävs det att kiosk-tjänsterna har en fungerande och e!ektiv interaktionsdesign. Annars leder det till 
missnöjda kunder och ökade omkostnader för uppdateringar och underhåll.

Vi har undersökt och utvärderat tre system för att se vilka brister som $nns i deras användbarhet och 
hur detta påverkar e!ektiviteten. Vi har valt tre biljettförsäljningssystem som använder sig av kiosk-
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tjänster och $nns i Stockholm samt har regelbundna, sporadiska och nya användare. De tre systemen är 
SJ:s biljettsystem för regionaltra$k, SJ:s system för rikstäckande tra$k och SL:s system för resor i 
Stockholms lokaltra$k. Genom empiriska och analytiska undersökningar av de tre systemen har vi 
hittat resultat som visar att det $nns stora brister och skillnader mellan hur systemen är utformade och 
hur deras användargränssnitt är upplagda. Detta trots att de tre automaterna har samma mål för 
användaren, att genomföra ett biljettköp. De tydligaste problemen som automaterna har gemensamt är 
brister kring hur användaren ska interagera och navigera i användargränssnitten. Ju större 
användbarhetsproblemen är, desto mer missnöjda är användarna.
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1. Inledning
Betydelsen för vad som är bra eller god design är svårt att de$niera, detta gäller även vad bra 
funktionalitet eller e!ektivitet innebär. Dessa är faktorer som är beroende på objektet i fråga och dess 
påverkande faktorer.

Användbarheten för en digital artefakt är beroende av kontexten, vilken miljö den ska användas i, och 
vem eller vilka personer som ska interagera med den. Till exempel behöver en, till synes, e!ektiv digital 
artefakt inte nödvändigtvis fungera bra för användare om de inte förstår hur artefakten ska användas. 
Ett användargränssnitt som är lättanvänt kan vara ine!ektivt om artefakten inte uppfyller användarens 
behov. Detta gäller även om systemet är bra på att lösa problem men är för långsamt. En 
förstagångsanvändare som står inför användandet av en komplex digital artefakt kan vid första 
anblicken se den som svåranvänd medan en simpel artefakt kan ses som användbar. Det viktiga är att 
artefakten är avancerad nog för sitt syfte och låter användaren förstå hur den ska användas.1

1.1 Bakgrund

Det har utförts många studier kring interaktiva system och användbarhet. Det beror på att det är ett 
område som har visat sig vara problematiskt och orsakar stora problem för e!ektiviteten av ett system. 

Allan Cooper, Robert Reimann och David Cronin beskriver i boken “About Face 3 #e Essentials of 
Interaction Design” att det $nns tre huvudsakliga orsaker till dålig interaktionsdesign och användbarhet 
vid utvecklingen av en produkt.

• Okunnighet om användare.
• Intressekon%ikter mellan att tillse användares behov och krav och konstruktionsprioriteringar.
• Avsaknaden av en process för att förstå användarnas behov som ett stöd för att utveckla 

systemets form och beteende.2

Usability Partners är ett företag som arbetar med att utvärdera system och gränssnitt för svenska företag 
inom e-handel som vill öka sin användbarhet. De har genom intervjustudier med användare av e-
handelstjänster kommit fram till att de två viktigaste egenskaperna för användare av e-handelswebbsidor 
är att priserna är låga och att sidan är enkel att använda.3 Men vid en bred studie av olika e-
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handelstjänster kom man fram till att så mycket som 39% av köpen misslyckades. De förklarar att 
många företag har svårt att inse vikten vid att lägga resurser på användbarhetsanpassning trots att %era 
studier tyder på att det ökar användandet och minskar resurserna för kundtjänst och support 4. Många 
företag anser att det är onödigt och kostsamt att lägga resurser på användbarhetsanpassning i 
utvecklingsstadiet av en produkt. Vad de ofta missar att beräkna är de efterutvecklingskostnader som 
uppstår med uppdateringar, underhåll och support som kan bli dyrare än utvecklingskostnaden i sig 5 .

1.1.1. Tidigare forskning

I magisteravhandlingen “HCI Design Patterns for In-Store Touch Screen Terminals” undersöker So$a 
Rådström användbarhetsproblem hos några utvalda interaktiva informationsterminaler belägna i 
butiker. Gemensamt för hennes forskningsobjekt är att de navigeras med tryckkänsliga skärmar och 
be$nner sig i publika miljöer. Rådström $nner i sin undersökning att det $nns ett %ertal 
användbarhetsproblem hos de objekt som hon undersöker och att dessa gör att användarupplevelsen 
försämras. Rådströms syfte med undersökningen är att belysa dessa problem och ta fram lösningar på 
hur dessa kan åtgärdas och undvikas vid utvecklandet av den här typen av system.6

2. Syfte och frågeställning

2.1. Problemformulering

Digitala biljettförsäljningsautomater är ett betalningsalternativ som %era tågbolag använder för att spara 
tid och e!ektivisera biljettanska!ningsprocessen för användare och personal. Dessa automater är ofta 
konstruerade med en datorskärm med ett användargränssnitt och någon form av navigationsverktyg 
eller inmatningsmöjlighet och $nns ofta uppställda vid, eller i relation till, tågstationer. 

För att dessa automater ska utföra önskat syfte så måste de vara konstruerade så att de är 
användaranpassade och lätta att använda. Syfte och förutsättningar är oftast gemensamma för dessa 
automater. Målgruppen är bred och automaterna är placerade i en publik miljö med mycket folk i 
rörelse och användarna har ofta bråttom vid köptillfället. Detta ställer högre krav på att artefakten ska 
vara enkel att använda. Det är viktigt med en genomarbetad interaktionsdesign och ett väl designat 
användargränssnitt för att ett system ska uppnå en bra användbarhet och fungera e!ektivt. 
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Målgruppen här är också svårde$nierad eftersom systemen ofta är tillgängliga för alla människor som 
kan tänkas vilja åka tåg eller göra en eller %era resor i kollektivtra$ken. Därför gäller det att ha en bred 
användaranpassning som tilltalar en bred målgrupp.

Vi vill precis som Rådström tidigare har gjort utforska ett område som behandlar användbarhet och 
användaranpassad interaktionsdesign. Dock vill vi titta på ett område där tidse!ektivitet och 
situationens kontext har större inverkan på användaren. 

Vi anser att biljettköpsautomater för tågbiljetter är ett intressant område att undersöka eftersom dessa 
automater be$nner sig i en publik miljö och syftet är att spara tid för resenärer och företag. För dessa 
system ligger en stor vikt vid utformningen av en fungerande interaktionsdesign som tilltalar en bred 
målgrupp med varierande erfarenheter av digitala system. 

2.1.1. Begreppsförklaringar

Användargränssnitt

Med användargränssnitt syftar vi på det gra$ska gränssnitt som visas på skärmen för de olika 
automaterna. 

Användbarhet

Begreppet användbarhet beskriver hur väl ett gränssnitt är utformat för användarens behov och 
önskemål. Vi beskriver användbarhet vidare under rubrik 3.1.1.

Biljettköpsautomater/Biljettköpssystem

Den här typen av automater kallas för kiosk-tjänster men vi har valt att använda ordet 
biljettköpsautomater istället eftersom det är ett mer riktat begrepp för det forskningsområde vi 
undersöker. Med biljettköpssystem syftar vi på de system som används i biljettköpsautomaterna.

Designmönster

Med designmönster syftar vi på de guidelinjer som Jenifer Tidwell tar upp i sin bok “Designing 
Interfaces” som även Allan Cooper, Robert Reimann och David Cronin beskriver i boken “About Face 3 
#e Essentials of Interaction Design”. Dessa guidelinjer är framtagna för att öka användbarhet i 
användargränssnitt. Mer om designmönster beskriver vi under rubrik 3.3.
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2.2. Syfte

Syftet med denna uppsats är att utforska och utvärdera användargränssnitt och implementerad 
interaktionsdesign i interaktiva biljettförsäljningssystem. Vi ville ha %era system att undersöka och 
jämföra och valde därför ut tre system med samma huvudområde, biljettförsäljningsautomater för 
tågbiljetter, men med olika marknader. Systemen behandlar lokal tra$k i Stockholm samt regional 
respektive rikstäckande tra$k inom Sverige.

De system vi har valt att undersöka är SL:s system för lokaltra$ken i Stockholm och SJ:s system för 
regionaltra$k samt rikstäckande tra$k. Dessa tre biljettförsäljningssystem använder sig av liknande 
biljettköpsautomater. Kontexten för automaterna är liknande då de är placerade i o!entliga miljöer där 
det är mycket folk. Samtliga har även en bred målgrupp och samma krav på en snabb köpprocess då 
syftet är att spara tid och resurser. De tre systemen $nns på Stockholms Centralstation där vi har utfört 
våra empiriska studier så att kontexten har varit densamma.

2.3. Frågeställning

- Vilka användbarhetsproblem $nns idag för de biljettköpsautomater som SL och SJ använder?
- Hur påverkar implementeringen av designmönster användbarheten för dessa system?

2.4. Hypoteser

Vi tror att det $nns ett %ertal användbarhetsproblem i den här typen av system och användargränssnitt. 
Eftersom det är svårt att designa användargränssnitt för en bred eller svårde$nierbar målgrupp tror vi att 
det i dessa system uppstår problem för användare med olika erfarenhetsnivåer. Vi tror även att det $nns 
brister i användaranpassningen då detta är en dyr och resurskrävande utvecklingsdel men en väsentlig 
del för att skapa e!ektivitet i ett system som ska användas av oerfarna användare. 

2.5. Avgränsningar

Vi har gjort en del avgränsningar genom att bara titta på tre olika system och låter därför inte dessa tala 
för biljettköpsautomater av tågbiljetter i allmänhet utan denna undersökning behandlar endast dessa tre 
system och hur väl de är användbarhetsanpassade.

I våra empiriska studier har vi endast valt att undersöka biljettautomaterna på en plats även fast de $nns 
på ett %ertal andra ställen. Detta gjorde vi eftersom Stockholms Centralstation har de tre olika systemen 
samlade på en plats och att vi således kunde undersöka dem i samma kontext.
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3. Teori
Inom det här forskningsområdet kan det vara nödvändigt att de!niera vissa ord och begrepp. Därför förklarar 

vi här vad vi menar med bland annat användbarhet och interaktionsdesign och vad som bör vara viktigt att 

ta hänsyn till när man utvecklar ett användargränssnitt som ska tilltala en bred målgrupp.

3.1. Användaren i fokus

När man utvecklar ett biljettförsäljningssystem måste man tänka på %era olika faktorer för att få en 
e!ektiv produkt. Det är viktigt att fokusera på användaren, vem användaren är och hur denne kommer 
att interagera med systemet. 

Användarcentrerad design är ett svårde$nierat begrepp som används inom människa-dator-interaktion. 
Konceptet går ut på att fokusera på användaren när man designar ett system. Inte att fokusera på att 
systemet ska vara tekniskt optimerat eller utformat efter utvecklarna utan det viktigaste är att det är så 
anpassat som möjligt efter användarna. Detta bygger ofta på en iterativ process där man blandar in 
användaren %era gånger för att utvärdera användbarheten under utvecklingens gång. Detta kan låta som 
en enkel och ganska självklar regel att följa men det sker allt för ofta att designer glömmer bort 
användaren och fokuserar på designens utseende och det estetiska formspråket varpå man missar 
användbarheten. 7

3.1.1. Användbarhet

I den här rapporten talar vi mycket om användbarhet. Dock kan det vara svårt att de$niera vad som 
menas med användbarhet därför tar vi här upp några olika de$nitioner av begreppet. 

För att förklara användbarhet har det framarbetats en ISO-standard som heter ISO9241-11. Enligt 
standarden de$nieras användbarhet som “i vilken utsträckning en produkt kan användas av en 
speci$cerad användare för att uppnå ett speci$cerat mål med ändamålsenlighet, e!ektivitet och 
tillfredsställelse i en given kontext”. Med ändamålsenlighet menas i vilken utsträckning önskvärda 
funktionerna existerar. E!ektivitet uttrycker hur mycket arbete som krävs för att nå målet. 
Tillfredsställelse refererar till hur lättanvänd och behaglig produkten är att använda. 8

Tommy Sundström har skrivit en bok som heter “Användbarhetsboken” som handlar om vikten av 
användbarhet för ett användargränssnitt och hur man skapar och utvärderar det. Sundström beskriver 
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användbarhet som “summan av nytta x användarvänlighet”. Nyttan är att systemet utför den funktion 
som användaren vill åt och hur smidigt det är för användaren att använda systemet är det som avgör 
användarvänligheten. För att vara användbart ska ett gränssnitt vara användarvänligt i typogra$, 
navigation och hastighet men lika viktig är den nytta man får ut av gränssnittets funktioner. 9

Jakob Nielsen de$nierar användbarhet med hjälp av fem kvalitetskomponenter. 
- Lärbarhet, hur lätt är det för förstagångsanvändare att använda grundläggande funktioner? 
- E!ektivitet, när användare har lärt sig systemet hur enkelt och snabbt går det för de att använda det? 
- Minnesvärdhet, när användare återvänder till systemet efter en längre tid hur väl känner de igen sig 
och återfår kunskapen om systemet? 
- Felhantering, hur lätt gör användare fel och hur enkelt kan de åtgärda dessa? 
- Tillfredsställelse, hur nöjsamt är det att använda systemet? 10

Sammanfattningsvis kan man säga att användbarhet handlar om att skapa en e!ektiv och 
tillfredsställande process som utför sitt tänkta syfte. Om systemets syfte är att roa användaren ska det 
vara underhållande, men om syftet är att förenkla en process eller spara tid bör fokus ligga på att det ska 
vara snabbt och enkelt. Användaren ska kunna vara koncentrerad på uppgiften och inte behöva brottas 
med problem för att systemet inte är designat för sitt syfte.

3.1.1.1. Att utvärdera användbarhet

Tommy Sundström har utformat en teori för att utvärdera användbarhet som heter “de fyra dörrarna”. 
Teorin är baserad på Jonas Söderströms “Tre sorters design” och går ut på att en användare har ett mål 
med att använda ett system och för att nå det målet måste han/hon passera fyra dörrar i 
användargränssnittet. 

- Utseendet, att gränssnittet har rätt stil och förmedlar det som användaren förväntar sig, utseendet 
sätter en grundton för användarens upplevelse av systemet. 

- Språket, påverkar hur användaren uppfattar systemet och förståelsen om var olika funktioner $nns och 
hur de ska användas. 

- Strukturen, hur systemet och användargränssnittet är organiserat och strukturerat påverkar 
användarens uppfattning. 

11

9 Sundström Tommy (2005). Användbarhetsboken. Sida 13

10 Nielsen, Jakob (2000). Designing Web Usability. Sida 25-27



- Interaktionen, användaren måste förstå hur hon ska använda systemet och vad gränssnittet har för 
interaktionsmöjligheter.

Sundström beskriver vidare att det även är viktigt med tillgänglighet och förtroende. Att alla användare 
kan använda systemet beror på anpassningen av de fyra dörrarna. Gra$k, information och interaktion 
bör utformas så att användare i olika åldrar och med olika erfarenhetsnivåer kan använda systemet. 
Användarna bör också känna förtroende för systemet så att de ska vilja använda det. 11

3.1.2. Interaktionsdesign

Interaktionsdesign påverkar till stor del hur vi uppfattar ett system eller ett användargränssnitt. Man 
kan säga att bra interaktionsdesign är när man inte re%ekterar över den och märker av den så lite som 
möjligt. Det är först när det uppstår problem som man re%ekterar över hur väl interaktionen fungerar. 

Preece, Rogers och Sharp beskriver att interaktionsdesign handlar om att skapa användarerfarenheter 
som förstärker intrycket och sättet som människor arbetar, kommunicerar och interagerar på. 12

De menar att interaktionsdesign består av fyra grundläggande aktiviteter. Den första är att identi$era 
behov och krav. Den andra är att utveckla alternativ design som möter dessa behov och krav. Den tredje 
är att skapa en interaktiv version av designen så att behoven och kraven kan kommuniceras och 
bedömas. Den &ärde aktiviteten är att utvärdera vad som skapats under processen. Dessa fyra aktiviteter 
är avsedda till att informera varandra och är ämnade att upprepas för att nå bästa resultat. 

Preece, Rogers och Sharp menar att utvärderande av det som designas eller byggs är en av hörnstenarna 
inom interaktionsdesign och att denna inställning ger information om vad som behöver ändras på eller 
vilka krav som inte är uppfyllda. Ett kontinuerligt utvärderande försäkrar att det som skapats är 
användbart. 13

För att förstärka de fyra grundläggande aktiviteterna för design som Preece, Rogers och Sharp tar upp 
anser dom att det $nns tre stycken grundläggande regler speci$kt för interaktionsdesign.

• Användare bör vara involverade genom utvecklandet av ett projekt.
• Användbarhet -och användarerfarenhetsmål bör identi$eras, dokumenteras, speci$ceras och bli
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  överenskommet om i starten av ett projekt.
• Att iterera genom de fyra första aktiviteterna är ofrånkomligt. 14

David Benyon, Phil Turner och Susan Turner summerar interaktionsdesign som att interaktiva systems 
design handlar om att skapa interaktiva erfarenheter för människor. Att man ska vara 
människocenterad, alltså sätta användaren först och försöka skapa upplevelser och stödja användaren i 
sitt arbete. Benyon, Turner och Turner tar upp fyra punkter;

• Man ska tänka på vad människor vill göra och inte vad tekniken kan göra för dom.
• Designa nya sätt att sammanföra människor.
• Involvera användaren i designprocessen.
• Designa för mångfald. 15

3.1.3. Designa för olika erfarenhetsnivåer

Människor är olika och har olika fysiska karaktärsdrag, utöver det måste man även räkna in delar som 
att alla har olika bakgrund och erfarenheter som påverkar personlighet och ens kognitiva förmåga. Hur 
människors fem olika sinnen – syn, hörsel, känsel, lukt och smak – påverkar upplevelsen av ett system 
är olika beroende på vem som är användaren och vad denne har för tidigare preferenser. Ett exempel 
kan vara skillnaden mellan hur en person som är färgblind ser ett system jämfört med en som inte är 
färgblind. Samma sak måste man ha i åtanke vid fysiska begränsningar som om man tillexempel sitter i 
rullstol. 16

När man utformar ett användargränssnitt är det viktigt att se till användarna och skillnaderna i deras 
förförståelse och erfarenheter av liknande system. Att designa för en homogen grupp av människor som 
i det stora är lika och har samma ambitioner med ett system är väldigt annorlunda från att designa för 
en heterogen grupp som alla har olika mål, krav och preferenser. 17

Enligt Cooper kan man dela in användare i tre erfarenhtesgrupper, nybörjare, ordinära och experter. 
Det är viktigt att ta hänsyn till alla dessa grupper så att användargränssnittet är anpassat för alla.
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Cooper menar att den viktigaste gruppen är de ordinära eftersom det är där de %esta användare be$nner 
sig. Nybörjare lär sig med tiden hur systemet fungerar och experter glömmer av det som de har lärt sig, 
därför hamnar dessa också bland de ordinära efter ett tag. 

Nybörjare behöver tillgång till informationsfönster som förklarar hur förstagångsanvändare kan använda 
systemet medans experter behöver slippa att se den informationen eftersom de redan vet hur systemets 
funktioner fungerar. Om man ser till de ordinära är det därför bra att ha så kallade “tooltips” för 
systemets olika funktioner, kort och lättillgänglig text eller rubrik som påminner användaren om 
funktionens innebörd. Det är även bra för de ordinära att se att det $nns mer avancerade funktioner att 
tillgå som alternativ så att de håller sig ny$kna på att bli bättre på att använda systemet. 18

De olika målgrupperna kan ha olika behov och mål med sitt användande. Användaren behöver 
funktioner som tillfredsställer dennes syfte och låter den uppnå målet med interaktionen. Även måste 
den fysiska aspekten räknas in, att alla är olika, har olika erfarenheter och fysiska attribut som kan 
påverka användandet. T.ex. så kan man inte skapa en knapp som är så liten att bara en viss grupp av 
användare kan interagera med den. Man måste ta hänsyn till positioneringen av knappar i 
användargränssnittet eller fysiska knappar som kan användas samt ta hänsyn till systemets fysiska 
placering. 19

Enligt “Nordic Guidelines for Computer Accessibility” $nns det fyra kategorier av problemområden för 
användare som kan ha speciella behov.
- Användare med funktionshinder som ger dem fysiska, sensoriska eller kognitiva nedsättningar eller 
hinder, t.ex rullstolsburna och syn- eller hörselskadade.
- Användare som av åldersskäl har diverse hinder.
- Användare med tillfälliga fysiska nedsättningar. 
- Miljöer som inte är anpassade för olika funktionshinder. 20

3.2.  Skillnader mellan datorer och kiosk-tjänster

Automater med tryckkänsliga skärmar och navigerbara gränssnitt, så kallade kiosk-tjänster, har många 
likheter med persondatorer när det kommer till användargränssnitt. De har stora skärmar och ofta 
liknande upplägg samt använder sig av både hårdvara, mjukvara och olika medel för att mata in 
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information och sätt att visa den för användaren. Men för användarens interaktion och erfarenhetsbas är 
det ofta där likheterna slutar. 21

Användare som nyttjar biljettsystem med tryckkänsliga skärmar är till skillnad från användare som 
använder persondatorer ofta förstagångsanvändare eller mindre erfarna användare av systemet. Ofta 
används den här typen av system sporadiskt av de mest regelbundna användarna medans den 
genomsnittlige användaren nyttjar systemen mer sällan. Alla användare närmar sig dessa system med ett 
syfte, att få någonting från den, om det så är ett system för att köpa biljetter eller t.ex. 
läkemedelsprodukter eller om det är ett utforskande system. 22

Användare av kiosk-tjänster med tryckkänsliga skärmar behöver sällan använda sig av pekdon såsom 
datormus, eller tangentbord för att mata in information och ofta skulle de inte nyttja dessa medel 
e!ektivt om de fanns. 23

Användandet av en digital artefakt, vare sig det är en hemdator eller en kiosk-tjänst, sker alltid i en 
speci$k kontext. Det $nns alltid en fysisk miljö som påverkar aktiviteten och hur man uppfattar 
händelseförloppet. Omgivningen kan vara t.ex. högljud, blåsig eller regnig. Samma aktivitet som man 
kan utföra på en maskin i en o!entlig miljö, kan man kanske även kan göra genom sin dator i hemmet. 
Men då blir kontexten för situationen och dess preferenser annorlunda, internetuppkopplingen kanske 
är långsam och man har inte samma tidspress eller typ av miljö 24 . Att dessa aktiviteter även sker i en 
social kontext är viktigt att vara medveten om. Man måste ha i bakhuvudet att det $nns 
integritetsfrågor som spelar in som man måste ta hänsyn till vid utformningen av ett 
användargränssnitt. 25

3.3. Designmönster

Allan Cooper menar att designmönster är ett sätt att fånga användbara designlösningar och som sedan 
kan användas för liknande problem som uppstår vid design av interaktiva system.
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Tillämpande av designmönster för att skapa ett pedagogiskt upplägg för t.ex. navigation av ett gränssnitt 
innebär att man försöker skapa en igenkänningsfaktor i navigationen istället för att användaren ska 
behöva lära sig nya vägar och anta hur navigationen på sidan fungerar 26 . Andra designmönster som är 
att föredra när man strukturerar navigation är att ha så få steg som möjligt i en process för att hålla 
interaktionen enkel och tydlig så att användaren inte tappar bort sig. Det är även viktigt att ha klara 
startpunkter med tydliga alternativ för navigationen. 27

Det är viktigt att ge användaren en uppfattning om var han/hon är i en process. Detta kan göras på %era 
olika sätt. T.ex genom att visa vilka steg processen innehåller samt vid vilket steg man är och vilket som 
kommer efter. 28

För att designmönster ska vara användbara så måste de vara meningsfullt organiserade. En uppsättning 
mönster kallas för ett mönsterbibliotek. Ett sådant bibliotek bör vara väl de$nierat och speci$cerat för 
den aktuella domänen där det ska tillämpas.

Cooper menar på att designmönster har en kritisk relation mellan vart de tillämpas och vilka mönster 
som de förhåller sig till. Detta är en anledning till varför en generell designguide inte kan vara ett 
substitut för en kontext-speci$cerad designlösning. 29  

När det kommer till system där användaren utför transaktioner gör man bäst i att bryta upp processen i 
mindre bitar som är enklare att överskåda. Att man har olika typer av information i olika delar av 
transaktionen så att det aktuella steget är överskådligt. Att inte se vad som är irrelevant tjänar även 
användaren på eftersom att det är en del som inte syns och riskerar att skapa förvirring hos användaren. 
Det svåra med att utforma denna typ av interaktion är att hitta balansen mellan storleken av varje del 
och antalet steg. Att ha för många steg är långtråkigt och gör användaren osäker. För få steg kan ge en 
stor mängd information som måste fyllas i och det blir svårare att överskåda. Det är en balans mellan 
hur mycket eller hur lite som ska vara i varje del. 

Om man använder sig av ett mönster med olika steg där olika information ska skrivas in eller väljas i 
olika sekvenser så måste möjligheten att kunna hoppa mellan sekvenserna $nnas. Det blir frustrerande 
för användarna om de behöver starta om en process bara för att de vill ändra något i föregående sekvens. 
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Att använda tillbaka-knappar är vanligt när man delar upp en process i sekvenser. Det kan vara 
fördelaktigt att använda en översik eller karta över transaktionens olika steg för att stödja användaren 
med en tydlig översikt. 30

4. Tekniska specifikationer:

Här ger vi en sammanfattande teknisk introduktion till de tre system som vi analyserar.

4.1. Tryckkänsliga skärmar

Biljettautomater använder sig ofta av tryckkänsliga skärmar för styrning och inmatning. Detta beror 
bland annat på att det är ett snabbt interaktions- och navigeringsverktyg samt att man interagerar direkt 
med en skärm och trycker på de alternativ man vill välja istället för att använda t.ex en styrmus för att 
navigera till rätt alternativ. I forskning som har gjorts har man kommit fram till att risken att göra fel är 
större med tryckkänsliga skärmar men att interaktionen går snabbare än med en styrmus.31

Ett gemensamt problem för tryckkänsliga skärmar är precisionen när det kommer till att trycka på 
mindre virtuella knappar på skärmen. Detta beroende på trä!ytan av knappen, eller den fysiska 
skillnaden mellan människor. 32

Två av de tre systemen som vi har undersökt använder sig bara utav tryckkänsliga skärmar och det 
tredje systemet, SJ:s system för rikstäckande tra$k, använder sig både av tangentbord, styrmus och 
tryckkänslig skärm. Detta medför viss förvirring för vilken inmatningsmetod som bör användas för 
olika funktioner. Detta är SJ även medvetna om och på sin hemsida skriver de om dessa svårigheter i 
informationen om automaten: 

“ SJ biljettautomater har både tangentbord och tryckkänslig skärm. Till vissa funktioner ska man 
använda tangentbordet och till andra funktioner ska man peka på skärmen vilket medför att 
biljettautomaten inte alltid fungerar helt perfekt för till exempel personer med helt eller delvis nedsatt 
syn.” 33
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4.1.1. Olika typer av automater

Enligt Cooper ligger den här typen av automater ofta inom två kategorier av kiosk-tjänster, 
“transactional” och “explorational”. 

Transactional innebär att man vill genomföra en transaktion, med andra ord köpa någonting. Den här 
typen av automater används för att sälja olika typer av tjänster eller biljetter och andra produkter. 

Explorational innebär att systemet används för att utforska något eller nå information. Den här typen 
av system hittar man ofta tillexempel på museum eller i köpcentrum och har ett utbildande eller 
informerande syfte för att skapa en rikare upplevelse eller ge ytterligare information.

Vid användande av automater av typen transactional har användaren ofta ett speci$kt mål, att t.ex. köpa 
en biljett. I dessa fall har användare inget annat intresse än att komma till sitt mål så fort och smärtfritt 
som möjligt. 34

Informativa automater av typen explorational brukar användas för att ge ytterligare information om 
något och har ofta inte samma tidspremisser som försäljningsautomater. Genom dessa automater vill 
man åt en upplevelse och inte bara en snabb process 35 . Därför kan den utforskande automaten vara 
lekfullare och använda en annan estetik, eftersom användaren interagerar med den i syftet att bli 
underhållen eller utforska. 36

Jenifer Tidwell menar att när användaren känner att han eller hon kan utforska ett gränssnitt utan att 
drabbas av ödesdigra konsekvenser så kommer personen att känna mer positivt inför det än någon som 
inte kan eller vågar utforska det. Tidwell menar att ett bra gränssnitt tillåter användaren att pröva 
någonting okänt, backa ur en vald del, och pröva någonting nytt utan någon stress. 37
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4.2 De aktuella systemen

Här presenterar vi en kort introduktion av de tre biljettförsäljningssystem som vi har valt att undersöka. 
För vidare information om de aktuella systemen, se Bilaga 4-6, PACT-analys.

4.2.1. Teknisk specifikation för SL - Lokaltrafik

SL har ett biljettsystem som de kallar för “SL Access” som introducerades 2008. Systemet möjliggör för 
kollektivtra$kresenärer att ladda på olika biljetter på så kallade Access-kort som man sedan läser av för 
att komma förbi spärrarna på pendeltåg- och tunnelbanestationer samt för att visa busschauförer att 
man har giltigt färdmedel. Användaren kan köpa kortet i pendeltågens och tunnelbanans spärrkiosker 
samt hos SL Center och SL:s försäljningsombud. Efter att man har köpt ett kort kan man använda det i 
biljettköpsautomaterna. Automaterna använder endast tryckkänslig skärm som navigeringsverktyg. 38 
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4.2.2. Teknisk specifikation för SJ - Regionaltrafik

SJ har ett biljettsystem för att köpa biljetter för resor inom Mälardalen. Systemet är nyutvecklat och 
introducerades 2011. I automaten kan man köpa pappersbiljetter eller ladda på biljetter på ett SJ 
Regionalkort som man kan köpa i en SJ Resbutik. Automaterna använder endast tryckkänslig skärm 
som navigeringsverktyg. 39
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4.2.3. Teknisk specifikation för SJ - Rikstäckande trafik

SJ har ett rikstäckande biljettsystem för resor inom hela Sverige. Systemet har funnits i %era år och $nns 
på tågstationer i hela landet. Med automaterna kan man köpa vanliga tågbiljetter och sista-minuten-
biljetter samt hämta ut biljetter som är köpta på internet. Automaterna använder tryckkänslig skärm, 
musboll och tangentbord som navigeringsverktyg och inmatningsmetod. 40
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5. Metod
För att analysera och undersöka de aktuella biljettsystemen och användargränssnitten har vi använt oss av 

analytiska och empiriska metoder.

5.1. Analytiska metoder

För att kunna utvärdera de utvalda systemen använder vi oss av kvalitativa metoder för att analysera 
systemen och hitta användbarhetsproblem. Vi utvärderar systemen med hjälp av analytiska metoder 
som beskrivs nedan samt med hjälp av empiriska metoder som beskrivs närmare i nästa kapitel. 
Som Gulliksen och Göransson föreslår har vi använt oss av en kombination av %era metoder för att 
kunna hitta %er användbarhetsproblem och få en mer heltäckande bedömning av systemen. 41

5.1.1. Heuristisk utvärdering
Heuristisk utvärdering är en metod som används för att utvärdera och hitta användbarhetsproblem i ett 
användargränssnittet. Metoden utvecklades på 1990-talet av Jakob Nielsen och Rolf Molich med syftet 
att användas för att hitta användbarhetsproblem i användargränssnitt som sedan kan åtgärdas i en 
iterativ designprocess. 

Metoden är ett alternativ till användarbaserade tester som involverar användaren i utvärderingen. Här 
tittar istället användbarhetsexperter på det aktuella systemet. De gör det genom att gå igenom en lista 
med användbarhetsproblem. Dessa kallas “heuristiker” och agerar som regler för vad ett 
användargränssnitt bör uppfylla. 

Nielsen och Molich tog först fram en lista med 249 använbarhetsproblem som Nielsen sedan bröt ner 
och formulerade tio heuristiker vilka har blivit en standard när man utför en heuristisk utvärdering. För 
att utföra en heuristisk utvärdering går man igenom dessa punkter och resonerar över hur väl de 
uppfylls.42

• Synlighet av systemets status
- Användaren ska vara informerad om vad som händer genom respons inom skälig tid.

• Koppling mellan system och verklighet
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- Språket som används bör vara anpassat så att användaren har lätt att förstå det och inte vara 
systemorienterat. Informationen ska presenteras i logisk ordning och följa vardagsspråkbruk.

• Användarkontroll och frihet
- Om användare gör fel ska de lätt kunna avbryta en process. Man ska kunna ångra val som 

gjorts på ett smidigt sätt.

• Konsekvent och standardiserat
- Användare ska känna igen sig i standardiserade begrepp och fraser som används genom hela 

systemet. De ska inte behöva fundera över om något betyder detsamma som något annat 
eller hur olika situationer kan skilja sig.

• Problemförebyggande
- Systemet ska vara utformat så problemförebyggande som möjligt, möjligheterna att problem 

uppstår ska vara minimerade.

• Igenkänning framför ihågkommande
- Användare ska inte behöva memorera hur systemet fungerar utan istället känna igen sig och 

snabbt förstå hur man manövrerar sig fram.

• Flexibilitet och e!ektivitet.
- Det ska $nnas genvägar och snabbare sätt än den längsta processen om användaren är säker 

på vad den vill ha.

• Estetisk och minimalistisk design.
- Informationen som visas ska vara sparsmakad och innehålla det som är viktigt och relevant 

framför onödig information som kan förvilla och vara i vägen.

• Hjälpa användare att förstå och hantera problem.
- Felmeddelanden ska vara informativa och förklara för användaren vad som är fel och hur 

det kan åtgärdas.

• Hjälp och dokumentering.
- Även fast informationen ska vara sparsmakad är det viktigt att det $nns hjälpande texter och  

informationsdialoger att tillgå när man undrar något. Denna information ska vara 
lättillgänglig, lättläst och konkret.
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Utvärderingen sker i tre steg, först informeras experterna om vad de ska utvärdera samt vilka heuristiker 
de ska titta efter. Sedan går experterna igenom själva gränssnittet för systemet. I det tredje stadiet 
sammanfattar experterna vilka användbarhetsproblem som $nns och vad man kan göra för att förbättra 
systemet.

5.1.2. PACT-analys

Som tidigare beskrivet är det viktigt när man utformar ett interaktivt system att ha användaren i fokus. 
Därför görs ofta PACT-analyser för att bryta ned vilka användarna är och hur systemets teknik och 
kontext kan påverka dem.

Akronymen PACT står för People, Activities, Contexts, Technologies (Människor, Aktiviteter, Kontext, 
Teknik). Med PACT vill man de$niera vem som ska utföra vilken aktivitet, i vilken given situation och 
miljö samt vilken teknik som används. Man analyserar detta under vardera punkt för att få en 
helhetsbild av analysobjektet. Detta leder till att alla situationer ser olika ut och att det inte $nns givna 
preferenser för vad de unika situationerna kräver.43

Man använder PACT-analysen som ett ramverk för att se hur designen bör genomföras och utformas 
för den speci$ka situationen. Vi använder i våran undersökning istället PACT-analysen som ett verktyg i 
vår utvärdering för att analysera systemens olika delar.

5.2. Empiriska metoder

Lika viktigt som det är att utföra analytiska utvärderingar för att ta reda på hur användare kan tänkas 
agera är det att utföra empiriska studier som faktiskt tittar på hur användare agerar i verkliga situationer. 
Därför har vi utfört en observationsstudie där vi dokumenterar hur användare agerar i sin naturliga 
miljö, alltså hur tågresenärer köper biljetter genom de olika biljettköpsautomaterna.

Vi utgick från Gulliksen och Göranssons regel att enkätstudier är överskattade som utvärderingsmetod 
av system eftersom det är en tidskrävande metod samt att det är svårt att konstruera värdefulla enkäter 
om man inte är expert på det område man vill undersöka. Vidare påvisar de att användarmedverkan och 
verbal respons är mer användbart än statistik. 44
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5.2.1. Observation 

För att utvärdera användbarheten hos de tre systemen har vi utfört observationsstudier där vi har 
dokumenterat hur användare har använt systemen för att köpa biljetter. Vi utförde samtliga 
observationsstudier på Stockholm Centralstation där de tre systemen $nns tillgängliga.

Vi utförde observationerna som ostrukturerade användbarhetstester baserade på tänk-högt-metoden. 
Denna metod går ut på att användaren använder systemet själv utan inverkan från observationsledaren, 
istället talar användaren högt om sina noteringar av systemet. Man $lmar ofta användaren för att vara så 
lite närvarande som möjligt, vi valde dock att både observera och $lma användarsituationen så att vi 
kunde ställa frågor eller be användaren utveckla det han/hon noterade. Den här metoden är e!ektiv 
eftersom den inte är så resurskrävande och att användarsituationen ligger väldigt nära den naturliga 
köpprocessen. En nackdel som brukar anges för den här metoden är att användaren inte be$nner sig i 
sin naturliga miljö och därför kan vara missvisande men eftersom vi utförde studien med riktiga 
automater i sin naturliga miljö var detta inget som påverkade oss.45

6. Resultat från undersökningar
Här presenterar vi resultaten från de analytiska och empiriska undersökningar som vi har utfört på de 

aktuella biljettköpssystemen.

6.1. Heuristiska utvärderingar

Vi har utfört separata heuristiska utvärderingar av de tre systemen som vi undersöker. Vi utförde 
utvärderingarna genom att själva agera användbarhetsexperter. Vi utgick från Nielsens tio heuristiker 
och utvärderade systemen punkt för punkt. 

Vi redovisar här först en tabell där vi besvarar om de aktuella systemen uppfyller de olika heuristikerna 
med “Ja”, “Nej” samt “Bristande”. Vi förklarar sedan resultaten vidare genom sammanfattningar av de 
tre heuristiska utvärderingarna som vi har utfört tillsammans med %ödesscheman för respektive system. 
För att se fullständiga utvärderingar, se bilagor 1-3 heuristisk utvärdering.

Heuristiker SL Lokal SJ Regional SJ Riks

Synlighet av systemets 

status

Bristande Ja Nej
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Heuristiker SL Lokal SJ Regional SJ Riks

Koppling mellan system 

och verklighet

Nej Bristande Ja

Användarkontroll och frihet Ja Ja Nej

Konsekvent och 

standardiserat

Bristande Ja Nej

Problemförebyggande Ja Ja Nej

Igenkänning framför 

ihågkommande

Bristande Ja Nej

Flexibilitet och e!ektivitet Nej Nej Nej

Estetisk och minimalistisk 

design

Ja Ja Nej

Hjälpa användare att förstå 

och hantera problem

Nej Ja Nej

Hjälp och dokumentering Ja Ja Bristande

6.1.1. Heuristiska utvärdering av SL - Lokaltrafik

SL:s biljettsystem har bristande upplägg på hur långt man kommit i sin transaktion och status som visar 
vald biljett, alltså vilken typ av biljett som man valt. Språkbruket som används är inte helt konsekvent 
och det förekommer förkortningar som saknar 
beskrivning tillexempel ”RED” vilket står för 
”reducerat pris”, men denna förkortning saknar 
beskrivning samt vilka krav som $nns för att 
köpa biljett med reducerat pris. Samma 
informationsbrist $nns för vilka krav som måste 
uppfyllas för att använda sig utav 
“studentbiljett”. Det kan leda till förvirring för 
den oerfarne användaren som kanske köper en 
biljett som han/hon inte uppfyller kraven för. 
Andra brister som förekommer är förklaringar 
för zon-systemet som SL använder sig av. 
Lösningen på detta är att det $nns en zon-karta, 
ofta i närheten av maskinen, men detta kan vara 
problematiskt. 
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När det kommer till användarfrihet och kontroll så $nns det tydlig information om att avbryta köpet 
och backa till tidigare val. En inkonsekvent företeelse är dock att man både kan ”Backa” och ”Avbryta” 
när man gjort valet ”Köp biljett”. En återkommande del är begreppet ”Respengar” som $nns vid 
betalningsmöjligheter, men inte är implementerat, detta leder tillförvirring kring att man inte vet vad 
det är.
Både erfarna användare och nya användare måste gå genom samma steg för att genomföra en 
transaktion. Det $nns inga “snabb-steg” för mer erfarna användare och det är samma steg genom 
transaktionen oavsett biljettyp.

Man är sparsam med att visa information så att köpprocessen ska vara snabb och smidig. Dock känns 
det inte alltid som att man har designat gränssnitten med den ovane/förstagångs-användaren i fokus då 
bristen på visad information ibland kan anses förvirrande.
Upplägget av användningsinstruktioner är ganska bra då man verkar ha fokuserat på att hålla 
gränssnittet rent för att inte förvirra stressade användare. Dock känns det som att man har upptäckt en 
del användbarhetsproblem efter att utvecklingsstadiet varit över eftersom man har kompletterat hjälp-
informationen i gränssnittet med olika klisterlappar som informerar om vad studentbiljett och RED-
pris betyder samt att man måste läsa av access-kortet en andra gång efter transaktionen.

6.1.2. Heuristiska utvärdering av SJ - Regionaltrafik

Synbarheten av systemets status är tydlig eftersom det $nns få steg att gå genom när man genomför 
transaktionen, detta ger en tydlig överblick på vilka val man har gjort. Språkbruket är tydligt och om 
man inte förstår så $nns det tydligt markerade informationsknappar som förklarar eventuella oklarheter. 

När det kommer till användarens frihet och 
kontroll så är det tydligt utsatt vart det $nns 
en avbryt-knapp och vart man stänger 
eventuella pop-up fönster. Man har valt att 
använda positioneringar som påminner om 
webbbaserade lösningar för att använda sig 
av människors minne om vart dessa 
funktioner brukar sitta. Överlag så är det en 
konsekvent och tydligt genomgående design 
som informerar när det är fel, och beskriver 
vilka val som är ”fel” eller inte gjorda och 
behöver göras.
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6.1.3. Heuristiska utvärdering av SJ - Rikstäckande trafik

Gränssnittet är uppbyggt som steg mellan olika vyer eller delar, det gör att användaren kan se vart i 
processen denne är. Dock kan denna metod vara tidsödande och ine!ektiv för användaren då denne vill 
göra ett snabbt köp. Systemet kan framstå som rörigt eftersom det $nns många alternativ i de olika 
vyerna. Det $nns sorteringsmöjligheter som att välja “visa bara resor utan byte” och 
informationsknappar till varje alternativ i en lista. Man väljer även att visa informationstext på olika 
ställen i gränssnittet vilket gör att användaren kan känna sig desorienterad.

Det kan bli svårt att hålla koll på vart man är i processen men i skärmens övre del visas information, till 
vänster vart man ska åka och till höger vilken typ av biljett.

Språket är bra och lättförstått, dock $nns en del begrepp som behöver förklaringar, dessa förklaras i 
informations-fönster, men öppnande och stängande av dessa fönster kan göra det rörigt för användaren. 
Navigeringen av systemet är inte helt konsekvent då det $nns %era inmatningsalternativ, både en 
tryckkänslig skärm, musboll och tangentbord. Detta kan skapa viss förvirring kring hur man ska 
navigera i gränssnittet och när och vart man ska använda vilken inmatningsmetod. Det $nns dock en 
indikation att man kan använda tangentbordet för till exempel att söka på stationer. 

I alla steg som $nns för att boka en biljett 
$nns det en tillbaka-knapp och en 
avbryt-knapp. Man tar sig vidare mellan 
de olika vyerna med hjälp av en fortsätt-
knapp, detta för att man ska godkänna de 
val man gjort i den vy man lämnar. 
Eftersom man byter vy %era gånger $nns 
det risker att det uppstår fel som 
användaren inte förstår. Hjälpavsnitten 
lämnar en del att önska då förklaringar 
till nyttjandekraven på en del biljetter 
saknas, till exempel studentbiljett.
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6.1.4. Analys och jämförelser

Systemet som SJ använder för köp av biljett i regional tra$k är bäst utformat enligt den heuristiska 
utvärderingen. Man informerar om oklarheter som kan uppstå, till exempel vad olika biljettyper innebär 
och vad som krävs för att kunna nyttja dem, detta är något som är bristande i de andra systemen. En 
fördel med detta system är också att det är mer limiterat i funktioner och användningsmöjligheter vilket 
gör det enklare för användarna.

Systemet som SJ använder för regional tra$k nyttjar designmönster som Jenifer Tidwell tar upp i sin 
bok “Designing Interfaces”, hon menar på att man kan utesluta en del information för att inte förvirra 
användaren och på så sätt förenkla navigationen. Tidwell menar även att så få steg som möjligt för att 
genomföra ett köp är att föredra, då användaren inte behöver ha mycket information i huvudet och 
översikten blir mer enkel och tydlig. 46

6.2. Resultat från PACT-analyser

De aktuella biljettköpssystemen har stora likheter när det kommer till användare, aktiviteter, kontext 
och teknik. Därför har vi utfört PACT-analyser där vi tittat på de aktuella systemen var för sig och 
analyserat vilka som är användarna, vilka aktiviteter som de kan utföra, i vilken kontext aktiviteterna 
sker samt vilken teknik som kan användas. Dessa PACT-analyser har vi sedan sammanfattat med 
likheter och skillnader mellan systemen, dessa presenteras nedan. För att se de fullständiga och enskilda 
PACT-analyserna, se bilagor 4-6, PACT-analyser.

People

Målgruppen för biljettköpsautomater av den här typen är väldigt bred. Detta eftersom användarna av de 
tre biljettsystemen är människor i allmänhet som vill köpa tågbiljetter, vare sig de vill åka någonstans 
lokalt, regionalt eller nationellt. Inget av systemen har någon åldersgräns men alla tre erbjuder olika 
alternativ för användare av olika ålder samt studentbiljetter. Inom denna breda målgrupp så har alla 
användare olika preferenser för datoranvändande och hur mycket man har använt datorer och olika 
datorbaserade tjänster tidigare. Vad om är signi$kant för alla användare är att de har samma agenda, att 
köpa en tågbiljett. Man använder automaterna för att man vill spara tid och slippa köer. Användarna 
kan vara frekventa användare eller förstagångsanvändare, oberoende av vilket system det gäller. Eftersom 
de %esta användare gemensamt har en agenda att spara tid är det viktigt att systemet är lättförståeligt vid 
första anblick men avancerat nog så att man kan välja olika biljettyper och destinationer.
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Activities

Aktiviteten som dessa tre system är ämnade för är att köpa tågbiljetter för att resa någonstans vare sig 
det är lokalt, regionalt eller rikstäckande. Den andra möjligheten som erbjuds är att hämta ut förköpta 
biljetter vilket erbjuds i samtliga automater fast i olika former. 

Användande av något av systemen sker ofta i en situation när man är påväg någonstans och be$nner sig 
i en miljö som kan uppfattas som stressig och livlig.

Med SL:s automat så kan man köpa en speci$k biljett till sitt accesskort via sl.se och sedan ladda ner 
köpet på kortet genom en SL-accessautomat. Detta kräver att man har skapat ett konto på sl.se och 
registrerat sitt accesskort.

Med SJ:s system för rikstäckande tra$k kan man köpa sin biljett på sj.se, för att sedan med hjälp av ett 
bokningsnummer hämta ut biljetten i en av deras automater.

Att köpa en biljett för att genomföra en resa kan göras på alla dessa tre terminaler, de enda skillnaderna 
är hur gränssnitten ser ut och vissa aspekter kring navigationen. Men gemensamt så har alla 
tryckkänsliga skärmar och man kan genomföra köp innan resa i relation till stationen.

Contexts

Biljettautomaterna används och $nns på eller i anslutning till tågstationer, miljön kan därför vara 
turbulent och stressig. Denna kan påverka stressande och försämra ens kognitiva förmåga att lösa 
eventuella problem som kan uppleva när man använder systemet. En gemensam nämnare som SL och 
SJs rikstäckande automater har är att man kan förköpta biljetter i tryggheten av hemmet, vilket kan 
gynna vissa typer av användare som kan känna sig stressade eller obekväma med att göra köp genom 
automater i det o!entliga rummet. Att automaten för regionaltra$k inte har det kan ha och göra med 
att de som använder sig utav den är personer som har ett mer regelbundet resande och man har an 
ekonomiska skäl inte valt att genomföra denna förköpsfunktion, men andra aspekter som spelar in är 
tra$ktätheten mellan tågen.

Technologies

Samtliga biljettautomater navigeras med hjälp av tryckkänsliga skärmar för inmatning och utmatning, 
den största skillnaden mellan de tre olika systemen är att SJs automat för rikstäckande tra$k har även 
tangentbord och musboll för att navigera i gränssnittet. 
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I samtliga gränssnitt är interaktionsmöjligheterna symboliserade med gra$ska knappar på skärmen som 
man trycker på för att navigera sig i gränssnittet. Vid betalning använder sig samtliga system av en 
separat betalkortsterminal där man utför själva betalningen.

6.3. Resultat från observationsstudierna

Här tar vi upp anmärkningar på användbarhetsproblem och önskemål från användare från de tre 
observationsstudier som vi har utfört.

6.3.1. Observationsstudie av SJ - Rikstäckande trafik

Anmärkningar:

Skärmen har en dålig tryckkänslighet och trä!yta, %era användare upplevde problem när de var tvungna 
att trycka på skärmen %er gånger för att få respons.

Det är för långa laddningstider mellan de olika stegen i köpprocessen, man gör ett val sen vissas en 
laddnindssekvens detta gjorde stressade användare frustrerade.

Det var förvirrande för %era användare att det fanns tre olika inmatningsmetoder, tryckkänslig skärm, 
musboll och ett tangentbord. Alla förstår inte vilket redskap som ska användas eller vad de har för olika 
funktioner.

Det kan vara svårt att hitta önskat resmål i menyerna för destination och avreseort. Vissa användare 
upplevde problem att ta sig vidare från första stationsvalet. Det ansågs oklart vad man skulle göra efter 
att man markerat ett val, %era användare missade att de var tvungna att trycka på “fortsätt”-knappen för 
att komma vidare i processen.

Det uppstod viss språkförbistring ibland när användare inte förstod ord och begrepp i gränssnittet, ett 
par försökte köpa biljett på engelska men förstod inte systemet och gav snabbt upp och gick in i 
resebutiken istället.

Varierande missförstånd och oklarheter bidrog till ett %ertal avbrutna köp. Detta resulterade i 
frustration och irritation för användarna. En användare brukade t.o.m. fysiskt våld mot maskinen innan 
han lämnade den. En annan användare startade om processen fem gånger eftersom han inte förstod 
gränssnittet och hur köpprocessen fungerar.
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Önskemål från användare:

Det vore enklare om man stoppade in betalkortet först, nu blir det ett extra steg senare i processen.

Övriga noteringar:

Många användare hade problem att navigera med den tryckkänsliga skärmen men det var ovanligt att 
de prövade musbollen.

De biljettautomater vi observerade var placerade utanför en SJ Resebutik på Stockholm Centralstation 
där man kan köpa biljetter över disk. Automaterna är till för att spara tid och resurser eftersom det blir 
långa köer i butiken. Trots det var det ett %ertal användare som efter misslyckat försök i 
biljettautomaterna gick in i butiken för att ställa sig i kö och få hjälp med sitt köp. Vid ett tillfälle $ck 
även en SJ-anställd komma till biljettautomaterna för att hjälpa till med köp.

Ett %ertal av automaterna har blivit uppdaterade med nyare kortterminaler, detta kan skapa förvirring 
hos användarna då det $nns två kortterminaler på samma automat och det inte klargörs vilken som är 
den korrekta.

6.3.2. Observationsstudie av SJ - Regionaltrafik

Anmärkningar:

Instruktionerna för hur man ska stoppa in betalkortet är oklara och svåra att förstå. Det $nns en bild 
som visar att kortet ska föras in med nummersidan upp men också sidan med en pil på vilket det oftast 
är på baksidan på ett betalkort. Detta gjorde att en användare $ck testa %era gånger att stoppa in och ta 
ut sitt betalkort innan han kunde gå vidare.

Det anmärktes på att det är svårt att hitta tillgängliga alternativ i gränssnittet, en användare tyckte att 
det var oklart vilka möjligheter han hade. 

Det saknas även information om SJ Regionalkort i systemet. Det $nns ingen information om vart man 
kan köpa kortet eller vad det innebär att använda det förutom att det ger 3% rabatt vid biljettköp. 

Det kan vara problematiskt att ha biljettautomater med tryckkänslig skärm som enda 
inmatningsmöjlighet placerade utomhus på vintern eftersom folk kan handskar på sig samt att skärmen 
kan reagera dåligt på kalla $ngrar. Man tror också att det kan uppstå problem vid soligt väder då 
skärmen har dåligt solskydd. Det är även en något dålig trä!yta på vissa knappar, t.ex 
informationsknapparna som är för små.
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Önskemål från användare:

Det vore bra med en tydligare förklaring för hur man ska stoppa in betalkortet.

6.3.3. Observationsstudie av SL - Lokaltrafik

Anmärkningar:

Det uppstod missförstånd kring betydelsen av “Red”(som betyder reducerat pris), en användare hade 
svårt att förstå begreppet och hittade ingen förklaring för vad begreppet betyder eller vem det angår. En 
annan användare påpekade att det lätt kan uppstå problem för användare med dåliga svenskakunskaper 
när obeskrivna begrepp används. 

Problem med betalkort, en av användarna missuppfattade instruktionerna för hur betalkortet skulle 
föras in och $ck börja om. Användaren tyckte att bilden som visar vilket håll man ska föra in betalkortet 
var tvetydig.

Vissa användare hade problem redan vid starten, en användare försökte t.ex. börja med att läsa av 
accesskortet innan denne hade gjort något val. Det uppstod vissa oklarheter för vilket kort som ämnas 
när man får instruktioner om att läsa kort eller stoppa in kort, om det gäller accesskort eller betalkort.

Det var %era användare som irriterade sig på att man måste läsa av Accesskortet två gånger när man ska 
fylla på en ny biljett. Först i början av processen för att läsa in vilket kort som ska laddas på, sedan en 
gång till efter slutförd betalning för att ladda på biljetten på kortet. Detta skapade förvirring och 
uttalades som en risk av %era användare som tror att det kan leda till att man går ifrån automaten utan 
att ladda på biljetten.

Det $nns ett missnöje med tydligheten i gränssnittet, en användare tyckte att det var för lätt att göra fel 
i navigationen. Det skapades även irritation då man ska välja startdatum för en biljett eftersom det i 
gränssnittet inte visas giltighetstid för den biljett som redan är påladdad på kortet utan dagens datum 
markeras alltid som rekommenderat startdatum. Detta gör att man måste navigera till en 
informationssida som heter kortinformation och kolla vilken giltighetstid som $nns för aktuell biljett 
och memorera den innan man kan gå tillbaka och välja startdatum för ny biljett. 

När man ska välja typ av biljett står man inför en lista med olika val, dock $nns det inte plats att visa 
alla alternativ vilket gör att man måste trycka på en pil för att bläddra i listan och visa ytterligare 
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alternativ. Detta var en funktion som %era användare missade och gjorde att de inte hittade sin önskade 
biljettyp eller trodde att den fanns.

Önskemål från användare:

Det skulle vara bra med %er alternativ för kortare användning, t.ex. att kunna ladda på värde för 
separata resor på accesskortet eller 24timmars-biljett, detta val fanns dock i systemet utan användarens 
vetskap. Det $nns önskemål om %er språk i gränssnittet eftersom det kan $nnas användare som inte 
hanterar svenska eller engelska tillräckligt bra för att förstå gränssnittets instruktioner tillräckligt.

Det framfördes även klagomål på att processen är för långsam, en användare tyckte att det borde ta max 
30 sekunder att köpa en biljett. 

Övriga noteringar:

Man använder biljettautomaten för att slippa stå i kö till biljettbåset men köper man en pappersbiljett i 
automaten så måste man ändå stå i kö till biljettbåset för att visa upp biljetten för att få komma förbi 
spärrarna.

6.3.4. Tolkning och analys av observationsstudierna

Observationsstudierna visade att det $nns användbarhetsproblem i samtliga biljettköpssystem. 
Det system där %est problem påträ!ades var SJ:s system för rikstäckande tra$k. 
Användbarhetsproblemen var här så påträ'iga att ett %ertal användare bestämde sig för att ge upp 
köpprocessen eftersom den var så komplicerad. En återkommande källa till förvirring var 
navigeringsmöjligheterna med tangentbord, musboll samt den tryckkänsliga skärmen. Detta gjorde att 
användarna blev osäkra på vilken metod som skulle användas för vilka funktioner. Tryckkänsligheten för 
skärmen uppfattades ibland som dålig och svåranvänd. 

Ett annat problem som skapade frustration och osäkerhet var att köpprocessen är så lång, det tar lång 
tid att köpa en biljett och man tar sig mellan många steg på vägen. Detta gör att vissa användare blir 
osäkra på vad de har gjort för val och ifall de har valt rätt biljett eller ej och därför väljer att börja om. 
Detta system är även det äldsta av de tre vilket kan medföra att det $nns vissa problem. 

SL:s biljettsystem, som är det näst äldsta och introducerades 2008, hade ett %ertal 
användbarhetsproblem. Det fanns en stor ovisshet om varför man ska behöva läsa av sitt accesskort två 
gånger och stoppa in sitt betalkort en gång däremellan. Processen tar för lång tid då lokaltra$ken är 
någonting stressfullt där tidsoptimering är viktigt. Ett stort problem som uppfattades var att 

34



navigeringen för att hitta speci$ka biljettyper var svår att förstå. Andra förvirrande element var att 
alternativ som “Respengar” fanns i betalningsmöjligheter men inte gick att använda eftersom det inte är 
implementerat än. Det fanns även ett inkonsekvent användande av färger kring steg som “Fortsätt” eller 
“Bekräfta” vilket $ck användare att känna sig förvirrade. 

SL:s största brist var att de inte förklarar vad “RED” eller “Studentbiljett” innebär i gränssnittet vilket 
de andra systemen implementerat i informationsfönster. SL:s försök att åtgärda oklarheterna genom att 
sätta upp klistermärken med förklaringar bredvid skärmen missades av användarna eftersom de var 
fokuserade på vad som hände på skärmen. 

SJ:s system för regional tra$k, vilket är det senaste, var det som fungerade bäst för användarna. Där 
uppfattades endast ett fåtal användbarhetsproblem och det var ingen av användarna som avbröt 
köpprocessen. Ett av dessa användbarhetsproblem var att ikonen för hur man skulle föra in kontokortet 
när man ska betala kunde missuppfattas enkelt, användarna tyckte att det var svårt att se vilket håll 
kortet skulle föras in åt. Den största bristen i systemet är att det saknas information om det regionalkort 
som resenärer kan använda sig av, det $nns instruktioner om hur man laddar biljetter på regionalkortet 
men inte vart kortet kan köpas eller hur det fungerar.

7. Återkoppling till teorin
Jenifer Tidwells olika designmönster för att e!ektivisera interaktion kan ses som en bra mall att använda 
sig av när man utvecklar ett gränssnitt. Våra empiriska- och analytiska studier tyder på att SJ:s system 
för regionaltra$k hade minst användarproblem av de tre systemen. Vid vidare analys av systemet så kan 
man se att användargränssnittet följer %era av Jenifer Tidwells designmönster. Bland annat har man 
fokuserat på att ha så få sekvenser som möjligt i köpprocessen och navigationen är tydlig och enkelt 
strukturerad. Man har även nyttjat tanken om att ge användaren en tydlig överblick för valda alternativ 
så att användaren får en överblick av transaktionen. Transaktionsöverblicken är även nått som Jakob 
Nielsen tar upp i sina heuristiska regler för att ge användaren en tydlig översikt över systemets status.

SL:s system har brister i sin interaktion om man tittar till Tidwells designmönster för en enkel 
interaktion i få steg. För att ladda sitt Accesskort så måste man först läsa av det, sen göra ett val av 
biljett, att hitta den speci$ka biljetten kan vara problematiskt för en ovan användare, efter det ska man 
genomföra betalning och sedan läsa accesskortet igen. Detta är en lång process som går emot det 
Tidwell förespråkar. 
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Tidwells mönster för en enkel transaktion bygger på en enkel överblick och få steg. SL:s system nyttjar 
inte dessa principer och man har inte heller någon överblick av systemets status för vid vilket steg i 
transaktionen man är. 

Nielsen har också heurestiker som säger att begrepp i ett gränssnitt som kräver ytterligare förklaring för 
en ovan användare skapar förvirring och ödslar tid, det är något som SL har misslyckats med och skapar 
oklarheter för vilka användare som kan använda olika biljettyper. Systemet brister även vid Coopers 
förespråkande om att ett system där man ska genomföra en transaktion ska vara så de$nierat och 
smidigt som möjligt eftersom det handlar om användarens pengar, då det krävs en känsla av säkerhet för 
användaren.

SJ:s rikstäckande system för biljetter är det system som saknar %est av de principer och mönster som 
Tidwell och Cooper förespråkar. Systemet har många och krångliga steg att ta sig igenom för att boka 
en biljett. Tidwell menar att en process ska ske i så få steg och på så få sidor som möjligt så att 
användaren har en översikt. SJ:s system är som ett långt led med olika steg eller en kedja med processer, 
om det går fel vid något steg eller om användaren blir osäker vid en länk i kedjan måste denne börja om 
från början och återupprepa alla stegen.

Det $nns %era verktyg för inmatning och navigering i SJ:s system vilket leder till en förvirring kring vad 
man ska använda sig av. Gränssnittet följer inte heller Coopers riktlinjer för ett att ett system där man 
genomför transaktioner ska vara smidigt och smärtfritt. Detta var tydligt när vi genomförde våra 
observationsstudier då en användare avbröt sitt köp, sparkade på automaten och gick därifrån. Denna 
form av beteende och frustration tyder på en tydligt bristande interaktionsdesign som bör uppdateras 
för förbättrad interaktion.

8. Diskussion 
Både den analytiska och empiriska studien visar att de tre systemen har brister när det kommer till 
användbarhet. Vi har hittat %era svagheter och användbarhetsproblem som skulle ha kunnat åtgärdats 
vid utvecklandet av dessa system om man hade följt designmönster och designlösningar anpassade för 
att skapa användbarhet. Vi har genom den empiriska undersökningen kunnat bekräfta våra hypoteser 
om att dessa system har brister i användbarheten. Vi har även kunnat observera konsekvenserna av de 
brister som vi hittade i våran analytiska undersökning. 

Undersökningarna har visat att det $nns två sammanhängande faktorer som hänger ihop med 
användbarheten för de tre systemen. Vi har kommit fram till att systemet med minst användbarhet och 
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%est användarproblem är det som är äldst och följer designmönstren minst. Det system som har bäst 
användbarhet och minst användbarhetsproblem är däremot det som är nyast och följer %est 
designmönster och designlösningar. Vi tror att detta beror på att man med tiden har lärt sig att det 
lönar sig att lägga större resurser på att skapa användbarhet och att detta således har visat resultat 
eftersom det nyaste systemet är omtyckt av användarna medan det äldsta är så illa omtyckt att 
användarna överger det.

9. Slutsats
Genom våra undersökningar har vi kommit fram till att det $nns användbarhetsproblem för både SL:s 
och SJ:s båda system. Vi har hittat problem som användare upplever när de använder systemen samt 
teoretiskt baserade problem för hur användargränssnitten är konstruerade. Man kan se att systemen och 
gränssnitten är bättre användaranpassade ju nyare de är och man kan anta att man har lärt sig av gamla 
misstag samt att problemet kan ha belysts med tiden. Dock är alla tre systemen i frekvent bruk och 
används dagligen av många användare och borde således uppdateras ytterligare för en bättre 
användbarhet.

Vi har kommit fram till att SJ:s system för rikstäckande tra$k är det system som har störst problem och 
missnöjsamhet hos användarna. Våra studier har visat att vikten av ett väl utformat användargränssnitt 
och en tillämpad användbarhet för interaktiva system ökar e!ektiviteten och användarvänligheten. 
Speciellt för det här systemet då användbarheten är så dålig att %era användare känner sig så osäkra på 
systemet att de väljer att överge det för att ställa sig i kö och få hjälp över disk, en tidskrävande process 
som ligger till grund för att man har utvecklat biljettköpsautomaten vars syfte är att bidra till ett 
tidse!ektivare alternativ.
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11. Bilagor

11.1. Bilaga 1 - Heuristisk utvärdering av SL:s biljettautomat 
för lokaltrafik.

Visibility of system status:

Systemets statusangivelser är något bristande. När man får en anvisning om att läsa access-kortet efter 
att antingen ha valt en biljett man vill ladda kortet med eller efter slutförd betalning $nns det ingen 
information på skärmen som berättar vart man är i %ödet eller vilket val man har gjort.

Match between system and the real world:

I gränssnittet $nns ingen förklaring på vad “RED”-pris betyder och vilka som kan använda 
studentbiljett, detaljerad information om detta saknas. Man har löst problemet genom att sätta upp en 
klisterlapp bredvid skärmen. Klisterlappen kan lätt missas om användarens koncentration är riktad mot 
vad som händer på skärmen. Frånvaro av ordförklaringar är speciellt problematiskt för icke 
svenskatalande användare då detta aldrig $nns översatt.
Det saknas information om vad de olika zonerna innebär i systemet. För att få denna information måste 
man gå och titta på de informationstavlor som ofta är placerade i närheten av automaten. Det saknas 
även information om vad “respengar” eller “internetköp” betyder. Man använder även ord som 
“omstigning” vilket kan anses oklart och förklaras aldrig.

User control and freedom:

Det $nns kontinuerligt en tydlig backa- och en avbryt-knapp i grå respektive röd färg, dessa är 
placerade i gränssnittets nedre högra hörn så man har de alltid där till hands. 

Consistency and standards:

Kontokort och accesskort hålls isär så att man blandar inte ihop dom vilket är viktigt då man använder 
två separata kort. 
Det $nns två kvittoknappar, en som är grön och heter ”Kvitto” och en som är grå och heter ”Skriv ut 
kvitto” vilket kan kännas över%ödigt, men bidrar inte till en störande e!ekt. En annan inkonsekvens är i 
den första vyn, när man väljer alternativet “Köp och ladda biljett” så $nns både “avbryt” och “backa” 
vilket kan vara förvirrande då man inte gjort något val och båda alternativen har samma funktion och 
tar en tillbaka till samma ruta. (

39



Begreppet “Respengar” används inkonsekvent, i den första vyn $nns plats för knappen “Respengar” 
men knappen är inte implementerad än, den är utgråad men det är oklart vad den gör där och ifall det 
är ett valbart alternativ eller ej. Den $nns även med på infosidan i samma vy och återkommer vid val av 
betalningsmöjligheter som en knapp som inte är tryckbar för tillfället. 

Error prevention:

Man använder förebyggande textrutor för att inte glömma bort att ta kontokortet. Vid bekräftelse om 
köp så presenteras de valda alternativen för granskning och bekräftanade.

Recognition rather than recall:

Det $nns en viss brist när det kommer till att visa vald information, när man använder systemet kan 
man vara stressad eller vara ovan och inte ha koll på vad man har valt. Gjorda val skulle kunna visas 
tydligare så att man vet vad man godkänner och betalar för.

Flexibility and e!ciency of use:

Både erfarna användare och nya användare måste gå genom samma steg för att genomföra en 
transktion. Det $nns inga “snabb-steg” för mer erfarna användare och det är samma steg genom 
transkationen oavsett biljettyp.

Aesthetic and minimalist design:

Designen är konsekvent och den har ett genomgående tema och estetik. Man är sparsam med att visa 
information så att köpprocessen ska vara snabb och smidig. Dock känns det inte alltid som att man har 
designat gränssnitten med den ovane/förstagångs -användaren i fokus då bristen på visad information 
ibland kan anses förvirrande. 

Help users recognize, diagnose, and recover from errors:

Man kan inte ladda på sitt kort med ett startdatum senare än två veckor från det datum man har på 
kortet, det informeras ingenstans. När man försöker välja ett senare startdatum går det inte och man får 
ingen förklaring varför.

Help and documentation:

Upplägget av användningsinstruktioner är ganska bra då man verkar ha fokuserat på att hålla 
gränssnittet rent för att inte förvirra stressade användare. Dock känns det som att man har upptäckt en 
del användbarhetsproblem efter att utvecklingsstadiet varit över eftersom man har kompletterat hjälp-
informationen i gränssnittet med olika klisterlappar som informerar om vad studentbiljett och RED-
pris betyder samt att man måste läsa av access-kortet en andra gång efter transaktionen. Information om 
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vart man köper det SL-access-kort som krävs för att använda systemet saknas även det i gränssnittet och 
är istället beskrivet på en skylt ovanför automaten.

11.2. Bilaga 2 - Heuristisk utvärdering av SJ:s biljettautomat 
för regionaltrafik.

Visibility of system status

När man har valt en biljett och går vidare för att betala visas information om vald biljett i skärmens övre 
del så att man vet vad man har gjort för val. (

Match between system and the real world

Språket är lättförståeligt och system speci$ka ord som reskassa, förklaras med tydliga info-sidor.

User control and freedom

En “Avbryt”-knapp används konsekvent i gränssnittets nedre vänstra hörn. I de vyerna då man gjort val 
i systemet $nns det en “Tillbaka”-knapp bredvid. När det används pop-upfönster vyer $nns en “Stäng”-
knapp i rutans övre högra hörn för att stänga pop-upfönstret.

Consistency and standards

Systemet har ett konsekvent gra$sktformspråk och språkbruk som är konsekvent genom hela systemet 
och är lätt förståligt.

Error prevention

Felmeddelanden visas på ett bra sätt när det är någon information som saknas.

Recognition rather than recall

SJs bokningssystem för regionaltra$k har återkommande konsekvent layout och design liknande ett 
webbgränssnitt med placering utav knappar för att stänga popupfönster som innehåller valbara 
alternativ. Detta ger användaren en igenkänningsfaktor.

Flexibility and e!ciency of use

Systemet har inga genvägar för att e!ektivisera biljettköpandet för frekventa användare.

Aesthetic and minimalist design

Den informationen som $nns är konsekvent och relevant, och ytterligare information $nns tydligt 
utmärkt om vart den $nns.
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Help users recognize, diagnose, and recover from errors

Felmeddelanden är enkelt beskrivna och lösningen på problemet är förklarat på ett enkelt sätt

Help and documentation

Det $nns genomgående bra information i gränssnittet. Det $nns “informations”-knappar på de sidor 
där det $nns %era alternativ som kan behöva förtydligas.

11.3. Bilaga 3 - Heuristisk utvärdering av SJ:s biljettautomat 
för rikstäckande trafik.

Visibility of system status

Systemet har många steg då man väljer resmål och tid för avresa i ett steg och sedan en vy med tillval, 
efter detta gör man samma sak för returresa för att sedan komma vidare till en bekräftelsesida. Detta gör 
att det kan bli svårt att hålla koll på vart man är i processen men i skärmens övre del visas information, 
till vänster vart man ska åka och till höger vilken typ av biljett. 

Match between system and the real world

Språket är bra och lättförstått. Dock $nns en del begrepp som behöver förklaringar, dessa förklaras i 
informations-fönster, men öppnande och stängande av dessa fönster kan förvirra användaren.

User control and freedom

Navigeringen av systemet är inte helt konsekvent då det $nns %era inmatningsalternativ, både en touch-
screen, musboll och tangetbord. Detta kan skapa viss förvirring kring hur man ska navigera i 
gränssnittet och när och var man ska använda vilken inmatningsmetod. Det $nns dock en indikation 
att man kan använda tangetbordet för tillexempel att söka på stationer.

Consistency and standards

Man använder sig av ett konsekvent upplägg även om det kan bli krångligt då en köpprocess har många 
steg och det $nns många begrepp att förstå. 

Error prevention

I alla steg som $nns för att boka en biljett $nns det en tillbaka-knapp och en avbryt-knapp.
Man tar sig vidare mellan de olika vyerna med hjälp av en fortsätt-knapp, detta för att man ska 
godkänna de val man gjort i den vy man lämnar. Eftersom man byter vy %era gånger $nns det risker att 
det uppstår fel som användaren inte förstår.

Recognition rather than recall
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Gränssnittet är uppbyggt som steg mellan olika vyer eller delar, det gör att användaren kan se vart i 
processen denne är. Dock kan denna metod vara tidsödande och ine!ektiv då man vill göra ett snabbt 
köp. När man kommer till att betala för sin resa så $nns en förtydligande bild om vart man ska sätta in 
sitt kreditkort, antagligen $nns den där eftersom kortterminalen är på framsidan under tangentbordet 
av maskinen och inte är speciellt tydligt utmärkt. Normalt brukar kortterminalerna vara tydligt utmärka 
och ofta $nnas till höger på maskinen.

Flexibility and e!ciency of use

Den genväg som är möjlig att använda för att gå snabbare genom bokning är att boka en biljett på SJs 
hemsida för att senare hämta ut den i automaten med ett bokningsnummer som referens.

Aesthetic and minimalist design

Systemet kan framstå som rörigt eftersom det $nns många alternativ i de olika vyerna. Det $nns 
sorteringsmöjligheter som att välja “visa bara resor utan byte” och informationsknappar till varje 
alternativ i en lista. Man väljer även att visa informationstext på olika ställen i gränssnittet vilket gör att 
användaren kan känna sig disorienterad.

Help users recognize, diagnose, and recover from errors

När felmeddelanden uppstår så $nns det en förklaring till varför de uppstod och hur det åtgärdas, men 
när man får felmeddelanden på engelska så står förklaringen till meddelandet på svenska trots att 
engelska är det valda språket för navigationen. Eftersom köpprocessen är uppbyggd i en sekvens av steg 
kan det kännas som att man fastnar i en trappa när något går fel.

Help and documentation

Hjälpavsnitten lämnar en del att önska då förklaringar till nyttjandekraven för en del biljetter saknas, till 
exempel studentbiljett.

11.4. Bilaga 4 - PACT-analys av SL:s biljettautomater för 
lokaltrafik.

People

Personer som kan tänkas använda SL:s biljettautomat för att ladda på sitt accesskort är en bred 
målgrupp som involverar alla som reser i Stockholms kollektivtra$k och vill använd sig av SL:s 
Accessystem. Det $nns ingen åldersbegränsning för att använda systemet men det $nns några olika 
biljetter som är anpassade efter olika åldrar eller om man studerar. 
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Aspekter som man måste ha i åtanke är att det $nns en stor variation på människor som kan tänkas 
använda sig av systemet. Allt från färgblinda, rullstolsburna, döva samt personer som inte pratar svenska 
och så vidare. Därför måste systemet uppfylla krav att dessa personer kan nyttja systemet. Andra 
aspekter som man måste ta hänsyn till är att det är ett system där det är få frekventa användare, personer 
som köper en biljett som räcker i t.ex. tre månader kommer inte att använda automaten oftare än var 
tredje månad, därför måste systemet vara enkelt att navigera och förstå.

Activites

Den aktivitet som genomförs vid interaktion med automaten är att man vill få en biljett laddad till sitt 
accesskort. Att ladda sitt kort involverar att man läser av accesskortet, bestämmer vilken biljettyp man 
vill ha, går igenom betalningsprocessen och scannar accesskortet igen för att få biljetten laddad på 
kortet. Man kan även ladda på förköpta biljetter på accesskortet som man har betalat för på internet.

Contexts

Fysiskt sett så sker den här typen av aktivitet i anslutning till pendeltåg- eller tunnelbanestation. Den 
här typen av miljö kan vara distraherande och stressande för en del personer pågrund av den möjligen 
livliga miljön då det ofta är mycket folk i omlopp och en stressig stämning. Socialt sett så sker 
aktiviteten i en miljö bland andra människor då det är en o!entlig miljö. Ur en säkerhetssynvinkel $nns 
risken att någon ser ens betalkortskod när man betalar och sedan tar personens kort och använder det, 
därför bör man vara vaksam på att skydda sin kod när man betalar.

Technologies

Systemets navigationsteknik bygger på en tryckkänslig skärm som man styr genom att trycka på olika 
alternativ på skärmen. Det $nns även en kortterminal för betalkortsköp samt en dosa som läser av 
accesskort. Det är en förhållandevis liten datamängd som behöver matas in för att genomföra ett köp, 
däremot så sker processen i många steg och det kan vara svår att hitta i gränssnittet vilket kan leda till 
frustration och uppfattas som problematiskt. Systemet måste även fungera för personer som är t.ex. 
rullstolsburna eller färgblinda.

11.5. Bilaga 5 - PACT-analys av SJ:s biljettautomater för 
regionaltrafik.

People

Personer som använder SJ:s automat för regionaltra$k är en bred målgrupp som involverar alla som vill 
resa med SJ någonstans inom Mälardalen, en stor del av användarna är pendlare från eller till andra 
orter. Det $nns ett urval av biljetter i olika prisklasser beroende på om man är t.ex. ungdom (Upp till 
26år), student, vuxen eller pensionär. Det $nns även även 1:a och 2:a-klassbiljetter att välja mellan.

44



Andra delar som man måste ha i åtanke är människors fysiska skillnader allt från t.ex. färgblinda, 
rullstolsburna, döva eller personer som inte talar svenska. Om automaten t.ex. har för högt upp till 
skärmen så kan inte personer i rullstol använda sig av den. En annan aspekt är hur ofta personer 
använder sig av automaten, det måste vara enkelt att förstå hur man använder den, men även gå snabbt 
att köpa en biljett.

Activites

Den aktivitet som är målet med användandet av automaten är att köpa en tågbiljett eller hämta ut en 
förköpt biljett. För att genomföra ett köp så måste man bestämma resmål och genomföra en betalning. 
Betalningen kan ske genom en såkallad reskassa som man har laddad på ett regionalkort eller med sitt 
kontokort. I automaten kan man även ladda på sitt regionalkort med respengar.

Contexts

Socialt och fysiskt sker användandet i en o!entlig miljö där automaterna är placerade i anslutning till en 
tågstation. Miljömässigt sett så kan det vara en livlig och stressig miljö som kan påverka användare 
negativt då de kanske har bråttom till tåg eller får svårt att koncentrera sig och blir distraherade på 
grund av ljud i bakgrunden. 

Technologies

Datamängden som behandlas för att boka en biljett är förhållandevis liten, och sker i få steg så att 
användaren har god översik om vilka val som gjorts. Systemet måste även fungera för personer som är 
t.ex. rullstolsburna eller färgblinda.

11.6. Bilaga 6 - PACT-analys av SJ:s biljettautomater för 
rikstäckande trafik.

People

SJ:s automat för rikstäckande tra$k är avsedd för en bred mängd användare. Det $nns ingen åldersgräns 
för vem som kan använda systemen utan användare kan vara allt från barn och ungdomar till 
pensionärer. Den primära målgruppen som kan tänkas använda automaten är alla som behöver köpa en 
biljett eller ska hämta ut en bokad biljett, vilket ger en oerhört bred målgrupp.
De fysiska skillnaderna som man måste ha i åtanke är allt från färgblinda, rullstolsburen, döva, personer 
som inte pratar svenska och så vidare. Att köpa tågbiljetter på en automat är inte det mest 
förekommande aktiviteten för alla, därför krävs det av systemet att det är enkelt att använda och 
intuitivt.
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Activites

Aktiviteten som genomförs biljettköp i automaten. För köp av ordinär biljett eller en sista minuten 
biljett så måste man ha bestämt avreseort och destination. Man kan även hämta ut tidigare bokade 
biljetter. Betalning av biljetter sker med kontokort.

Contexts

Socialt och fysiskt sker användandet i en o!entlig miljö där automaterna är placerade i anslutning till en 
tågstation. Miljömässigt sett så kan det vara en livlig och stressig miljö som kan påverka användare 
negativt då de kanske har bråttom till tåg eller får svårt att koncentrera sig och blir distraherade på 
grund av ljud i bakgrunden. Eftersom det ofta $nns ett %ertal avgångar att välja mellan är det viktigt att 
man får en biljett till rätt avgång, därför måste man kunna koncentrera sig och hänga med på vad som 
händer i gränssnittet.

Technologies

Eftersom tågbiljettsköp har en stor målgrupp så måste automaten uppfylla ett enkelt användande för en 
bred målgrupp samt behandla många alternativ för resan, hur många som reser, vilken ålder, och tillval 
som de kan tänkas önska för resan. Systemet kan vara svårt att användas av personer som är 
rullstolsburna då det är en automat som är ganska hög och har ett tangentbord som också är högt 
placerat.
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