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Abstract 
 

Today there are too many useless ticket machine system which does not contribute 

to more than dissatisfied customers and users. Passengers will increase and require 

more user-friendly ticket machine system. In this study, we have put users at the 

heart throughout the process. The current system lacks important feedback from 

the users' perspective, therefore, we have put all the focus on it when we 

interviewed and observed users as they interact with the ticket machine systems. 

This study aims to develop design principles for the development of user-friendly 

interface. The best thing about this study is that we have put all our focus on the 

users and really tried to highlight his / her perspective. We initially prepared a 

background note on which we have discussed various issues and concepts that 

exist in today's IT development, then we proceed to discuss the problem area 

where we present a scenario of how it might look like when someone integrates 

with a ticket machine system. In order to delimit the scope of the study, we have to 

define ourselves according to the ticket machine system where you can buy and 

order your travel. We have not examined all systems. We have also chosen to limit 

ourselves to the interaction between user and system. The theoretical part has been 

the basis for the empirical investigation where we have used a qualitative approach 

and made both observations and interviews with users.  

Furthermore, the analysis we have made a comparison between theory and 

empirical data and have had it as a starting point when we developed the design 

principles.  
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Sammanfattning 
 

 

I dagsläget finns det allt för många odugliga biljettautomatsystem som inte bidrar till 

annat än missnöjda kunder och användare. Resenärerna ökar och kräver fler 

användarvänliga biljettautomatsystem.  I denna studie har vi lagt användarna i centrum 

under hela processen. Dagens system saknar viktig feedback från användarnas perspektiv 

därför har vi lagt all fokus på det när vi intervjuat och observerat användarna när de 

interagerar med biljettautomatsystemen. Den här studien syftar till att ta fram 

designprinciper för utveckling av användarvänliga gränssnitt. Det bästa med denna studie 

är att vi har lagt all vår fokus på användaren och verkligen strävat efter att lyfta fram 

honom/hennes perspektiv. Vi har till en början sammanställt en bakgrundsbeskrivning 

där vi har diskuterat olika problem och begrepp som finns i dagens IT-utveckling, sedan 

går vi vidare med att diskutera problemområdet där vi bl.a. Presenterar ett scenario om 

hur det kan se ut när någon integrerar med ett biljettautomatsystem. För att avgränsa 

studiens omfattning har vi valt att avgränsa oss till biljettautomatsystem där man kan 

köpa och beställa resor. Vi har alltså inte undersökt alla system. Vi har även valt att 

avgränsa oss till interaktionen mellan användaren och systemet.  Den teoretiska delen har 

legat som grund för den empiriska undersökningen där vi har använt en kvalitativ metod 

och gjort både observationer och intervjuer med användare. Vidare i analysen har vi gjort 

en jämförelse mellan teorin och empirin och har haft det som utgångspunkt när vi 

utvecklat designprinciperna.  
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1  Inledning 
I detta kapitel börjar vi med att ge en bakgrundsbeskrivning där vi går igenom vad det 

finns för problem idag och varför vi skriver det här arbetet. Vi går sedan vidare med att 

presentera en problemdiskussion där vi går igenom ett scenario som vi själva har varit 

med om. Begreppspreciseringen beskriver dem begreppen som är centrala. Vi kommer 

att redogöra för vilka forskningsfrågor vi valt att ställa till förhållande till 

problemställningen och belyser sedan syftet med rapporten, det förväntade resultatet 

samt dem avgränsningar som vi har gjort. 

1.1  Bakgrundsbeskrivning 

I takt med IT-utvecklingen så har gränssnitt börjat spela en allt större roll. Vi anser att IT-

system ska ses som ett hjälpmedel och göra det lättare för användare att uppnå sina 

behov.  

”Människan i det moderna samhället blir alltmer beroende av datorn. Alltfler 

administrativa rutiner datoriseras inom statliga, kommunala och privata sektorer. Vi kan 

snart inte få ut våran lön, bli kallade till sjukhusbesök eller få våra räkningar utan att 

datorerna fungerar” (Allwood, CM: 1998) 

 

Vi har delat in IT-system i två olika delar, dessa kallar vi för självständiga IT-system och 

osjälvständiga IT-system. Vad vi menar med ett självständigt IT-system är ett system 

som inte är så beroende av användaren, ett system som delar ut information regelbundet 

t.ex. System som genererar faktura till användare. Ett osjälvständigt IT-system är ett 

system som är helt beroende av användaren, ett system som inte kommer till nästa steg 

utan att användaren ber om det t.ex. Ett bokningssystem, där användaren navigerar sig 

fram till en fullständig bokning av biljett. Vi har valt att avgränsa oss till det här området 

och forska mer om osjälvständiga IT-system där användaren spelar en stor roll.   

 

I dagsläget fungerar IT-system som en central aktör mellan människan och dess behov, 

det går att mäta IT-beroendet med alla andra mänskliga behov. Inget företag kan  

konkurrera utan ett fungerande IT-system, det spelar ingen roll vilka metoder som 

används. Anledningen till varför system används är att spara arbetskraft, tid, pengar osv. 

På många företag används IT-systemet som en extra anställd, den gör allt grovjobb 

medan människan underhåller den.  När IT är så pass viktigt i ett samhälle gäller det att 

ha användarvänliga system så att människa-datorinteraktionen blir så bra som möjligt. 

Enligt Allwood, CM (1998) innebär människa-datorinteraktion ett samspel mellan två 

”parter” där människan har en avsikt med interaktionen och är den part som kännetecknas 

av flexibilitet och allmän problemlösningsförmåga medan dator i dagsläget vanligen är 

enkelt regelstyrd och har dålig förmåga att anpassa sig till användarens avsikter med 

interaktionen. 

 

Genom IT-system är till för att effektivisera användarnas handlingar och det görs genom 

att bl.a. använda ett bra gränssnitt. Det är viktigt att inte låta användaren slösa tid och 

kraft på att försöka förstå systemet eftersom det minskar effektiviteten. IT-system som 

har dålig användbarhet och som användaren inte förstår är ett misslyckat system.  
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En definition av användbarhet enligt (ISO 9241-11, 1998): 

”Den grad en särskild användare kan utnyttja en produkt för att uppnå specifika mål med 

ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett vanligt 

användningssammanhang.” 

1.2  Problemdiskussion 

En kvinna skulle köpa en bussbiljett från Borås till Stockholm, det skulle hon göra med 

hjälp av en biljettautomat. Den aktiviteten hon skulle utföra var en 

självbetjäningsaktivitet. Med självbetjäningsaktivitet menas att användaren själv ska se 

till att få ut biljetten och det ska ske snabbt och effektivt. När kvinnan skulle köpa sin 

biljett förstod hon inte hur hon skulle gå tillväga utan bad istället om hjälp av en man som 

stod i kön. Mannen hjälpte henne och hon fick ut sin biljett. Bara för att hon till slut fick 

ut sin biljett betyder det inte att biljettautomatsystemet är bra designat. Kvinnan behövde 

hjälp vilket betyder att hon inte lyckades betjäna sig själv, dvs. självbetjäningsstrategin 

misslyckades vid det tillfället. Den här händelsen visar att dagens biljettautomatsystem 

kan förbättras och vi anser att de kan förbättras genom bättre gränssnitt. Med ett 

användarvänligt gränssnitt kan kvinnan betjäna sig själv utan någon hjälp och det är det 

som vill uppnå med hjälp av biljettautomatsystem. 

 

Vi har illustrerat den här aktiviteten i bilden nedan. 

 

Figur 1 : Interaktionen mellan användare och självbetjäningssystemet. 

 

Automater skriver ut biljetter efter resenärens önskemål. Eftersom vi båda som skriver 

detta arbete är aktiva resenärer så har även vi märkt att användare har problem med att 

integrera med detta system. Det är väldigt vanligt att människor som står framför i kön 

har problem med att förstå hur de ska gå tillväga för att lyckas med sitt köp, de försöker 

interagera med systemet tills de till slut blir förvirrade och ger upp. Vi har även själva 
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stött på olika slags problem när vi försökt utföra köp av biljett, därför har vi valt att skriva 

om biljettautomater.  

 

Vi anser att biljettautomatsystem inte alltid fungerar som hjälpmedel för användarna, 

snarare tvärtom. Vissa användare anser systemen vara en börda och köper hellre sina 

biljetter i informationsdisken. En anledning till detta är att användarna inte känner att de 

har kontroll när de interagerar med systemet. Användarkontroll (User control) är en 

viktig aspekt att tänka på när en design av ett IT-system. Användarna ska uppleva att de 

har kontroll över systemet och att det är de själv som bestämmer över dialogen, annars 

kan de känna sig obekväma och osäkra på systemet. Enligt Löwgren, J (1993) finns det 

ett antal punkter som behövs för att uppnå lyckad användarkontroll. Det ska gå att ångra 

en handling i ett system. Systemet ska innehålla genvägar, dialogen mellan system och 

användare ska designas på ett sådant sätt att större misstag eller missförstånd inte 

inträffar och den sista punkten är att ha tydlig feedback när en handling är genomförd. 

När det utförs en design av ett system som innehåller dessa kvalitéer är man på rätt väg 

att skapa ett system där användaren har kontroll över sina handlingar. Vi vill bl.a. 

undersöka om dagens biljettautomatsystem uppfyller dessa krav. Uppfyller de inte kraven 

vill vi veta vad som kan göras för att få dem att bli bättre och även komma med principer 

för att förbättra dem.  

 

1.3  Begreppsprecisering 

1.3.1  Användbarhet 

Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå 

specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt. 

( ISO 9241-11:1998) 

 

1.3.2  Användarvänlighet 

Användarvänlighet innebär att systemet är lätt och behagligt att använda. Begreppet 

ligger nära användbarhet där fokus ligger på ändamålsenlighet och effektivitet. Ett 

användarvänligt system orsakar inte onödiga problem eller missförstånd. Det är logiskt, 

konsekvent, effektivt och intuitivt. Användaren upplever det inte som jobbigt eller 

obehagligt att interagera med systemet.(Gullikson, Göransson 2002) 

 

1.3.3  Användare 

En användare är den personen eller de personerna som ska använda systemet. Systemet 

kan ses som ett verktyg och då är användaren den personen som använder verktyget. 

 

1.3.4 MDI/HCI 

MDI är en förkortning av människa-datorinteraktion och omfattar alla aspekter av 

betydelse för interaktion mellan människa och dator. HCI är den engelska förkortningen 

för ”Human computer-interaction”.( Gullikson, Göransson 2002) 
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1.3.5  IT-system 

Ett informationssystem definieras ofta som ett system med IT-stöd som samlar in, lagrar, 

bearbetar och distribuerar information om en domän. Ett informationssystem stödjer 

kommunikation och arbete inom och mellan organisationer. Den här definitionen består 

egentligen av tre delar. Den första delen beskriver uppbyggnaden av ett 

informationssystem, att det utnyttjar IT. Den andra delen beskriver informationssystemets  

funktioner, att samla in, lagra, bearbeta och distribuera information för en domän 

(domänen är ofta en organisation men kan också vara, till exempel, ett fordon, en persons 

sjukdomshistoria eller ett geografiskt område). Den tredje delen beskriver syftet med ett 

informationssystem, att stödja kommunikation och arbete. (Axelsson K & Goldkuhl G 

1998). 

 

1.3.6  Ändamålsenlighet  

Ändamålsenlighet innebär hur väl användaren klarar av att utföra uppgiften. Här går det 

att mäta den andel av lyckade genomföranden och de antal problem som användaren 

stöter på under interaktionsprocessen. Man tittar även på resultatets kvalitet och i hur stor 

utsträckning man har nått rätt resultat. Det ska gå så smidigt som möjligt. Det ska gå att 

lösa uppgiften utan några som helst problem och resultatet ska stämma överens med det 

som är förväntat för att uppnå ändamålsenlighet.  

 

1.3.7 Självbetjäning 

Självbetjäningssystem innebär ett IT-system inom handel och annan service där 

användaren/kunden själv gör en stor del av arbetet. 

 

1.3.8 Tillfredsställelse 

Med tillfredsställelse menas enligt oss hur mycket användaren gillar att använda 

systemet. Hur nöjd är användaren på en skala? Har det förväntade resultatet blivit 

uppnått? Detta är frågor som besvaras om vederbörande verkligen är tillfredställd.  

 

1.3.9 Användargränssnitt 

Ett användargränssnitt kan beskrivas som en länk mellan användaren och den hårdvara 

eller programvara som användaren verkar med. Användargränssnittet medger två saker: 

 Inmatning, som ger användaren möjlighet att inverka på systemet. 

 Utdata, som ger systemet möjlighet att presentera information och visa resultatet 

av användarens påverkan. 
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1.3.10  Service 

Engelska: service, dels åtgärd eller aktivitet som utförs i syfte att betjäna kunder, dels 

kontroll och underhåll av t.ex. maskiner. I den förra betydelsen används ibland 

synonymen tjänst. Företag som producerar tjänster kallas ofta serviceföretag 

 

1.4  Syfte 

Huvudsyfte: 

 Att utforma nya principer för att skapa ett användarvänligt gränssnitt för 

biljettautomat- system bör designas. 

Delsyften: 

 Ta fram de egenskaper som ett användarvänligt gränssnitt ska besitta ur ett 

användarperspektiv för att förstå användaren. 

 Att skapa en förståelse om de principer som redan finns i teorin om gränssnitt. 

 

1.5  Problemställning 

Vi vill undersöka hur man kan utveckla principer för ett användarvänligt gränssnitt i ett 

biljettautomatsystem som kan minska risken för förvirring, ansträngning, kognitiv 

belastning och istället bli tillfredsställande, effektivt och tidssparande. 

 

1.6 Förväntat resultat 

 En sammanställning av nya principer som ett användarvänligt gränssnitt för 

biljettautomatsystem bör innehålla. 

 En sammanställning av de egenskaper som ett användarvänligt gränssnitt ska 

innehålla ur ett användarperspektiv. 

 En sammanställning av de principer som finns i teorin för ett gränssnitt i ett 

biljettautomatsystem. 

1.7  Forskningsfrågor 

Huvudfråga: 

 Hur bör användarvänliga gränssnitt vara utformade för biljettautomatsystem? 

Delfrågor: 

 Vilka egenskaper ska ett användarvänligt gränssnitt innehålla ur ett 

användarperspektiv? 

 Vilka principer finns idag i teorin för gränssnitt i biljettautomatsystem? 



 

- 6 - 

 

 

 

1.8 Avgränsningar 

Vi har som tidigare beskrivit att vi är aktiva resenärer och har då lagt märke till att 

biljettautomatsystem i allmänhet kan förbättras vad det gäller gränssnitt, vi fokuserar 

alltså på mjukvara och inte hårdvara. Studien är således avgränsad till att handla om 

gränssnitt i biljettautomatsystem där man kan köpa resor istället för system i allmänhet. 

Forskningen kommer att inrikta sig på vilka principer och kvalitéer som behövs i ett 

biljettautomatsystem med ett användarvänligt gränssnitt. Vi har valt att avgränsa oss till 

interaktionen mellan användaren och systemet. Vi kommer att fokusera mycket mer på 

användbarhet än handlingsbarhet eftersom vi anser att systemen först och främst ska vara 

så användarvänliga att det ska gå att använda dem för att uppnå sina mål utan problem.  

 

1.9 Målgrupp 

Studien riktar sig självklart till alla som är intresserade av att lära sig mer om gränssnitt i 

biljettautomatsystem. Men för att vara mer specifika så riktar studien sig först och främst 

till interaktionsdesigner och systemvetare som ska designa ett användarvänligt och 

användbart IT-system men också verksamheter som utvecklar IT-system kan ha nytta av 

uppsatsen. Om interaktionsdesigner, systemvetare och systemutvecklare i verksamheter 

ser systemanvändningen från användarnas synvinkel ökar deras uppfattning om hur de 

kan utforma ett system som belastar användarna mindre och gör det lättare för dem att 

använda systemet.  

 

Genom att designa ett system som är effektivt och skapar mindre problem genereras 

många fördelar för både verksamheten och användarna. Vi hoppas att 

interaktionsdesigner och systemvetare får en bättre grund för att utveckla ett 

användarvänligt system. Då får de en klarare bild över vilka faktorer som är viktiga att 

tänka på och slutresultatet är ett IT-system som användarna vill ta del av. På längre sikt 

hoppas vi även att den kunskapen vi erhåller leder fram till en fortsatt forskning inom 

ämnesområdet och kan vara en inspirationskälla och idégivare för andra studenter för 

fortsatt forskning samt kunskap inom ämnesområdet. 
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2 Metod 
Vår metod kommer att visa hur detta arbete ska genomföras och varför vi har valt den 

angreppsmetoden som vi har valt. Detta som i syfte för att kunna besvara huvudfrågan.  

Vi kommer även att motivera till de val som har gjorts vad gäller datainsamling, 

arbetsgenomgång och analysmetod.  

 

2.1 Kunskapskarakterisering 

Vi vill utveckla en dels egenskapsbestämmande och dels en förståelsekunskap för vår 

huvudfråga. Anledningen till varför vi vill skapa en egenskapsbestämmandekunskap är 

för att vi i slutändan förväntar oss kunna utveckla designprinciper som framtida 

utvecklare kan ha användning av. Anledning till varför vi vill skapa en förståelsekunskap 

är för att vi vill förstå och skapa en bred kunskap till grund. 

I dagsläget finns det redan en viss mängd kunskap inom problemområdet, därför kommer 

vi att använda oss utav deskriptiva undersökningar. 

 

2.2 Perspektiv 

I studien kommer vi att använda oss utav kvalitativa metoder med hermeneutiska 

angreppssätt där vi valt att tillämpa observationer och intervjuer. Här kommer vi att 

undersöka hur ett biljettautomatsystems gränssnitt påverkar en användare som verkligen 

är i behov av den. Vårat perspektiv kommer att utgå ifrån data vi får in från våra 

observationer och intervjuer. Innan vi utför våra observationer och intervjuer kommer vi 

att fastställa ett par viktiga punkter som vi sedan kommer att utgå ifrån. Punkterna 

kommer att utgå ifrån den teorin vi har analyserat.   

 

Vi kommer slumpmässigt att välja ut olika användare som vi sedan observerar och kollar 

hur de går till väga när de försöker beställa en biljett. Under observationer kommer vi att 

titta på en del bl.a. olika reaktioner och tillvägagångssätt. Det andra sättet är att utföra 

intervjuer av de användare som använt systemet. När vi intervjuar kommer vi att ställa 

frågor rörande olika tillvägagångssätt och hur användaren upplevde gränssnittet. För att 

lösa huvudfrågan gäller det att förstå relationen mellan biljettautomatsystemet och dess 

användare. Vi har tänkt använda ett väldigt brett perspektiv i början eftersom vi anser att 

det kan vara bra när man samlar in information. Då biljettautomatsystem ska fungera som 

ett verktyg för en användare som är i behov av den kan det vara bra att tänka brett och ha 

vidgare vyer, det är inte systemet som är i centrum utan all fokus ligger på användaren. 

 

Att fastställa ett perspektiv är ett sätt att studera ett fenomen. Ett fenomen kan vara oklart 

och det är då det krävs en tolkning. I vår studie strävar vi eftersom att undersöka 

huvudfrågan ”Hur kan man förbättra gränssnittet i ett biljettautomatsystem?” och vår 

kunskapssyn grundar sig i att ta del av information och omvandla den till kunskap. 

Eftersom vi strävar efter att uppnå en förståelse utifrån användarnas upplevelser och 
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interaktioner samt systemets gränssnitt så är det de hermeneutiska perspektivet som vi 

kommer att utgå ifrån. 

 

2.3 Metodansats  

Efter att valt ett specifikt perspektiv är det viktigt att understödja det. Vi kommer att 

använda oss av en kvalitativ ansats och undersökningstyp. Eftersom vi studerar inom 

ämnet och kommer att införskaffa oss mer kunskap om biljettautomatsystem och dess 

användare är en kvalitativ metodansats att föredra. Vår studie kommer att baseras på en 

kvalitativ forskningsstrategi för att förstå användarna. För att förstå vad som kan 

förbättras i ett gränssnitt för biljettautomater krävs intervjuer, användartest, observationer 

samt tolkande analyser. Den teoretiska delen kommer att ge oss den kunskap vi behöver 

för att veta vad vi ska observera och vilka frågor vi ska ställa till respondenterna.  

 

2.4 Undersökningsformer  

Vi har omedvetet gjort en förundersökning då vi innan började med uppsatsen observerat 

och lagt märke till att dagens självbetjäningssystem kan förbättras. Det i sig är en 

förundersökning eftersom vi hittade ett problem som vi nu vill forska vidare om. Vi har 

även tänkt använda oss utav två andra undersökningsformer, deskriptiva och explorativa 

undersökningar. Genom att arbeta deskriptivt ska vi kunna ta fram de principer som finns 

i teorin idag för ett gränssnitt i ett biljettautomatsystem samt vad som karaktäriserar ett 

gränssnitt i ett biljettautomatsystem. Vi vill sedan arbeta explorativt för att kunna 

förbättra gränssnittet i biljettautomatsystem.  

 

2.5 Teorins roll 

Den teoretiska delen av arbetet är till för att skapa en bra grund för den empiriska 

undersökningen som sedan kommer att genomföras. Vi har undersökt de olika metoderna 

för att utföra intervjuer. Vi har även lärt oss vad som är viktigt att tänka på och vad man 

bör göra för att uppnå validitet och reliabilitet när man genomför en intervju. Vi har tagit 

del av olika teorier om biljettautomatsystem, användarvänlig systemdesign, människa-

dator interaktion, användargränssnitt och designprinciper. Vi kommer slutligen att utgå 

från teorin när vi genomför våra empiriska undersökning. 

 

2.6 Empirins roll 

Den empiriska undersökningen används för att jämföras med vad teorin säger. Vi har 

teorin som utgångspunkt och formulerar intervjufrågorna utifrån den. Den empiriska 

undersökningen kommer att bestå av ett antal intervjuer och observationer som kommer 

att genomföras slumpmässigt i olika centralstationer, flygplatser och andra platser där 

man kan köpa eller beställa biljetter.  
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2.7 Studiens process                             

Källor Kritier

Teori

Urval

Litteraturstudie

Principer för 

gränssnitt
Observationsmetod 

för ett ting

Observation av 

system

Kunskap om 

gränssnitt i ett BAS

Observationsmetod 

för en användare
Fråga 2

Observation av användare i 

en viss användarsituation

Sammanställning av användare i 

en viss användarsituation
Analysmetod

Sammanställning av 

fråga 3 och 2

TeoriFråga 1

Fråga 3

Fastställa principer för 

ett BAS

Uppsats

 

Figur 2: Handlingsgraf över studiens process 
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2.8  Insamlingsmetod 

 

2.8.1 Teoretisk undersökning 

För att skapa en teoretisk bas till den empiriska undersökningen har vi valt att göra en 

omfattande litteraturstudie bland material som är relevant för vår studie. Litteraturstudien 

gjordes genom sökning av dessa nyckelord: användbarhet, gränssnitt, HCI/MDI, 

informationsservice, service science, user interface m.m.  

 

Vår teoretiska grund består av artiklar och böcker inom vårat problemområde. Under 

arbetets gång har vi valt att belysa övergripande aspekter kring HCI/MDI och 

Informationsservice. Enligt Davidson, B & Patel, R (2003) ska den teoretiska grunden 

inledas brett och successivt avgränsas mot det valda problemområdet. Teorin ska sedan 

smalnas av och i slutändan bara handla om HCI/MDI, Informationsservice och gränssnitt 

i biljettautomatsystem. 

 

2.8.2 Empirisk undersökning 

Vi strävar efter att få en ökad förståelse för hur användarna upplever gränssnitt i 

biljettautomatsystem och vad man kan göra för att förbättra gränssnittet i ett 

biljettautomatsystem. Därför har vi valt att utföra en fallstudie. En fallstudie innebär 

enligt Patel, R & Davidson B (2003) att man gör en undersökning på en mindre 

avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara en individ, en grupp individer, en organisation eller 

en situation. I vårat fall innebär datainsamlingen att vi ska utföra en fallstudie av en grupp 

individer. Vi kommer att besöka olika centralstationer och möjligtvis landvetter flygplats 

för att göra observationer och intervjuer. Observationerna kommer att genomföras genom 

en videokamera, anteckningar och röstinspelningar. Vi kommer att använda oss utav de 

principer som står i boken Forskningsmetodikens grunder, Patel, R, Davidson, B (2003). 

Vi strävar efter att inleda intervjun med så neutrala frågor som möjligt med syfte att få så 

grundläggande information som möjligt. Vi kommer också att undvika långa och ledande 

frågor då det kan leda till förvirring och oengagerade svar.  

 

2.9 Analys av insamlat material och tolkning 

 

2.9.1  Analysmetod 

När vi har kommit till det här stadiet av undersökningen kommer vi att analysera den data 

vi fått utifrån våra intervjuer och observationer. Vi kommer att vara väldigt strukturerade 

när vi utför analysen för att kunna få en så relevant analys som möjligt.  

 

Vi kommer att börja med att analysera all material vi fått in via observationerna och 

intervjuerna för att sedan studera dem och göra en jämförelse mellan teorin och empirin.  
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Våra intervjuer kommer att utföras av användare av biljettautomatsystemen i samband 

med observationerna. men direkt efter interaktionen med biljettautomatsystemet. 

Anledningen till varför vi valt att utföra intervjun direkt efter är för att användaren ska ha 

interaktionen, alla tillvägagångssätt och eventuella problem färskt i minnet. Vi kommer 

sedan att göra en jämförelse av intervjuerna med olika användare för att få en del av 

användarnas synvinkel på hur de upplever gränssnittet av service systemet. Efter detta 

kommer vi att göra en sammanställning av all datamaterial som vi införskaffat genom 

intervjuerna och jämföra dem med den teori vi har. 

 

2.9.2  Utvärderingsmetod      

Enligt Starrin, G & Svensson (1994) finns det ett antal utvärderingsprinciper som är 

lämpliga för en kvalitativ metod. Här kommer vi att identifiera och beskriva de principer 

som vi tror att vi kommer att använda och som kan vara bra att ha. Utvärderingsmetoden 

är till för att skapa en god kvalitet, därför kommer vi att validera all insamlad material 

och sedan kritiskt bedöma studien för att kunna bidra till ny kunskap. Detta kommer vi att 

göra innan vi börjar med våra slutsatser.  

 

Struktur – Vi vill att studien ska hålla en så hög struktur som möjligt för att läsaren ska 

kunna känna sig trygg och bekväm med det han/hon läser 

 

Empirisk förankring – Vi kommer att utföra en hel del intervjuer med de användare 

som precis integrerat med systemet, vilket kommer att ge oss en god empirisk förankring 

i syfte att jämföra med det teoretiska underlaget och förundersökningen. 

 

Etiskt värde – Vi kommer att låta våra intervjupersoner och de personerna vi väljer att 

ha med i våra observationer vara anonyma eftersom vi anser att studiens trovärdighet inte 

kommer att vara sämre på grund av detta. Det är mer viktigt att teorin och empirin är 

sannfärdiga.  

 

Konsistens - Syftet är att skapa en röd tråd genom rapporten så att man hela tiden känner 

igen sig. Tanken är att skapa en röd tråd så att det blir enkelt att se hur de olika delarna 

hänger ihop. Vi kommer att utgå från våra forskningsfrågor och det är de som kommer att 

leda oss till vårat resultat.  

 

Innebördsrikedom - Vi har som syfte att ge en så fyllig bild av problemområdet som 

möjligt. Vi vill att studien ska ge en så rik bild som möjligt då framtida läsare ska kunna 

känna igen sig och kunna relatera till deras situation eller studie.  
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Intern logik – Vi strävar efter att på ett så tydligt sätt som möjligt få vårat 

kunskapsbidrag att genomgå under hela studien. Den interna logiken kan ses som en 

balans mellan forskningsfrågor, datainsamling och analysmetod.  

2.10  Presentationsmetod  

Resultaten av vår forskning ska utmynna i en textuell beskrivning i form av principer som 

ska följas för att skapa ett användarvänligt gränssnitt i ett biljettautomatsystem.  
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3 Teoretisk referensram 
Eftersom vi har valt att utreda gränssnitt i biljettautomatsystem då en användare 

interagerar med biljettautomatsystemet kommer vi att ta upp olika teorier som är 

relaterade till ämnet. Vi kommer att diskutera och definiera de absolut viktigaste och 

mest centrala begreppen i studien. 

 

Denna teoretiska referensram kommer att behandla ord som: Människa-datorinteraktion 

(MDI), Självbetjäningssystem, Användarcentrerad systemdesign, Användargränssnitt och 

nutida designprinciper. Kapitlet avslutas med en slutsats.  

3.1 Självbetjäningssystem 

Självbetjäningsteknologi böjar mer och mer förändra kunders interaktion med företag. I 

dagsläget har informations teknik blivit så stor att kunderna kan klara sig själva. De flesta 

vill lösa saker och ting på egen hand då det är betydligt mycket smidigare. Dagens 

självbetjäningssystem har ett sådant gränssnitt som tillåter användare att lösa uppgifter på 

egen hand. Detta sparar en hel del arbetskraft då det inte behöver sitta en anställd på plats 

vid varje interaktion. Självbetjäningsautomater är internationellt kallat ”Self service 

kiosk” och är datasystem som erbjuder självbetjäning där man får lösa en uppgift på egen 

hand. Självbetjäningsautomaterna används för att förse människor med information och 

service på olika slag. 

En definition :  

”A kiosk system is a computer-based information system, located in public areas, with 

which, through an intuitive user interface, from mostly anonymous users, predominantly 

while standing and for a relatively short time, information can be recalled or 

transactions can be triggered.”(Holfelder & Hehmann, 1994:2). 

 

Självbetjänings system är oftast lokaliserade till områden där det vistas mycket 

människor (Maguire, 1999: 3). De förekommer vanligtvis på bl.a. flygplatser, 

centralstationer och köpcentrum. De som använder självbetjäningsautomater har oftast 

låg datorvana (Holfelder & Hehmann 1994). 

Beroende på dess syfte är de försedda med olika komponenter så som kortläsare, biljett- 

eller kvittoskrivare, myntinsättare med mera. Eftersom kunder/människor som använder  

självbetjäningssystem inte är så tekniska eller har så stor datorvana, så är det väldigt 

viktigt att systemen har ett förståeligt och handlingsbart gränssnitt. Trovärdigheten ökar 

om systemet är användbart, vilket gör att kunder vågar använda systemet. 
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3.2 Användargränssnitt 

Tanken med ett självbetjäningssystem är att användarna ska nå sina mål utan någon 

extern hjälp, dvs. systemet ska fungera som ett verktyg som hjälper användarna att nå 

sina mål. Därför är det viktigt med ett gränssnitt som är designat på ett sådant sätt att 

användaren kan enkelt förstå hur man ska gå till väga för att nå det specifika målet. Det 

ska ske effektivt, risken för problem ska minimeras och onödig kognitiv belastning ska 

avlägsnas. Därför ska användaren vara i fokus ett användargränssnitt designas.   

 

Man kan säga att ett användargränssnitt är som en länk mellan användaren och den hård 

eller programvaran som användaren integrerar med. Användargränssnittet medger två 

saker: 

 Utdata, det är utdatan som visar information och resultat av användarens 

handlingar exempelvis på skärmen.  

 Inmatning, det är inmatningen som gör det möjligt för användaren att påverka 

systemet.  

 

Man kan följa en livscykelmodell vid namnet av Usability engineering lifecycle för att 

lyckas designa ett användargränssnitt som tillfredställer användaren. Följer man några 

punkter så kan man införskaffa sig behövlig information som i sin tur kan resultera till ett 

mer lyckat användargränssnitt. Så här ser Usability engineering lifecycle ut enligt 

Faulkner, Xristine (2000) : 

Uppgift Producerad information 
Lär känna användaren  Användarkännetecken 

 Användarbakgrund 

Känn till uppgiften  Användarens aktuella uppgift 

 Analys av uppgift 

Intagande utav Användarkrav  Användarkrav 

Fastställ användbarhets mål  Användbarhets specifikation 

Design process  Design 

Använd riktlinjer, heuristisk  Feedback för design 

Skapa prototyper  Prototyp för användartester 

Utvärdering med användare  Feedback för en ny design 

Ny design och en ny utvärdering med användare  Slutprodukt 

Utvärdera med användare och sedan rapportera  Feedback om produkter för framtida 

system 
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3.3 Användarcentrerad systemdesign 

En användarcentrerad design är en designfilosofi och process där slutanvändares behov 

och begränsningar av ett gränssnitt behandlas i olika steg (Gulliksen & Göransson, 

2002:41). 

I en användarcentrerad design fokuserar man på användaren genom hela processen från 

planering till tillverkning av ny produkt. Användarcentrerad design innebär att man 

designar någonting utifrån användaren. Det är användaren som bestämmer vad han/hon 

vill ska utvecklas eller designas och som utvecklare eller designer ska man utföra detta 

med användaren i fokus.  

 
Begreppet användarcentrerad systemdesign definieras av Donald Norman (1986): 

”[…] user-centered design emphasizes that the purpose of the system is to serve the 

user, not to use a specific technology, not to be an elegant piece of programming. 

The needs of the users should dominate the design of the interface, and the needs of 

the interface should dominate the design of the rest of the system.”  

 

När en användarcentrerad design gjorts så går man oftast igenom fyra olika aktiviteter. 

Dessa aktiviteter visas på modellen nedan. Modellen visar hur man går tillväga för att 

uppfylla alla systemkrav utifrån användarens behov. 

System satisfies 

specified 

requirements

Identify for human 

centered design

Specify requirements

Specify the context of use

Evaluate designs

Create design solutions

 

Figur 3: Modell över användarcentrerad systemdesign. 

 

Här är en lista av de aktiviteter som visas i modellen ovan: 
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1. Specify the context of use 

Identifiera produktens användare, hur de kommer att använda det och i vilka miljöer 

produkten kommer att användas i. 

 

2. Specify requirements 

Identifiera alla de mål och krav som behöver uppfyllas för att produkten ska bli lyckad. 

 

3. Create design solutions 

Här sker en utveckling av designlösningar. I det här stadiet ska man jobba i olika steg. 

Man börjar med att arbeta med en skiss och avslutar med en fullständig design. 

 

4. Evaluate designs 

Här sker en utvärdering av designen. Det viktigaste med det här steget i processen är att 

det är nu man genomgår utvärderingar av användbarhets tester.  

 

3.4 Människa – datorinteraktion (MDI) 

Genom att skapa ett gränssnitt som är användarvänligt och ett system som är 

användarcentrerat kan man förbättra och effektivisera interaktionen mellan människa och 

dator. Människan – datorinteraktion, förkortat MDI innebär ett samspel mellan en 

människa och en dator, samspelet påverkas av egenskaperna hos respektive deltagare 

samt av det sammanhang de befinner sig i (Gulliksen & Göransson, 2002: ?). I en 

människa – datorinteraktion är det människan som leder och datorn som följer. En 

skillnad mellan människan och datorn i interaktionssammanhang är att det är människan 

och inte datorn som formulerar målen. Datorn sätter endast begränsningar om vilka mål 

som är möjliga att genomföra av användaren. Enligt Schackel et.al(1990) är MDI en typ 

av disciplin om design och utvärdering, samt genomförande av interaktiva datorsystem 

för människans användande och dess fakta. Interaktionen mellan människor och datorn 

sker via ett användargränssnitt som inkluderar både hårdvara och programvara.  

 

MDI handlar om hur människor använder informationsteknologi ur ett 

användbarhetsperspektiv. Om ett system inte är användarvänligt så sker det ingen bra 

interaktion mellan användaren och datorn. Ett IT-system är till för att användas som stöd 

för användaren. Alla IT-system ska finnas till handa för att användaren ska kunna få sina 

uppgift genomförd. I en människa – datorinteraktion är gränssnittet den viktigaste delen 

då det är den som människan interagerar med. Det är extremt viktigt att gränssnittet är 

användbart, handlingsbart och användarvänligt. Enligt Gullikson & Göransson(2002) 

består MDI av fyra huvudsakliga punkter: användning, mänskliga egenskaper, dator och 

utvecklingsprocessen. 

 

Författarna menar att om man vill designa eller utveckla ett användarvänligt system 

måste faktorer som användarnas bakgrund, arbetsmiljö och begränsningar och även deras 

förmågor undersökas (Gulliksen & Göransson, 2002:41). 
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3.5 Designprinciper 

För att lyckas med de ovanstående punkterna måste ha man ha designprinciper att följa. 

Det finns många olika principer man kan följa, därför är det viktigt att följa principer som 

kan hjälpa dig att nå ut till den önskade kunden/målgruppen. Vi tänkte här ta med viktiga 

riktlinjer att tänka på gällande biljettautomatsystem, fokus är då på användarna. Vi ska ha 

med två olika typer av riktlinjer som är skriva av olika författare.  De första riktlinjerna är 

skrivna utav M. C Maguire i artikeln ”A review of user-interface design guidelines for 

public information kiosk systems”. Maguires granskning av riktlinjerna för 

gränssnittdesign av informationssystem är baserad på tidigare forskning och litteratur, 

han alltså inte gjort egna studier utan istället sammanfattat andras studier. Maguire har 

delat upp riktlinjerna i elva kategorier som vi nu ska förklara: 
 

Uppfyllande av användarkrav 

Det innebär man fastställer syftet med automaten. Vilka ska använda system? Vad är 

användarens mål? Samt vilka problem kan uppstå är de frågor man fokuserar på. 

Placering och uppmuntran till användning 

Vart automaten placeras är avgörande för om människor använder den eller inte. Det är 

därför viktigt att ha en skylt där man berättar om automaten existens. Om automaten är 

menad att vara i en avskild miljö för att användaren ska få vara i fred är det väldigt viktigt 

med en skylt. Skylten ska vara stor och ha hög kontrast för användare med 

synsvårigheter. (Maguire, 1999: 3). Maguire menar även att man kan visa en 

demonstration på skärmen om vad automaten ska användas till samt hur man använder 

automaten, men användaren ska kunna avbryta demonstrationen när som helst (Maguire, 

1999: 3) 

Fysisk åtkomst 

Det är viktigt för användarna att automaten har bl.a. rätt höjd. De som sitter i rullstol ska 

kunna komma under kontaktytan så att rullstolen kan rullas nära skärmen och 

tangentbordet så att de bekvämt kan använda automaten. I Artikeln rekommenderar Gill 

(Maguire, 1999: 3) att en bra höjd på automaten ligger mellan 70 och 120 cm från 

marken. För att göra det enklare för en person med nedsatt syn bör området kring 

automaten vara fritt från andra ting inom en radie av 1,5 meter. Det är viktigt att tydligt 

visa användaren hur man ska mata in eller dra betalning eller bonuskort, detta kan ske 

med feedback i form utav ljus.  

Introduktion och instruktion 

Maguire tycker att en affisch eller en tryckt folder är ett bra sätt att visa användarna vad 

systemet innehåller samt att visa några enkla steg på hur systemet används. Man bör 

presentera detta för användaren när han/hon kommer till det ställe där instruktionerna kan 
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vara behövliga eftersom användarna oftast inte orkar eller har tid läsa alla instruktioner 

på skärmen. En demonstration kan presenteras för att visa användaren hur man ska 

använda systemet.  

Språkval 

Om system kommer att användas av utländska turister eller av en internationell 

befolkning är det viktigt att ha flera språkval i systemet. Instruktionerna ska även finnas 

på olika språk. När man ska välja ett språk ska det språket skrivas i det aktuella språket, 

exempelvis ”Klicka här för Svenska”, eller så går det att använda sig utav flaggsymboler.  

 

Avskildhet 

Det är viktigt med avskildhet när användaren ska mata in personlig information. Sådana 

saker kan lösas genom att exempelvis inputenheten finns i midjehöjd då användaren kan 

dölja sina handlingar på ett smidigt sätt. Helst ska automaten inte skilja för mycket då 

användningen av den kommer att kännas begränsad. Automaten ska vara placerad på ett 

sådant ställe där användaren inte känner sig i vägen, användaren ska känna sig säker och 

trygg. Ljud som kommer från automaten ska vara låg så att användaren inte känner sig 

uppmärksammad p.g.a. hög ljudnivå. 

 

Hjälp 

Användaren ska få hjälp vid varje steg i system vid behov, det är alltså viktigt att själv 

kunna välja ifall man behöver hjälp eller inte. Hjälpen ska vara tydlig, exempelvis i form 

utav ett frågetecken.  Det ska även vara lika enkelt att stänga ner hjälpen som att aktivera 

den. 

 

Input 

Det finns olika typer av inputenheter till biljettautomatsystem. De vanligaste är 

tangentbord, tryckskärm, muntligt tal eller styrkula. Alla har sina för- och nackdelar. 

 

Output 

Output från en automat ska, enligt Maguire, fungera som vid traditionell skrämdesign. 

Maguire tar upp olika områden i sin artikel och dessa är: text, språkanvändning, bilder, 

ikoner, färg, grafik, tal och musik. 

  

Texten ska inte vara mindre än 16 punkter så att folk med nedsatt syn ska kunna läsa. Det 

ska vara så lite text som möjligt och kontrasten mellan texten och bakgrunden ska vara 

hög. Texten ska inte vara färgad.  
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Språket ska inte vara för svårt, tekniska termer eller andra fackspråk ska inte användas. 

  

Färgerna ska heller inte överdrivas, max fyra till fem färger och de ska helst användas i 

praktiskt syfte, exempelvis för att skilja på element. Färgerna röd och grönt ska gärna 

undvikas p.g.a. färgblindhet.  

 

Grafiken ska vara hög kvalitativ men den ska inte innehåller mycket färger. 

  

Om ikonen används ska de kompletteras med text så de inte missförstås. Ikonerna ska 

även testas med användare för att se hur människor uppfattar ikonerna.  

 

Feedback ska gess snabbt, helst inom två till tre sekunder. Visa även någon form av ikon 

eller liknande som alar om att system arbetar.  

Bilder kan vara bra att ha med som ett komplement till text, men det är viktigt att inte ha 

med för mycket bilder då system arbetar långsammare med för mycket information att 

bearbeta.  

Enligt Maguire så ökar tal som output. Om automaten finns i en öppen miljö där det finns 

mycket ljud m.m. går det att använda sig utav en telefonlur. 

 

 

Detta gör det enklare för personer med nedsatt syn då system berättar genom luren vad 

användaren kan se på skärmen. Volymkontroll ska finnas med.  

Musik kan ge ett starkare intryck av en multimediepresentation. Om bakgrundsmusik 

används kan man påkalla användarens uppmärksamhet. Användaren ska kunna se hur 

långt musik stycket är, användaren ska kunna höja eller sänka volymen samt stänga av 

musiken helt om det så önskas. 

 

Struktur, navigering och menyer 

Dessa ska vara väldigt tydliga så att användaren vet vart i system han/hon befinner sig. 

Användaren ska alltid ha en möjlighet att gå tillbaka till startsidan. Funktioner som ska 

med i system är: start, starta om, tillbaka, nästa , ok , avbryt och avsluta.  

 

 

 

 

Menyval 

 

Menyvalen ska vara tydliga så att användaren vet på ett ungefär vad för information som 

finns i den menyn innan han/hon trycker på den. Maguire menar att vid menydesign ska 

max tolv val finnas i en meny, valen ska då vara strukturerade med eftertanke och 

tekniska termer, förkortningar ska inte finnas med. Om system inte används på ett par 

minuter ska man automatisk hamna på startsidan igen, men det ska inte ske för snabbt 

eftersom användaren kan bli frustrerad.  
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Kundanpassning 

 

Gränssnittet ska alltså vara anpassat till olika användares mål och behov. De andra 

riktlinjerna är tio allmänna principer för användargränssnitt design.  De kallas "heuristik" 

eftersom de har karaktären av tumregler mer än specifika användbarhet riktlinjer.  

 

Synlighet av systemets status  
Systemet bör alltid hålla användarna informerade om vad som händer, genom lämplig 

feedback inom rimlig tid. (Molich, R, and Nielsen, J. 1990, s. 59).  

 

Match mellan systemet och den verkliga världen  
Systemet ska tala användarens språk, med ord, fraser och begrepp, det ska vara bekant för 

användaren snarare än att använda systemorienterade termer.  Den ska följa den verkliga 

världens konventioner och se till att information visas i en naturlig och logisk ordning 

(Nielsen J. 1994, s114). 

  

Användarkontroll och frihet  
Användare väljer ofta systemfunktioner av misstag och behöver en klart markerad 

"nödutgång" för att lämna oönskade tillstånd utan att behöva gå igenom en lång dialog. 

System ska Stödja ångra och göra om. (Nielsen J. 1994, s. 78) 

 

Konsekvenser och standarder  
Användarna ska inte behöva undra om olika ord, situationer eller handlingar betyder 

samma sak. Följ en plattform som är allmänt accepterad (Molich, R, and Nielsen, J. 1990, 

s.104 ).  
 

Fel förebyggande  
Det som är bättre än bra felmeddelanden är en noggrann design som hindrar att ett 

problem uppkommer i första hand.  Antingen eliminerar man felbenägna villkor eller så 

granskar man dem och hjälper användaren genom ett bekräftelse alternativ innan de utför 

åtgärden (Molich R, and Nielsen J. 1990, s.97-98).  

 

Igenkännande är bättre än att minnas  
Minimera användarens minne belastningen genom att göra objekt, handlingar och 

valmöjligheter synliga.  Användaren ska inte behöva minnas information från en dialog.  

Instruktioner för användning av systemet bör vara synliga och lätt åtkomliga vid behov 

(Nielsen J. 1994, s.111).  

 

       

 

 

 

Flexibilitet och effektivitet i användning  
Accelerators som nybörjare inte kan se kan ofta påskynda interaktionen för 

expertanvändare så att systemet kan tillgodose både oerfarna och erfarna användare. Man 
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ska tillåta användare att skräddarsy frekventa åtgärder (Nielsen J and Molich R. 1990, 

s.60).  
 

 

Estetisk och minimalistisk design  
Dialoger bör inte innehålla information som inte är relevant eller sällan behövs.  Varje 

extra enhet av information i en dialog konkurrerar med de berörda enheterna av 

information och minskar deras relativa synlighet (Molich R and Nielsen J. 1990, s.72).  

 

 

Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel  
Felmeddelanden bör uttryckas på ett enkelt språk (inga koder), ange det exakta problemet 

och konstruktivt föreslå en lösning (Nielsen J, and Molich R 1990, s.45).  
 

 

Hjälp och dokumentation  
Även om det är bättre om systemet kan användas utan dokumentation, kan det vara 

nödvändigt att tillhandahålla hjälp och dokumentation.  All sådan information ska vara 

lätt att söka, den ska vara fokuserad på användarens uppgift, gör en lista på konkreta steg 

att följa men se till att listan inte är för stor. (Nielsen J, and Molich, R. 1990, s.47-51) 

 

 

3.6  Sammanställning av teorin 

För att kunna designa ett användarvänligt självbetjäningssystem måste man lära känna de 

som kommer att använda systemet. Man måste alltså utgå ifrån användarna för att skapa 

bra användargränssnitt och användarcentrerad systemdesign. Lyckas man med det är man 

på god väg att skapa en god människa – datorinteraktion (MDI) mellan det specifika 

systemet och användaren. Modellen nedan är en illustration på hur alla dessa delar hjälper 

till att skapa slutprodukten, ett självbetjäningssystem som effektivt hjälper användaren att 

nå sina mål. 
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Användarcentrerad-

systemdesign
Användargränssnitt

MDI

Användare

Ett användarvänligt 

självbetjäningssystem

Självbetjänings-

system

 

Figur 4: En modell över hur en koppling mellan dessa teorier skapar ett användarvänligt 

självbetjäningssystem 

 

 

Följer vi modellen kommer det att gynna våran empiriska studie. Modellen visar att vi 

ska koppla ihop alla teorierna med empirin då vi fokuserar på användarna för att sedan 

skapa ett användarvänligt självbetjäningssystem. 
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4  Empiri 
I detta kapitel redogörs svaren från användarna som vi har intervjuat samt egna 

reflektioner av våra observationer kommer att dokumenteras. Vi valde att göra en 

fallstudie där vi använde oss utav olika biljettautomatsystem när vi genomförde 

intervjuerna. Syftet med den empiriska undersökningen var att undersöka vad 

användarna tycker om dagens självbetjäningssystem och förhoppningsvis ur ett 

användarperspektiv hitta problem som vi sedan kunde lösa. Intervjuarna tog plats i den 

naturliga miljön efter att användarna hade integrerat med självbetjäningssystemet.    

 

4.1  Argumentation för urval 

Valen av systemen gjordes utifrån resultatet utav våran förstudie då vi insåg att många 

användare hade problem med att integrera med vissa biljettautomatsystem. Personer som 

intervjuades är personer som brukar använda sig utav biljettautomatsystem. Vi har valt att 

låta företag och respondenter vara anonyma, då vi inte anser några namn skulle ha någon 

betydelse för studiens resultat. 

 

4.2 Beskrivning av tillvägagångssätt 

Vi började med att observera när användarna integrera med systemet utan att ”förvarna” 

användarna. Vi såg till att observera olika typer av användare, d.v.s. unga, gamla och allt 

däremellan. När de var klara gick vi fram till användarna och förklarade syftet med vårat 

arbete. Vi frågade ifall de kunde hjälpa oss genom att svara på några frågor, svarade de ja 

så påbörjade vi intervjun. Intervjun började med generella frågor så som ålder, 

utbildning, jobb m.m. Vi följde vår intervjuguide i största möjliga mån men följdfrågor 

tillkom när vi kände att svaret krävde en mer fördjupning. Under intervjun var det en 

person av oss som ställde frågorna medan den andra dokumenterade svaren på ett papper. 

 

4.3 Insamlingsresultat 

Vi har både observerat och intervjuat olika användare. Observationerna har vi gjort för att 

själva få en inblick i hur bra våra användare integrerar med systemet. Vi kommer inte att 

analysera observationerna. Vi har valt att försöka utgå från dem när vi skriver slutsatserna 

längre fram. När vi genomfört våra intervjuer och observationer har vi slumpmässigt valt 

ut användare av biljettautomatsystemet. Detta har resulterat i olika människor i olika 

åldrar med olika grader av erfarenhet av systemet.  

 

Vi har medvetet valt ut ett antal pensionärer för att få med deras syn på systemet samt 

vad de tycker ska förbättras. Vi har gjort 30st intervjuer och observerat femton kvinnor 

och femton män. Vad gäller yrke och utbildning så har vi med allt från arbetslösa och 

akademiker till högt utbildade användare.  
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4.3.1  Intervjuer 

 

Anser du att en introduktion om hur systemet används behövs eller är det 

lättförståeligt? 

De flesta som vi intervjuade tyckte att en introduktion inte behövdes eftersom man enkelt 

kan förstå systemen. Vissa påpekade dock att de kan tänka sig att äldre personer kan 

behöva en introduktion. När vi intervjuade äldre personer tyckte även vissa av dem att en 

introduktion skulle behövas då de inte förstod allting. En introduktion är nödvändig att ha 

med eftersom att den kan hjälpa alla användare att förstå systemet. Känner användaren att 

introduktionen inte behövs så är det bara att klicka ner den. Introduktionen ska alltså vara 

valbar. 

 

 

Vad anser du om språkvalet? Lätta ord/Svåra ord? 

Här var de flesta överens om att språket inte var något problem. Många menade att det 

inte finns så mycket text överhuvudtaget och därför är det svårt att klaga på språket. Med 

tanke på att ingen klagade på språket anser vi att det är ett tecken på att språket är bra. 

När något är bra så är det enkelt för användarna att ta det förgivet, hade språket varit 

sämre så tror vi att de snabbt hade påpekat detta.  

 

 

Vad tycker du om färgvalet? 

Svaren på den här frågan varierade en del. De flesta tyckte att färgerna helt klart var 

tråkiga och att starkare färger ska vara med i gränssnittet. De ville alltså ha en starkare 

signaleffekt, exempelvis på menyerna och priset. De tyckte även att systemens gränssnitt 

hade en tendens att se tråkiga och omoderna ut tack vare de tråkiga färgerna. Men det 

fanns användare som tyckte att färgerna var bra precis som de är. De tyckte att det var 

positivt att inget sticker ut och menar att neutrala färger passar de flesta. Åsikterna 

varierade oavsett ålder eller kön.   

 

 

Anser du att du får tillräckligt med hjälp av systemet vid behov? 

Även svaren på den här frågan varierade en hel del. Vissa tyckte att man borde få mer 

hjälp vid situationer där man inte vet vad man ska göra medans andra tyckte att man får 

tillräckligt med hjälp. En användare sa att hon inte förstod ett steg i systemet och kunde 

inte få någon hjälp utav system, därför gav hon upp till slut och gick därifrån. Det anser 

vi är oacceptabelt. 

 

 Eftersom så många som cirka häften av användarna tyckte att man inte får tillräckligt 

med hjälp måste den punkten förbättras, alla användare ska känna att de kan alltid kan få 

hjälp vid svåra situationer. Genom hjälpknappar kan man få användaren att känna att 

systemet hjälper dig och inte arbetar emot dig. Det skapar en trygghetskänsla och tillit till 

systemet.  



 

- 25 - 

 

Hur är navigeringen? Är systemet lättnavigerat? 

Vissa användare tyckte att navigering var enkel och tydlig. Men det fanns flera användare 

som klagade på olika saker. Ett stort problem var att användarna tyckte att en 

processkedja saknades. Utan processkedjan kunde användarna inte veta hur många steg 

som finns kvar innan de är klara med sitt köp och det skapar en oreda. Några användare 

tyckte även att det var jobbigt att man inte alltid kunde gå tillbaka ett steg, ibland var man 

tvungen att avbryta hela köps processen och börja om ifall man råkat trycka något fel. 

Det fanns även användare som tyckte att det var svårt att hitta den menyn eller knappen 

man letar efter. Det tror vi kan bero på brist utav signaleffekter, mer kontrast kan alltså 

behövas, ex. färgkontrast och storlekskontrast.  

 

 

Anser du att du får tillräckligt med feedback vid varje steg ex. Vart du befinner dig 

i systemet? 

Svaren på denna fråga varierade inte så mycket. Här fick vi tydlig information om att 

systemen saknar feedback. Användarna kände att de inte riktigt visste vart de befann sig i 

systemet vid olika tillfällen. Det är väldigt vanligt att upptäcka att man helt plötsligt 

måste ändra något som man gjort tidigare, då kan det underlätta om man vet exakt hur 

långt man har kommit. Användarna klagar på att de tappar bort sig ibland och att det kan 

vara otroligt mycket lättare med en processkedja. Ungefär sjuttio procent tycker att det 

borde finnas en processkedja eller något liknande för att göra det lättare för en att veta 

vart man är. Som vid alla andra frågor har vi ju självklart några som tycker att systemet är 

bra som det är och att de får tillräckligt med feedback men om man kollar statistiskt sätt 

så är det bara de som använt systemen otroligt mycket och de som bara hämtar ut biljetter 

som anser att feedbacken är bra som den är idag.   

 

 

Hur tycker du att systemet uppfyller dina mål? 

Detta är en lätt fråga, vilket har resulterat i ganska snabba och enkla svar. Efter att ha gått 

igenom alla svar har vi upptäckt att användarna tycker att systemen uppfyller deras mål. 

Detta gör den endast för att de i slutändan får biljetten, vilket också är syftet med hela 

processen. Men användarna klagade på att vägen dit kunde ta väldigt lång tid och att det 

oftast uppstod problem och krångel. Några användare lyfte även fram att det var alldeles 

för många steg och att det oftast går väldigt sakta.   
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Är systemet som du trodde att det skulle vara? Motsvarar systemet dina 

förväntningar?  

Här har ungefär femtio procent har svarat att systemen motsvarar deras förväntningar och 

de användarna säger att de sedan tidigare har förväntat sig att systemet ska fungera som 

den gör. Användarna klagar på att systemen är långsamma och att det är för många steg. 

En användare uttrycker sig såhär. 

 

 ”Jag trodde att den skulle vara bökig och det stämmer. Systemet är väldigt komplicerad 

för äldre människor och det är fel eftersom det ska vara lätt för alla” Anonym (2010).  

 

Vi har valt att ha med detta citat eftersom vi instämmer helt och hållet. Utgår man från 

statistiken så har alla pensionärer svarat att de förväntar sig ett mer användarvänligt 

system.  

 

 

Vad anser du kan förbättras med gränssnittet? 

Här har vi fått in en hel del information om man som kan användas till at förbättra 

gränssnittet. Om man läser igenom de tidigare frågorna som ställts så förstår man att de 

flesta användarna inte är så nöjda med systemet. Det klagas på allt ifrån färger till 

knappar. Vi har fått förslag om vad som kan förbättras samt hur. 

 

 

Hjälp 

Ungefär hälften av användarna upplever att de inte får tillräckligt med hjälp av systemen. 

Enligt användarna förekommer det bara en stor hjälpfunktion som är till ingen nytta, de 

önskar istället flera små hjälpfunktioner och helst en på varje sida som kan förklara hur 

man går tillväga. Nedan kommer förslag om hur detta kan förbättras. 

 

 

Förslag: 

 

 En hjälpfunktion på varje sida där man kan få hjälp med allt. 

 

  En hjälpfunktion vid varje flik så att man får information om vad som ska göras. 

 

 

Färger 

Många användare klagade på att biljettautomatsystemen saknar roliga och tydliga färger. 

De systemen vi har observerat har väldigt ljusa och enkla färger och det tycker inte 

användarna är så bra. Utifrån intervjuerna så vill användarna att det är lite signaleffekter 

på viktiga flikar som exempelvis avbryt. Man vill även att textfärgen ska vara lite 

tydligare och att viktig text som exempelvis summa ska ha en annan färg. De vill även att 

systemet i sin helhet ska bli lite roligare att använda och vi har fått in lite förslag på vad 

som kan göras för att uppnå detta.  
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Förslag: 

 

 Anpassa färger och liknande efter årstid för att få en roligare stämning.  

 

 Skapa signaleffekt och lite starkare färger på viktig text. 

 

 Ha en bild för varje sida i systemet. Bilden ska vara en komplettering av rubriken 

göra det lättare för användaren att förstå.    

 

 

Navigering 

Användarna tycker att det är alldeles för många steg man måste gå igenom innan man väl 

är framme och ska betala för sin biljett, detta leder i slutändan bara till förvirring och i 

värsta fall att användaren går därifrån. Användarna tycker även att knapparna på skärmen 

är otydliga och säger att det är svårt att förstå att man även kan navigera genom att trycka 

på skärmen. Stegen gör att det blir långtråkigt och att man känner en viss förvirring 

eftersom man hela tiden förväntar sig att det skall gå snabbt. Enligt användarna så 

förväntar man sig att det bara ska gå att fylla i avresa, återresa och sedan har man köpt 

biljetten.  

 

Användarna upplever att systemen är väldigt långsamma och att de spenderar ungefär 

fem minuter när de ska köpa en biljett. Denna teori stämmer även om man utgår ifrån den 

information vi fått in med hjälp av observationerna som vi har gjort. Ju långsammare 

systemet är desto längre köbildning blir det. Nedan kommer vi att punkta lite förslag som 

vi fått in av användarna vad gäller navigering. 

 

Förslag: 

 

 Minska på stegen genom att ha mer information på varje sida. 

 

 Snabbare system för att minska långa köer. 

 

 Bättre placering av viktiga knappar som t.ex. hjälp, framåt, bakåt, avbryt. 

 

 

Feedback 

Här framgick det tydligt att systemen nästan helt och hållet saknar feedback. Användarna 

har med väldigt långa meningar försökt beskriva vad de tycker om den feedback de får. 

Om man granskar svaren så har ungefär åttio procent sagt att de saknar återkopplande 

information. Det verkar vara vanligt att användarna tappar bort sig och väljer att avbryta 

hela processen, vilket är ett uppenbart tecken på att något är fel och att det måste ändras. 

Nedan kommer förslag på vad man kan ha för att underlätta för användarna, ca sjuttio 

procent har sagt att de vill ha en processkedja.  
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Förslag: 

 

 Processkedja som även går att klicka i för att gå tillbaka.  

 

 En siffra vid varje rubrik för att göra det enklare att veta vart man befinner sig i 

systemet. 

 

 

Introduktion 

De äldre personerna tyckte att det kunde vara bra med en introduktion om vad det är för 

system och hur systemet fungerar. Pensionärerna anser att det är ett problem att använda 

systemen eftersom det inte talar om hur det ska användas. Det finns oftast inte tid till att 

försöka utforska systemet första gången man använder det, därför kan det vara bra med 

en snabbintroduktion. Nedan kommer förslag på hur man kan lösa problemet.  

 

Förslag: 

 

 En introduktion om systemet och hur det ska användas. 

 

 

Vad anser du kan förbättras med automaten utöver gränssnittet? 

Ett viktigt önskemål av i princip alla användarna är att man på något sätt ska kunna dölja 

sitt lösenord. Detta är av säkerhetsskäl då man vill att användaren ska kunna känna sig 

trygg med att använda systemet. Systemen som vi har undersökt saknar lösenordsskydd 

vilket gör att användarna får använda sina händer för att försöka dölja lösenordet. Här har 

många användare klagat på att självbetjäningssystemen ligger väldigt dåligt placerade 

och att de oftast är svåra att hitta. Man har även ett önskemål om att systemen bör fungera 

lite oftare än vad de gör idag, då det enligt användarna är väldigt vanligt att de är ur 

funktion. Enligt användarna är tangentborden väldigt tröga och krångliga. Vi har fått in 

önskemål om att de gärna kan se ut som vanliga tangentbord så att det går snabbare att 

skriva.  
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5 Analys  
 

I detta kapitel kommer vi att presentera nya designprinciper som vi utifrån vår studie 

anser kan behövas för framtida utvecklingar av biljettautomatsystem. En analys av teori- 

och empirin kommer att göras under respektive forskningsfråga.  

 

 

5.1 Vilka principer finns idag i teorin för ett gränssnitt i ett 
biljettautomatsystem? 

 

Introduktion och instruktion 

I teorin stod det att en introduktion och en instruktion ska finnas med i system där system 

hjälper användarna att förstå hur de ska gå tillväga för att använda systemet. 

 

Språkval 

Enligt teorin ska man ha ett alternativ att välja olika språk i systemet. När man ska välja 

ett språk ska det språket skrivas i det aktuella språket, exempelvis ”Klicka här för 

Svenska”, eller så kan man använda sig utav flaggsymboler. Användarna uppskattar när 

ett system har flera språkval. De tycker även att språket ska vara enkelt, kort och 

informativt.  

 

Konsekvenser och standarder  
Man ska se till att användarna inte lägger en kognitiv belastning på att försöka förstå 

olika ord, situationer eller handlingar betyder samma sak. Man ska alltså följa en 

plattform som är allmänt accepterat av befolkningen. 

 

 

Fel förebyggande  
Det som är bättre än bra felmeddelanden är en noggrann design som hindrar att ett 

problem uppkommer i första hand.  Antingen eliminerar man felbenägna villkor eller så 

granskar man dem och hjälper användaren genom ett bekräftelsealternativ innan de utför 

åtgärden( Molich, R, and Nielsen, J1990). 
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Hjälp 

Enligt teorin ska användaren kunna få hjälp vid varje steg och vid behov. Att få hjälp ska 

vara valbart och det ska vara tydligt om vart man ska trycka för att få den hjälpen. Det 

ska också vara lika enkelt att stänga ner hjälpen som att aktivera den. 

 

Output 

Output från en automat ska, enligt Maguire, fungera som vid traditionell skärmdesign. 

Maguire tar upp olika områden i sin artikel och dessa är: text, språkanvändning, bilder, 

ikoner, färg, grafik, tal och musik. Texten ska inte vara mindre än 16 punkter så att folk 

med nedsatt syn ska kunna läsa. Det ska vara så lite text som möjligt och kontrasten 

mellan texten och bakgrunden ska vara hög.  

Texten ska inte vara färgad. Man ska hålla sig till max fyra till fem färger och de ska 

användas i praktiskt syfte, exempelvis som signaleffekter. Ikonerna ska fungera som ett 

komplement till text eller tvärtom, så att de inte missförstås. Även bilderna ska fungera 

som ett komplement till text. Viktigt att tänka på är att inte ha med för mycket bilder då 

det kan göra systemet långsammare. Om automaten finns i en öppen miljö där det finns 

mycket ljud m.m. går det att använda sig utav en telefonlur. 

 

 

Struktur, navigering och menyer 

I teorin står det att användarna alltid ska veta vart de befinner sig i systemet. De ska alltid 

ha en möjlighet att gå tillbaka till startsidan. Man ska ha med funktionerna start, starta 

om, tillbaka, nästa, ok, avbryt och avsluta skall vara med i systemet.  

 

Nielsen J, skriver ”Användare väljer ofta systemfunktioner av misstag och behöver en 

klart markerad "nödutgång" för att lämna oönskade tillstånd utan att behöva gå igenom en 

lång dialog.” (Nielsen J, 1994).  

 

 

Språket ska inte vara för svårt, tekniska termer eller andra fackspråk ska inte användas. 

Man ska inte heller överdriva med färger, max fyra till fem färger och de ska helst 

användas i praktiskt syfte, exempelvis för att skilja på element. Färgerna röd och grönt 

ska gärna undvikas p.g.a. färgblindhet.  Grafiken ska vara hög kvalitativ men den ska inte 

innehåller mycket färger. Har man ikoner ska de kompletteras med text så de inte 

missförstås. Man ska även testa ikonerna med användare för att se hur människor 

uppfattar ikonerna.  Feedback ska gess snabbt, helst inom två till tre sekunder. Någon 

form av ikon eller liknande bör visas att system arbetar.  

Bilder kan vara bra att ha med som ett komplement till text, men det är viktigt att inte ha 

med för mycket bilder då system arbetar långsammare med för mycket information att 

bearbeta.  
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Enligt Maguire(1999) så ökar tal som output. Om automaten finns i en öppen miljö där 

det finns mycket ljud m.m. kan man använda sig utav en telefonlur. 

 

 

Detta gör det enklare för personer med nedsatt syn då system berättar genom luren vad 

användaren kan se på skärmen. Volymkontroll ska finnas med.  

Musik kan ge ett starkare intryck av en multimediepresentation. Om man använder sig 

utav bakgrundsmusik kan man påkalla användarens uppmärksamhet. Användaren ska 

kunna se hur lång musik stycket är, användaren ska kunna höja eller sänka volymen samt 

stänga av musiken helt om det så önskas. 

 

 

Meny val 

Meny val ska vara så tydliga att användaren ska veta på ungefär vad för information som 

finns under det menyvalet. Det ska max finnas 12 menyer att välja emellan och menyerna 

ska vara välstrukturerade. Som vi tidigare tog upp i språket så ska det inte finnas några 

tekniska termer eller förkortningar som rubrik för en meny. Om system inte används på 

ett par minuter ska man automatisk hamna på startsidan igen, men det ska inte ske för 

snabbt eftersom användarna kan bli frustrerade.  

 

 

Kundanpassning 

Gränssnittet ska vara anpassat till olika användares mål och behov. Det tycker vi de flesta 

biljettautomater saknar. De har oftast ett gränssnitt som är menat för alla användare, 

därför blir det svårt att göra alla nöjda. 

 

 

Synlighet av systemets status  
Användarna ska alltid veta vad som händer, system ska alltid informera vad som händer 

genom lämplig feedback inom en rimlig tid. 

 

 

Igenkännande är bättre än att minnas  
Användarens minnesbelastning ska hållas minimal genom att göra objekt, handlingar och 

valmöjligheter synliga. Användarna ska inte behöva minnas information från ett tidigare 

steg. Instruktioner för användning av systemet bör vara synliga eller lätt åtkomliga vid 

behov. 

 

 

 Flexibilitet och effektivitet i användning  
Man kan ha med accelators som nybörjare inte kans se. Det kan göra det enklare och mer 

effektivt för expertanvändare att integrera med systemet då de användare sig utav  

accelatorerna. Systemet  blir skräddarsytt  för olika typer av användare.  

 

 

Estetisk och minimalistisk design  
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Dialoger bör inte innehålla information som inte är relevant eller sällan behövs.  Varje 

extra enhet av information i en dialog konkurrerar med de berörda enheterna av 

information och minskar deras relativa synlighet. Molich, R, and Nielsen, J. (1990). 

Improving a human-computer dialogue. 

 

5.2 Vilka egenskaper ska ett användarvänligt gränssnitt 
innehålla ur ett användarperspektiv? 

 

Om man ska se det från användarnas synvinkel så finns det ett antal olika egenskaper 

som ett användargränssnitt ska innehålla. Vi utgår från de intervjuer och observationer 

som vi har gjort och analyserar bara användarnas åsikter. 

 

Här har vi fått in en hel del information om vad som kan förbättras med gränssnittet. Om 

man läser igenom de tidigare frågorna som ställts så förstår man att de flesta användarna 

inte är så nöjda med dagens system. Det klagas på allt ifrån färger till knappar. Vi har fått 

förslag på vad de ska innehålla.  

 

Det finns några mycket viktiga och självklara egenskaper som ett gränssnitt ska innehålla 

enligt de användare vi har intervjuat och observerat.  

 

Hjälpfunktion 

Varje system ska ha en bra och välfungerande hjälpfunktion. Enligt Maguire ska 

användaren få hjälp vid varje steg i systemet vid behov. Om man tittar på dagens system 

så märker man att det inte har varit så hög fokus på hjälpfunktionerna. En användare 

måste kunna känna sig trygg med systemet och kunna få hjälp med allt han/hon vill när 

som helst.  

 

Under intervjuerna fick användarna komma med förslag på hur vi dem önskar att en 

sökfunktion ska fungera. De förslagen som vi fått in är : 

 

 En hjälpfunktion på varje sida där man kan få hjälp med det allt. 

 

  En hjälpfunktion vid varje flik så att man får information om vad som ska göras. 

 

Först och främst vill användarna att hjälpfunktionen ska fungera så bra att de ska kunna 

få hjälp med vad som helst. 

 

Enligt användarna ska det finnas en sökfunktion på varje sida och inte bara på förstasidan 

som är det vanligaste i dagens system. Sökfunktionen ska innehålla information om allt 

på sidan. Sökfunktionen ska fungera som en introduktion för den som vill veta vad allt 

innebär på respektive sida i användargränssnittet.  

 

Det andra förslaget vi fick in utifrån användaren är att hjälpfunktionen ska finnas vid 

varje flik. Det ska alltså finnas en liten hjälpikon som man kan trycka på om man är 

intresserad av att få veta mer om den fliken eller ikonen. Det här har användarna önskat 
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eftersom dagens utvecklare har misslyckats med att använda samma språk som 

användarna. Under observationerna har vi märkt att det används ”plus-tecken” för att 

exempelvis lägga till resa, det här kan enligt användarna missuppfattas. De flesta 

användarna förstår inte att ”plus-tecknet” ska användas till att lägga till resa, så istället 

blir de frustrerade och i kanske t.o.m. lämnar systemet. För att lösa ett problem som detta 

har användarna kommit med förslaget om att ha en hjälpfunktion vid varje ikon eller flik. 

 

Färgval 

Enligt användarna är färgvalet en väldigt viktig detalj, därför är det otroligt viktigt att 

lyssna på användarnas önskemål vad gäller val av färger. Enligt användarna kan färger 

påverka människan omedvetet, det kan alltså bidra till känslor. Detta håller vi som 

författare med om, vi anser t.ex. att mörka färger i ett gränssnitt kan bidra till negativa 

känslor. Det är viktigt att användaren känner sig trygg och säker i systemet. 

Användarvänlighet är väldigt viktigt vid alla sammanhang men det är mycket viktigare 

när man talar om självbetjäningssystem eftersom användaren ska integrera med systemet 

och utföra sin uppgift. Meningen är att systemet ska fundera som ett hjälpmedel. 

 

Under observationerna la vi märke till att självbetjäningssystemen hade väldigt neutrala 

färger, mest vitt och grått. Det var inte många av användarna som var nöjda med de 

färgerna, vi fick höra att de var otydliga och tråkiga. Användarna önskar att det fanns lite 

mer signaleffekter för att göra viktiga flikar lite tydligare så att inte allting smälter ihop 

som det gör idag.  

 

Vi fick inte riktigt några förslag om vilka färger som kan vara bra att ha i ett 

användarvänligt gränssnitt men däremot fick vi ett antal olika förslag på hur man kan 

göra gränssnitt mycket roligare. De förslagen som vi fått in är: 

 

 Anpassa färger och liknande efter årstid för att få en roligare stämning.  

 

 Skapa signaleffekt och lite starkare färger på viktig text eller flik. 

 

 Ha en bild för varje sida i systemet. Bilden ska vara en komplettering av rubriken 

göra det lättare för användaren att förstå.    

 

Användarna tycker att ett biljettautomatsystem ska vara lika underhållande som 

användarvänligt. Man använder systemen under en så kort tid att man ska få en positiv 

upplevelse när man väl använder det. Meningen är att användaren ska kunna uppfylla 

sina mål och förhoppningsvis vilja använda systemet igen. Användarna som vi har 

intervjuat har sagt att det kan vara bra att försöka anpassa färgerna utifrån bl.a. årstider 

eller liknande för att skapa en roligare stämning. Det här tycker vi att www.google.se har 

lyckats med väldigt bra. De brukar anpassa gränssnittet efter årstider och olika händelser.  

 

Att skapa en signaleffekt kan enligt oss vara både positivt och negativt. Så länge det inte 

är någonting som stör användaren så är det bra att det skapas en signaleffekt.  
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Enligt användarna kan det vara bra att ha en bild på varje sida i systemet. Bilden kan vara 

en komplettering av rubriken men ska även känneteckna den uppgiften som man vill 

utföra t.ex. om man via ett bokningssystem väljer att resa till Borås kan det vara roligt att 

ha med någon bild på/om textil eftersom Borås känt för att vara en textilstad.   

 

Navigering 

Vad gäller navigeringen önskar användarna att det vore betydligt mycket mindre steg än 

vad det finns idag. Det finns alldeles för många steg att gå igenom innan man kan utföra 

betalningen av biljetten. Hela meningen med att använda sig av ett självbetjäningssystem 

är att det ska gå snabbt och enkelt. Under observationerna la vi märke till att 80 % av 

användarna hade bråttom. De flesta valde att köpa sina biljetter strax innan 

tåget/bussen/flyget gick och om gränssnittet då är krångligt eller om navigeringen är 

otydligt kan det ta väldigt lång tid och risken blir då att användaren missar tåget, bussen 

eller flyget.  

 

Enligt användarna kan man göra knapparna i skärmen lite tydligare, i dagens system har 

man misslyckats med att göra gränssnittet så tydligt att man förstår att man kan navigera 

genom att klicka på skärmen också. Användarna upplever att systemen är väldigt 

långsamma och att man spiller mycket onödig tid genom att försöka interagera med 

systemen. Vi har även haft användare som utryckt att det är lättare att få hjälp via 

informationsdisken och betalar hellre extra än att använda systemen p.g.a. att de är 

långsamma. Vi har fått in olika typer av förslag för att lösa detta. De förslagen som vi fått 

in är: 

 

 Minska på stegen genom att ha mer information på varje sida. 

 

 Snabbare system för att minska långa köer. 

 

 Bättre placering av viktiga knappar som t.ex. hjälp, framåt, bakåt, avbryt. 

 

Att minska på stegen är en självklarhet, detta kan man lösa på olika sätt. Användarna vill 

ha mer information på varje sida för att på så sätt ge dem tillgång till mycket information 

på en gång. En annan önskan är att systemen fungerar lite snabbare så att det inte bildas 

så långa köer. Här tror vi författare att det handlar om effektiviteten i systemet, det är när 

ett system är ineffektivt som användaren tycker att den fungerar långsamt.  

 

Användarna är inte nöjda med placeringen av knapparna i gränssnittet. Framåt- och 

bakåtknappar ska vara så tydliga att de är omöjligt att missa, utan dem är det inte möjligt 

att navigera sig fram eller tillbaka.   

 

Feedback/Återkoppling av information 

Enigt användarna saknade systemen tydlig feedback. Cirka 80 % av användarna anser att 

systemet saknar återkopplande information, detta är en hög siffra vilket innebär att allt 

talar för att något måste göras. Det är vanligt att användaren tappar bort sig och tvingas 

avsluta hela processen.  
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 Processkedja som även går att klicka i för att gå tillbaka.  

 

 En siffra vid varje rubrik för att göra det enklare att veta vart man befinner sig i 

systemet. 

 

Det är tydligt att användarna vill ha med en processkedja. Detta tycker vi som författare 

låter som en väldigt bra idé. En processkedja kan vara bra att ha för att kunna navigera 

sig fram och tillbaka, dessutom kan man även se vart i systemet man befinner sig.  

 

Ett annat förslag är att man har en siffra vid varje rubrik för att kunna göra det enklare för 

användarna att veta vart han/hon befinner sig i systemet.  

 

Introduktion 

Ungefär 30 % av de användarna som vi intervjuade var över 60 år. Alla användare tyckte 

att det saknades en introduktion om systemet och hur det fungerar. 

 

Pensionärerna anser att systemet är krångligt och att gränssnittet inte är användarvänligt, 

därför vore det bra med någon typ av introduktion som man kan välja i början. Som 

användare ska man ha en valmöjlighet, det ska alltså inte vara obligatoriskt att behöva 

välja introduktionen. Användare har oftast inte tid att försöka lära sig systemet på 

egenhand, de vill att systemet ska tala om det för dem. Förslag: 

 

 En introduktion om systemet och hur det ska användas. 
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5.3 Hur bör användarvänliga gränssnitt vara utformade för 
biljettautomatsystem? 

 

Processkedja  

En processkedja ska alltid finnas med på sidan där den visar användarna vart i processen 

de befinner sig samt hur många steg det finns kvar. Vill användarna gå tillbaka ska det 

finnas en tillbaka knapp, men de ska även kunna trycka på processkedjan för att gå 

tillbaka dit de vill. En rubrik på varje processkedja ska även finnas med så att användarna 

vet vad som kommer i nästa steg samtidigt som de vet till vilket steg de vill tillbaka till 

ifall det behövs, det är onödigt att låta dem gissa till vilket steg de ska tillbaka till. 

 

Färger ska vara tydliga och fungera som hjälpmedel 

Färger ska användas som signaleffekter, därför ska färgerna bestå av god kvalité och vara 

tydliga. Man ska inte ha för många färger i ett gränssnitt men när de väl används ska de 

användas rätt och på ett tydligt sätt. Genom tydliga färger och en genomtänkt färgkontrast 

mellan olika element kan man göra det mycket enklare för användarna att integrera med 

systemet. Användarna slipper då att använda onödig kognitiv belastning på att leta efter 

knappar och information.  

 

Gränssnitt som är anpassat för användaren 

Utifrån användarnas olika åsikter och förslag har vi behandlat en designprincip som 

innebär att gränssnittet ska vara anpassat utifrån användarens behov och erfarenhet. Vi 

har valt att ge användarna möjligheten att välja mellan två olika gränssnitt. Systemet 

kommer att ha två olika ingångar och man kan endast inträda systemet genom att välja 

något utav dem.  

Det ska finnas två rutor där man kan välja mellan, ”Ny användare” eller ”Erfaren 

användare”.  Rutan för ny användare ska ha en undertext med information som förklarar 

att man får mer hjälp om man väljer den rubriken. Rutan för erfaren användare ska 

innehålla en undertext där man förklarar att det går snabbare och att man får mindre hjälp 

ifall man väljer den rubriken. Undertexterna ska ge användarna en tydligare bild om hur 

gränssnittet kommer att vara bakom respektive ruta.  Bakom rutan ”Ny användare” ska 

det finnas ett gränssnitt där vi har fokuserat på att det ska vara enkelt. Enkelheten 

kommer att vara i centrum och med enkelhet menar vi att grässnittet kommer att 

innehålla fler steg och mer hjälp. Om en användare väljer rutan ”Erfaren användare” 

kommer han/hon att interagera med ett gränssnitt där man har fokuserat på snabbhet och 

effektivitet. 
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Figur 5: En bild över hur vi tänkt att första sidan på gränssnittet ska se ut. 

  

 

Minimera processtegen  

När en användare väljer rutan ”Erfaren användare” är målet att ha så få steg som möjligt 

för effektivisera användandet för systemet. Som en påföljd av färre steg kommer det att 

innebära att användaren även sparar tid på biljettköpet. Eftersom användaren förväntas 

vara erfaren är det av överflöd att ha fler än nödvändiga processteg.  
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6 Slutsatser 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera våra slutsatser utifrån teorin och empirin för 

denna studie. 

 

Om man vid design utav ett biljettautomatgränssnitt har med de fyra principer som vi har 

fått med i avsnitt 5.4 så anser vi att det går att förbättra interaktionen mellan människa 

och dator. Gränssnittet blir då mer användarvänligt och kommer att fungera som ett 

verktyg för användarna.  

 

När vi observerade systemen blev vi förvånade över att vissa system inte hade någon 

processkedja. Genom att ha med en processkedja får man användarna att känna att de har 

kontroll över systemet. Användarna vet då att de är på väg mot rätt väg och att deras 

processer utförs korrekt. Det gör även saken enklare för användarna att ta sig tillbaka ett 

eller flera steg för att ändra valda uppgifter. Har användaren bråttom kan man genom 

processkedjan veta hur många steg som är klara och då få en uppfattning om hur lång tid 

det är kvar tills man är klar med köpprocessen.  

 

Efter att ha observerat systemen insåg vi att många biljettautomater hade bleka färger och 

saknade signaleffekter. Genom att jämför gränssnitten på biljettautomatsystem med 

gränssnitten på hemsidor så ser man tydligt att på hemsidor använder man mer 

signaleffekter. Ett gränssnitt på ett biljettautomatsystem ska innehålla mer signaleffekter, 

men inte på ett rörigt sätt. Man ska använda signaleffekter på ett smart sätt för att skilja 

på olika element samtidigt som det ska vara snyggt för användaren. Eftersom många 

användare klagade på att gränssnitten på biljettautomatsystem kan vara tråkiga går det att 

genom färg både göra gränssnittet mer tilltalande för användarna samtidigt som 

signaleffekterna effektiviserar användandet utav systemen.   

 

Genom att ha två olika gränssnitt i ett biljettautomatsystem för erfarna och oerfarna 

användare täcker man i stort sätt alla typer utav användare. De erfarna användarna kan 

tycka att systemet innehåller för mycket olika steg som i sin tur gör köpprocessen längre. 

Det kan uppfattas som jobbigt och systemet anses då vara ineffektivt då de erfarna 

användarna vill bli klara så snabbt som möjligt. Målet är alltså som skrivet i avsnitt 5.4 

att ha så få steg som möjligt för att effektivisera användandet av systemet. Som en påföljd 

av färre steg kommer det att innebära att användaren även sparar tid på biljettköpet. 

Eftersom användaren förväntas vara erfaren är det av överflöd att ha fler än de 

nödvändiga processtegen.  

 

De användare som dock är oerfarna kan känna att de inte får tillräckligt med hjälp av 

systemet då de inte förstår hur de ska gå tillväga för att få ut sin biljett. Därför är det bra 

ifall de kan välja ett gränssnitt som hjälper till så mycket som möjligt. Användarna 

kommer då att behöva kompromissa lite då deras köpprocess tar längre tid, men det går 

ändå fortare än vad det gick innan då de i stort sett stod vid automaten 5-10 minuter utan  
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att få ut sin biljett. Känner dessa användare att de är mer erfarna kan de välja det första 

gränssnittet och få ut sin biljett ännu fortare, det blir i längden en sorts utbildning i hur 

man kan använda systemet.  

Vi har utvecklat dessa principer genom att ta hänsyn till användarna. Genom våra 

intervjuer och observationer har vi kunnat ta reda på vad som saknas för en mer lyckad 

interaktion mellan användare och system. Användarna har genom sina uttalanden och 

svar hjälp oss att förstå vad de har svårt med, vad som saknas och vad som kan förbättras 

i dagens gränssnitt för biljettautomater. Sedan har vi genom en kombination utav 

användarnas uttalanden och våra observationer kunnat ta fram nya principer som bör 

följas för att lyckas med att designa ett användarvänligt gränssnitt för biljettautomater.  

 

6.1 Utvärdering av undersökningen 

Struktur –Rapporten innehåller en väldigt bra struktur. Vi har varit noga med att 

fokusera på enkelheten och har försökt skapa en röd tråd genom hela arbetet. Hela 

rapporten bygger på problemdiskussionen där vi tar upp vad problemet är sedan fortsätter 

vi med att presentera forskningsfrågorna och hur vi ska gå tillväga för att besvara dem. 

Vidare i studien har vi ett teoriavsnitt som vi utgått ifrån när vi skrivit våra intervjufrågor 

och gjort våra intervjuer och observationer. Avslutningsvis har vi presenterat våra 

slutsatser utifrån teorin och empirin.  

 

Empirisk förankring – Vi har gjort 30st intervjuer och observationer för att få en så 

bred variation av information som möjligt. De här olika intervjuerna och observationerna 

har gett oss insyn i olika perspektiv. Vi har intervjuat människor i åldrarna mellan 13 – 

67 år, alla med olika erfarenhet bakgrund och erfarenhet. 

 

Etiskt värde – Vi har under hela studiens gång haft en inställning om att våra 

intervjupersoner ska vara anonyma, vilket de också blev när vi utförde intervjuerna trots 

att dem inte hade några önskemål om detta. Vi anser inte att detta påverkar studiens 

trovärdighet.  

 

Konsistens – Innan vi började med rapporten var syftet att fokusera på att skapa en röd 

tråd. Detta tycker vi att vi har lyckats med eftersom rapporten följer en genomgående röd 

tråd. Rapporten har forskningsfrågorna som utgångspunkt, vilket tydligt märks när man 

läser den.   

 

Innebördsrikedom – Vi som författare anser att vi har lyckats ge en så tydlig och fyllig 

bild som möjligt. Vi tror att framtida läsare kan känna igen sig och relatera till situationen 

eller studien. 

 

Intern logik – Vi har skapat en hel del kunskap under arbetets gång, men vi hade redan 

lite kunskap om område sedan innan då vi har läst många olika kurser om design och 

gränssnitt. Vi tror att vårt kunskapsbidrag skapades då vi arbetade med den teoretiska 
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referensramen. Vi har genom empirin fått en insyn hur verkliga användare idag ser på 

området. 

 

6.2 Metodutvärdering 

I undersökningen har textanalys används för att ta fram olika perspektiv om hur man kan 

designa ett användarvänligt gränssnitt i ett biljettautomatsystem. Textanalysen har gjort 

det möjligt att relatera våra perspektiv till hur ett användarvänligt gränssnitt ska se ut. För 

att undersöka vad som kan förbättras i gränssnitten utförde vi kvalitativa intervjuer, det 

ansåg vi passade uppsatsen utmärkt. 

 

6.3 Generaliseringsbarhet 

Vi anser att vår rapport har en medelhög generaliserbarhet. Vi grundar den medelhöga 

generaliserbarheten i att vi genomfört den empiriska undersökning genom intervjuer och 

observationer på 30 personer. Genom att kombinera intervjuer med observationer av 

system och användare tycker vi ökar rapportens generaliserbarhet. Vi vill inte benämna 

generaliserbarheten som hög då det hade behövts fler intervjuer och fler observationer för 

att få ett större djup i studiens resultat. Generaliserbarheten minskar även något då vi 

endast fokuserade på gränssnittet och inte andra faktorer inom biljettautomatsystem 

såsom exempelvis hårdvaran. 

  

6.4 Fortsatt forskning 

Vi anser att våra slutsatser och svar ger en ganska bred bild av problemområdet. Men vi 

skulle gärna vilja se att man gjorde en högre generalisering genom att göra fler intervjuer, 

observationer och kanske t.o.m. använda testpersoner. Vi har inte haft den tiden som vi 

egentligen hade behövt för att göra en fullständig och mer specifik undersökning. Vi 

anser däremot att vi har utnyttjat tiden på ett bra sätt och varit väldigt noga med att få 

med så mycket information som möjligt för att göra studien så trovärdig som möjligt. Det 

skulle vara intressant om framtida forskare kunde använda sig utav våra designprinciper 

och ha dem som utgångspunkt för design av gränssnitt för biljettautomatsystem. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor 

1. Ålder: 

 

2. Kön: 

 

3. Vad har du för yrke/utbildning? 

 

4. Är det första gången du använder automaten? 

 

 

5. Anser du att en introduktion om hur systemet används eller är det lättförståeligt? 

 

6. Vad anser du om språkvalet? Lätta ord/Svåra ord? 

 

7. Vad tycker du om färgvalet? 

 

8. Anser du att du får tillräckligt med hjälp av systemet vid behov? 

 

9. Hur är navigeringen? Är systemet lättnavigerat?  

 

10. Anser du att du får tillräckligt med feedback vid varje steg ex. Vart du befinner dig i systemet? 

 

 

11. Hur tycker du att systemet uppfyller dina mål?  

 

12. Är systemet som du trodde att det skulle vara? Motsvarar systemet dina förväntningar? Hur? 

 

 

13. Vad kan förbättras med gränssnittet? 

 

14. Vad kan förbättras med automaten utöver gränssnittet? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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