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Sammanfattning 
Vår kandidatuppsats handlar om användning och utveckling av Kustpilens bil-
jettautomat. Vi har, genom etnografiska metoder, studerat hur människor an-
vänder sig av biljettautomaten vid köp av en tågbiljett. För att generera design-
idéer och utveckla vårt designförslag har vi utgått från dessa studier. Vi har sett 
hur viktigt det är för användarna att få feedback på utförda handlingar. Biljett-
automatens design är viktig för att uppmana kunderna till rätt användning.  
 

Abstract 
Our Bachelor Thesis is about the use and development of Kustpilens ticket 
vending machine. We have through using ethnographic field methods studied 
how people are using the ticket vending machine to buy a train ticket. To gen-
erate design ideas and to develop our design suggestion we have started out 
from these studies. We have seen the importance of feedback to the user when 
interacting with the machine. The design of the machine is important for invit-
ing customers to use it in a proper way. 
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Under kandidatarbetet har vi varit i kontakt med ett antal personer som på ett 
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Introduktion 
Detta kandidatarbete har arbetats fram under våren 2001 av Josefine Iversen 
och Johanna Yngvesson. Vi läser den tvärvetenskapliga utbildningen Männi-
skor Datateknik Arbetsliv (MDA) på Blekinge Tekniska Högskola. Utbildning-
en består av två huvudämnen, arbetsvetenskap och datavetenskap, som läses 
parallellt under utbildningens gång. Utbildningen inriktar sig på hur datorer ut-
vecklas och används av människor. Utvecklingen av IT skapar nya möjligheter 
vilket samtidigt skapar nya krav på hur arbete och teknik skall utformas. Detta 
ställer i sin tur krav på dem som skall utforma och utveckla IT för morgonda-
gens behov. Det är här MDA kommer in i bilden med kunskaper om både ar-
bete och teknik, liksom människans samspel med varandra och datorer. 

I rapporten kommer vi att behandla hur ett tågbiljettköp går till, med fokus 
på samspelet mellan människa och biljettautomat. 
 För att få en större förståelse av vad ett biljettköp innebär har vi granskat 
några alternativa sätt att köpa biljett på. Efter fältundersökningen avgränsade vi 
vårt fokus till Kustpilens biljettautomat.  

Några frågor som vi ställde oss var: Hur stödjer biljettautomaten kundens 
biljettköp? Hur fungerar samspelet människa – maskin? Vilken funktion fyller 
automaten? Vilka begränsningar har automaten? De här frågorna behandlar vi i 
rapporten. 

Ett biljettköp börjar med att en person bestämmer sig för att gör en resa med 
Kustpilen. För att kunna åka med Kustpilen är personen tvungen att ha ett rese-
bevis/tågbiljett. Det finns olika alternativ för hur kunden kan betala för sin resa. 
När kunden har betalat sin resa kan denne åka med Kustpilen på den sträckan 
som biljetten gäller. 

När vi använder begreppet interaktion i människa – maskin sammanhang 
menar vi att det är människan som står för utförandet av en uppgift och tar ma-
skinen till hjälp för att utföra den. Maskinen (mjukvaran och gränssnittet) sätter 
bara begränsningarna för vad som är genomförbart eller inte. En av skillnaderna 
är att människan vanligen är mer flexibel och kan dra slutsatser om något går 
fel i en situation, vilket datorer (vanligtvis) inte kan. En dator gör vad den blir 
tillsagd att göra av människan. Så är fallet i växelspelet mellan biljettautomaten 
och människan. 
 I rapporten ges först en generell beskrivning av de metoder vi använt. Däref-
ter skildras iakttagelserna från fältundersökningarna ihop med löpande analys. 
Till sist kommer vi att redogöra för vårt designförslag. 

Rapporten är skriven i ”vi-form” som står för Josefine Iversen och Johanna 
Yngvesson. Av integritetsskäl har vi valt att använda fingerade namn för de 
personer som omnämns i fältanteckningarna. 
 Ibland kommer vi att benämna användaren som kund eller resenär. 
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Avgränsningar 
På grund av tidsmässiga begränsningar i studien har vi avgränsat oss till Kustpi-
lens södra region, vilket innefattar sträckan Karlskrona - Köpenhamn. Här har 
vi begränsat oss till Karlskrona - Malmö eftersom biljettsystemet är ett annat i 
Danmark. De parter som är aktuella för vårt kandidatarbete är Skånetrafiken 
och SJ som står för samarbetet på sträckan mellan Karlskrona – Malmö. Vi har 
valt att fokusera på olika alternativ hur man kan köpa en biljett till Kustpilen. 
Alternativen vi valt är följande: Kustpilens biljettautomat, SJ:s Digitala Rese-
tjänst, ombud för biljettförsäljning samt på Kustpilen för att se hur ett biljettköp 
går till. 
 

Kustpilen AB 
”Kustpilen AB är ett marknadsföringsbolag med ansvar för att värna om och 
utveckla trafiken samt att marknadsföra varumärket Kustpilen. Bolaget bildades 
1991 av Blekinge Länstrafik och SJ Persontrafik och hette då Blekinge Kust-
bana AB. 1994 kom Länstrafiken Kristianstad, numera Skånetrafiken, med i 
samarbetet och bolaget bytte namn till Kustpilen AB. Den ursprungliga Kustpi-
len-linjen Karlskrona-Malmö utökades med linjen Kristianstad-Hässleholm-
Helsingborg.1996 kom Kalmar Läns Trafik och ÖstgötaTrafiken med i samar-
betet och 1997 inleddes trafik med direkttåg mellan Kalmar och Stockholm. 
Den 14 augusti 2000 började Kustpilen köra direkt från Karlskrona till Kastrup 
och Köpenhamn med sex direkttåg dagligen”. 1 

SJ står för Statens Järnvägar och ägdes förut av staten men drivs idag som ett 
kommersiellt bolag. SJ hade förut monopol på att äga och köra tåg men mark-
naden är i dag ändrad till fri konkurrens. Men på grund av sitt ursprung agerar 
SJ över stora delar i Sverige. 

Skånetrafiken ansvarar för resor och prissättning inom Skåne. Skånetrafiken 
har nu hand om all lokaltrafik inom Skåne.  
 

Regler och priser 
Vid resa med Kustpilen gäller olika reseregler, beroende på var i trafiksystemet 
kunden åker. Uppdelningen mellan de olika parterna är följande; SJ står för per-
sonalen på tåget, det vill säga konduktörerna, serveringspersonal och lokförar-
na. SJ har en Kustpilentaxa som gäller inom Blekinge och resor mellan de olika 
länen (Skåne och Blekinge). För resor lokalt inom Skåne gäller Skånetaxan. 
Priset är baserat på antal zoner som kunden passerar. Utöver dessa priser finns 
det Blekinge Periodkort, Skånekortet (läns- och zonkort) och Kustpilen Period-
kort. Blekinge Periodkort gäller i hela Blekinge samt till Emmaboda och Kristi-

1 http://www.kustpilen.se 010520 
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anstad. Kortet är inte personligt, det varar i 30 dagar i följd och kostar 500 kro-
nor. Kortet ger ingen platsgaranti och gäller bara i andra klass. 

Skånekortet är inte heller personligt och det är giltigt i delar av, eller hela 
Skåne, beroende på vilka zoner som väljs. Priset varierar beroende på det antal 
zoner som kortet avser. Maxtaxan på Skånekortet är 850 kronor och gäller då i 
hela Skåne län. Skånekortet varar i 30 dagar och gäller endast i andra klass och 
ger inte rätt till platsbokning. Kustpilen har ett eget Periodkort som gäller för 
obegränsat antal resor med Kustpilen inom Skåne och Blekinge samt Kas-
trup/Köpenhamn under 30 dagar från och med önskat startdatum. PeriodKortet 
Business (inklusive platsbokning) kostar 2200 kr och Period-Kortet Standard 
kostar 1250 kr. 

Utöver dessa kort finns det även rabattkort som fungerar som en elektronisk 
plånbok som kunden kan ladda med pengar. 
Rabattkorten ger kunden 20 % rabatt vid resor med Kustpilen inom Skåne. Vid 
övriga resor med Kustpilen erhåller resenären 10 % rabatt. 2  
 

Biljettautomat 
Automaten består av rostfritt stål och är till viss del målad i en blå vattenskyd-
dad färg. Designen är utformad så att automaten skall vara tåligare mot vandal-
ism. Biljettautomaten är 67,5 cm hög och 45 cm bred. Biljettautomaterna sattes 
i bruk 1999 i samband med att biljettkontoren på stationerna lades ner. I Skåne 
fanns det biljettautomater tidigare än 1999 som byggde på samma standard som 
dagens. Biljettautomaten (BA40013) kan idag hantera plastkort med magnet-
remsor. Tidigare kunde automater i södra Skåne inte hantera kreditkort som ett 
alternativt betalningssätt, det fanns bara en inbyggd kortläsare för rabattkort. 
Därför var det ett krav att automaterna skulle kunna hantera den biten när de 
infördes på Kustpilensträckan. Det finns därför två olika sorters kortläsare på 
automaten. Den ena kortläsaren är tillbyggd på automaten där kunden skall dra 
igenom sitt kreditkort. Det finns också en inbyggd kortläsare, där kunden stop-
par in sitt kort, som hanterar rabattkort och inom snar framtid även periodkort 
som skall kunna fyllas på däri.  
 

2 http://www.kustpilen.se 010520 
3 http://www.scanpoint.dk/pdf/English/BA4001.pdf 010521 
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(BA 4001) 
 
Gränssnittet är den gränsyta som ligger mellan användaren och den underlig-
gande tekniken, d.v.s. de knappar som användare berör för att hantera automa-
ten samt displayen, kortläsarna och biljettluckan.  

Automaten kan ha upp till 56 olika knappar som representerar olika val. De-
signern har valt att gruppera de olika knapparna i tre fält. Vid gruppering sätts 
knappar med liknande funktioner vid sidan om varandra. Genom att gruppera 
liknande element tillsammans hjälper designern användaren att lättare hantera 
mycket information. (Mullet och Sano, 1995). 

Bilden visar knappfältens tre olika gruppe-
ringar. 
1. Siffrorna för destinationskod. 
2. Biljettyperna. 
3. Det sista knappfältet med lite blandade 
knappar. Här finns bland annat Biljett/Kvitto 
och Avbrytknappen.  
Knappfälten är också placerade i den ord-
ningen de skall utföras från vänster till höger. 

Det är i den ordningen vi i västerlandet utför handlingar så som att läsa och 
skriva. Det som bryter det kulturella mönstret är kortläsarna som är placerade 
uppe i höger hörn och nere i höger hörn. Enligt Norman (1990) är vi människor 
bra på att upptäcka mönster och förstå sambanden. Att utnyttja kulturella möns-
ter gör det därför enklare för användaren att förstå hur en artefakt skall använ-
das. 

Betalkortsläsare 

Rabattkortsläsare 
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Vid sifferfältet finns förutom siffrorna också en knapp som heter fel/ändra 
som användaren kan trycka på för att backa ett steg, till exempel om denne har 
tryckt fel destinationskod. 

Det mittersta knappfältet hanterar biljettyperna som användaren kan välja 
bland. De tre olika biljettalternativen är vuxen, barn/cykel och familj. I sam-
band med dessa val kan kunden bestämma om de vill ha Enkel- eller Tur och 
Returbiljett i Standard (andra klass) eller i Business (första klass). 

Det sista knappfältet hanterar lite olika funktioner. Vilka knappar som 
finns på automaterna beror på om de är placerade i Blekinge eller Skåne. I 
Skåne har automaterna fler knappar i bruk än i Blekinge. Här kommer en be-
skrivning av vilken funktion de olika knapparna fyller.  
Biljett/Kvitto  Biljettköpet avslutas genom att kunden trycker på knappen 

och en biljett skrivs ut. 
Avbryt  Kan aktiveras när som helst under köpets gång. Det innebär 

att händelseförloppet avbryts och automaten återgår till ur-
sprungsläge. 

Tillköp  Används för köp av resa till en zon som ligger utanför 30-
dagarkortets (periodkortet) giltighet. Det vill säga om kunden 
behöver en biljett från annan station än avresestationen tryck-
er kunden på Tillköpsknappen. Då kan kunden själv välja från 
vilken station biljetten skall gälla. Observera att funktionen 
endast fungerar i Skåne. 

Laddning  Knappen avser att ladda rabattkort/periodkort med betalkort. 
Funktionen är ej i bruk ännu.  

Annullering Fungerar inte. 
Kontroll Ger kunden möjlighet att kontrollera hur mycket pengar som 

finns kvar på rabattkortet. 
Pris med rabatt Ger priset på resan med rabatt. Det vill säga att rabattkortet 

aktiveras och destinationskod och biljettyp anges. Priset med 
rabatt visas i displayen. 

Pris utan rabatt Används för att få reda på vad resan kostar i förväg. Ange 
destinationskod och välj biljettyp. Priset utan rabatt visas i 
displayen. 

Överst på biljettautomaten finns en lampa placerad som lyser på automaten. 
Ljuset skall göra det enklare för kunden att se automatens funktioner även när 
det är mörkt ute. 
 Nedanför knappsatserna finns en LCD4-skärm som fungerar som display. I 
displayen får det plats en rad text med 20 bokstäver vilkas höjd är 11 mm. I 
displayen kan användaren följa händelseförloppet från biljettköpets början till 
slut genom att det kommer olika meddelanden i displayen. Meddelanden inne-
bär någon form av statusinformation från artefakten, det vill säga feedback till 
användaren. En annan form av feedback som automaten ger är de gröna och 

4 Liquid Crystal Display 
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röda lamporna som blinkar när kunden interagerar med automaten. Lamporna 
är placerade vid varsin sida om rabattkortsläsaren. Den röda sitter på vänster 
sida och den gröna på höger. Syftet med lamporna är att ge kunden feedback på 
utförd handling. Är handlingen korrekt skall grön lampa tändas, om handlingen 
är felaktig skall röd lampa tändas. När kunden exempelvis stoppar in sitt rabatt-
kort i rabattkortsläsaren blinkar den gröna lampan. Skulle kunden stoppa in sitt 
kreditkort i rabattkortsläsaren piper det högt tre gånger och den röda lampan 
blinkar i stället. 

Det finns en form av auditiv feedback i form av små korta pipljud vid varje 
knapptryckning. Knapparna på biljettautomaten är släta och de ger i sig inte nå-
gon feedback om att de blivit intryckta som andra knappar som till exempel ett 
tangentbord. Pipljuden är feedback som användaren får vid knapptryckningar-
na. Denna feedback meddelar användaren att denne har utfört en handling. När 
användaren har gjort sina knapptryckningar bearbetar maskinen dessa uppgifter 
och ger tillbaka feedback till användaren i displayen.  

Överst på biljettautomaten finns desti-
nationskoderna och ortnamnen represen-
terade. Här bredvid presenteras en bild 
av destinationskoderna. Det är destinat-
ionskoden kunden trycker in när denne 
väljer vart denne skall åka. Automaterna 
håller inte samma standard när det gäller 

hur de olika orterna och koderna presenteras. På vissa orter så som Sölvesborg 
och Karlskrona står orten först och sedan koden medan det till exempel i Kristi-
anstad är koden först och sedan orten.  

På Kustpilens biljettautomater finns också funktionen som hanterar utskrifter 
av pappersbiljetter. Biljetten skrivs ut i samband med att kunden bekräftar sitt 
biljettköp genom att trycka på knappen Biljett/Kvitto. När biljetten skrivs ut 
hörs ett svagt ljud som påminner om en skrivare.  

För att underlätta biljettköpet för användarna finns en steg för steg guide 
som talar om vilka steg kunden behöver utföra. Guiden består av fyra steg som 
ganska utförligt beskriver hur man skall gå tillväga för att köpa en biljett. På 
automaterna i Skåne (och på några ställen i Blekinge) finns också de olika siff-
rorna utsatta på biljettautomaterna. För att hjälpa användaren att hitta rätt mark-
eras funktionerna med en röd pil och siffran i den ordningen de skall utföras. 
Vid det första steget, som är att dra kortet, är det en etta placerad vid kortläsa-
ren för betalkort och en etta vid rabattkortsläsaren. Siffran och pilen är utplace-
rad för att användaren enklare skall hitta, i detta fall, var kortet skall dras. Steg 
för steg guiden ser ut på följande sätt; 
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Så här köper du din biljett 
 
1. Stoppa in ditt Ra-
battkort eller dra ditt 
Bank- eller Kredit-
kort 
 

2. Välj vart du 
vill åka (knappa in 
den tresiffriga koden) 
 

3. Välj biljettyp 4. Bekräfta köpet 
(tryck på Bil-
jett/Kvitto) 
 
 

(Steg för steg guiden) 
 
Steg för steg guiden kan användas som ett komplement till feedbacken använ-
daren får via displayen. Informationen på steg för steg guiden är mer detaljerad 
jämfört med den som presenteras i displayen.  
 

Tekniken bakom biljettautomaten 

 
 (Bild av Mats Lundberg på Skånetrafiken) 
 
När en kund köper sin biljett i biljettautomaten (BA4001) kan informationen gå 
två olika vägar. Det beror på om kunden väljer att köpa sin biljett med sitt kre-
ditkort eller med sitt rabattkort. 
 Om kunden väljer att handla med sitt kreditkort så lagras transaktionen i ett 
kreditkortssystem som kallas valma (valideringsdator). Modul-System Sweden 
AB5 är det företag som har utvecklat kreditkortssystemet för Kustpilens biljett-
automater. Det är ett off-line kreditkortssystem vilket innebär att systemet rings 
upp en gång per natt. Varje natt rings valman upp av Modul-System som samlar 
in transaktionerna för den valda biljettautomaten för att sedan vidarebefordra 
dem till SJ:s kreditkortsystem. SJ sköter Skånetrafikens kreditkortstransaktion-

5 http://www.modulsystem.se/ 010521 
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er. Sedan talar SJ om för banken hur mycket pengar de skall ha och banken i sin 
tur skickar tillbaka pengarna till SJ.  
 I det andra fallet lagras alla biljettköp, inklusive köp med rabattkort, i biljett-
automatens minne. 
 På Skånetrafiken finns det två depåer (datorer) som varje natt ringer upp alla 
biljettautomater (119 stycken) i Skåne för att samla in datan som finns lagrad 
där. Det görs automatiskt vid en tidpunkt varje natt. Risken är då minst att en 
kund köper en biljett. När automaten rings upp så kan inte ett biljettköp utföras 
samtidigt. Genom depåerna kan även prisändringar och uppdateringar göras och 
skickas via modem till aktuell automat. Varje biljettautomat har ett unikt id-
nummer. Totalt finns det 127 biljettautomater i Skåne och Blekinge. 
 Centralsystemet ringer upp depåerna och på så sätt kommer all information 
att lagras däri. Däri kan statistik och redovisning demonstreras. Där kontrollerar 
Skånetrafiken hur mycket biljettintäkterna från kreditkort är och till sist sker ett 
utbyte av pengar mellan SJ och Skånetrafiken.  
 

Metoder 
För att få en djupare förståelse för hur människor agerar i olika situationer kan 
man ta hjälp av etnografiska metoder. Metoder som kan användas vid etnogra-
fiska undersökningar är till exempel loggning, videoinspelning och aktivt delta-
gande i processen. Genom att använda etnografiska fältstudier kan designern 
skapa sig en bild av hur människorna arbetar och samarbetar. Istället för att 
konstruera en miljö där människor studeras, exempelvis laboratorium, ger man 
sig ut i verkligheten och undersöker den rådande situationen. Vi har exempelvis 
observerat och videofilmat användare när de beställt biljetter via Internet, köpt 
biljetter via biljettautomat samt över disk. 

Det finns inte en metod som passar vid alla tillfällen utan det gäller att välja 
den metod som passar bäst för situationen och försöka anpassa den efter behov. 

I detta avsnitt gör vi en generell beskrivning av metoderna samt berättar om 
hur vi har tillämpat dem i våra undersökningar.  
 

Observationer  
Det finns flera olika benämningar på vilken roll en observatör kan inta. Ely 
m.fl. (1993) nämner några av dessa roller; ”Den deltagande observatören”, 
”flugan på väggen” och ”den inskränkta observatören”. ”Den deltagande obser-
vatören” kan vara en aktiv deltagare medan han studerar. Det vill säga att ob-
servatören utför sysslor eller arbeten för att få en inifrånbild att t ex ett yrke. 
”Flugan på väggen” innebär att observatören helst skall vara osynlig för aktö-
rerna. Observatören iakttar utan att ställa några frågor. ”Den inskränkta obser-
vatören” är den roll som kombinerar att observera och ställa frågor till de delta-
gande aktörerna. 
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Genom observation ser man skillnad på vad människor säger att de gör och 
vad de faktiskt gör. Människor säger av olika skäl att de utför en handling på ett 
visst sätt. Anledningen kan bland annat vara att man faktiskt tror att man utför 
handlingen på detta sätt eller att man ger det svar man borde. Blomberg (1993) 
uttrycker detta i orden ideal- och manifestbeteende. Med idealbeteende menar 
Blomberg de handlingar som varje ”god medlem” borde utföra, de saker man 
säger att man gör, medan manifestbeteende är vad de verkligen gör. En annan 
anledning till att svaret inte alltid är sanningsenligt kan enligt Waern (1993) 
bero på att kunskapen är så pass automatiserad att det inte går att förklara en 
viss handling. Vissa av handlingarna kan vara svåra att klä i ord. 

Beroende på sammanhanget har vi försökt anpassa observationsrollerna. 
Ofta har vi önskat att vi kunde vara den där ”Flugan på väggen” men omstän-
digheterna har gjort det i stort sett omöjligt. Exempel på detta är när vi gjort ob-
servationer inne på försäljningsställen. De lokaler vi har befunnit oss i har varit 
små, vilket har fått följden att vi som observatörer har fått uppmärksamhet. Ett 
exempel på detta var när vi loggade inne på Checkpoint C4 och det kom in en 
man och handlade sin biljett. Efter avslutat biljettköp satte mannen sig i väntsa-
len utanför och tittade in på oss. Efter ca 30 minuter kom mannen in igen och 
undrade vad vi egentligen höll på med.  

I andra fall har vi använt oss av ”den inskränkte observatören” som t.ex. vid ob-
servationerna vid biljettautomaten. Där använde vi oss ofta av den rollen. Vi var 
intresserade av att få reda på hur användaren tänkte i samband med sitt agerande 
mot automaten och därför valde vi att ställa frågor under handlingarna.  

Att observera tycker vi är ett bra sätt att få reda på vad människor faktiskt gör. 
Nackdelen är att det är en tidsödande metod. Vid vissa biljettautomater kunde vi 
ibland vänta i ett par timmar innan det kom någon som handlade. Vi avsatte oftast 
hela dagar för att observera eftersom vi fick anpassa oss efter tågtidtabellerna. Vi 
kunde se ett mönster där resenärerna oftast köpte sina biljetter i automaten precis 
innan de skulle stiga på tåget. Det medförde också ett problem för oss eftersom det 
då var svårt att få kontakt med de som köpte biljetter i automaten, de var stressade 
och skulle stiga på tåget.  
  

Intervjuer 
Enligt Ely m.fl. (1993) finns det inom etnografin två olika typer av intervjuer, 
formella och informella. Formella intervjuer är en planerad form av intervju där 
observatören ofta utgår från färdigskrivna frågor. Dessa intervjuer utförs för det 
mesta på andra platser än där själva aktiviteten äger rum. Informella intervjuer 
är mer situationsanpassade och frågor ställs kring aktiviteten som händer eller 
samtalsämne som behandlas. 

Viktigt att tillägga enligt Blomberg m.fl. (1993) är att intervjuer inte är en 
enkel väg att samla in fakta. Man måste komma ihåg att vad människor säger 
att de gör och vad de egentligen gör inte är samma sak. 
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Vi har vid flera tillfällen utnyttjat metoden att intervjua. Vi har använt inter-
vjuerna som ett komplement till observationer eller videofilmning för att få en 
bredare bild av ett händelseförlopp. 

Vid tillfällen då ingen kroppslig aktivitet utförts har vi valt att bara intervjua 
för få fram information om de intervjuades inställning. Vi har t.ex. intervjuat 
resenärer på tåget för att få ta del av deras tankar och funderingar angående 
tågresande. Som plats för utförandet av intervjuerna valde vi tåget eftersom re-
senärerna då befann sig på en ”fast punkt” på väg till deras mål. Vi kom i kon-
takt med resenärer från olika målgrupper, både yngre och äldre samt daglig-
pendlare och engångsresenärer. Vi inriktade oss på andraklassresenärerna ef-
tersom de står för 95 % av alla resande enligt Mats Lundberg på Skånetrafiken.  

Ofta kombinerade vi formella och informella intervjuer. Vi hade några för-
beredda frågor att utgå ifrån men intervjuerna fortgick mer som en informell 
diskussion, vilket vi föredrog. Några av resenärerna uttryckte under intervjuer-
na uppskattning mot de stationer där stationspersonal fortfarande verkade. För-
delen med stationspersonal var att resenärerna kunde köpa biljett över disk samt 
få information angående tågresandet. En annan positiv aspekt som resenärerna 
tog upp var fördelarna med Periodkortet. Dock påpekade de problematiken med 
att köpa till en ny period (30 dagar i följd) på kortet. Resenärerna var beroende 
av ombudens öppettider eller om det gick någon buss. På bussarna finns möj-
lighet till att ladda Periodkorten men detta saknas i biljettautomaterna och på 
tågen. Ytterligare ett problem var när kunden redan hade ett Periodkort men 
skulle åka utanför den begränsade zonen. I Skåne finns möjligheten att köpa en 
tilläggsbiljett där kunden väljer avresestation. Denna möjlighet saknas i auto-
materna i Blekinge. 
 

Videofilm 
Med videokameran kan fältarbetaren välja att dokumentera vissa valda delar av 
ett händelseförlopp. Videofilm visar de visuella och ickeverbala aspekterna så 
som rörelser, röstläge och ansiktsuttryck. Videokameran kan fånga detaljer eller 
händelser som lätt kan missas vid till exempel loggning. Ett exempel på detta är 
när vi videofilmade resenärers biljettköp i automaten. Tack vare att vi hade vi-
deofilmen att granska såg vi ett mönster hur resenärerna stod böjda för att 
kunna se vad som stod i displayen. Detta var inte något som vi upptäckte under 
våra observationer eftersom ett biljettköp utförs snabbt av en van användare. 
Jordan och Henderson (1994) poängterar vikten av en videokamera för att fånga 
ett händelseförlopp: 
 

“Even a trained observer cannot keep track of the overlapping activities of 
several persons with any accuracy or any hope of catching adequate detail”. 
(Jordan och Henderson, 1994, sid 14) 
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Vid ett par tillfällen videofilmade vi några damer som hjälpte eller gav varandra 
tips under biljettköpets gång. Vid dessa tillfällen var videokameran till stor 
hjälp eftersom vi annars inte tror att vi hade upptäckt hur de hjälpte varandra 
och hur detta påverkade biljettköpet. Att kunna granska materialet i efterhand 
och kunna se händelseförloppet om och om igen ger större möjlighet till att 
upptäcka detaljer. Ibland smög det in en hand som visade vart den andra perso-
nen skulle trycka och ibland stod någon i bakgrunden och talade om hur biljett-
köpet skulle gå till. 
 En av fördelarna med videofilmning är detaljrikedomen. I vårt fall har vide-
okameran varit till stor hjälp vid några av studiefallen. Ett biljettköp tar inte 
särskilt lång tid, cirka 15 till 60 sekunder, och det hade för oss varit omöjligt att 
hinna se vad som händer samtidigt som vi skulle anteckna eftersom det hela går 
så fort. Jämfört med fältanteckningar kan man samtidigt följa händelseförloppet 
när man videofilmar. När fältanteckningar görs så är det risk att man missar 
viktig information och på så sätt missar delar av händelseförloppet. Det kan 
röra sig om korta ögonblick då man tittar ner för att göra sina anteckningar. 

Ett videoband kan analyseras flera gånger och information som vid första 
anblicken inte verkar relevant kan vid senare tillfälle visa sig vara mycket vär-
defullt. Materialet kan granskas i grupp eller enskilt. En fördel med att analy-
sera i grupp kan vara att materialet kan ses ur många olika perspektiv och däri-
genom diskuteras. Åsikterna kan styrkas eller revideras genom att gruppen till-
sammans granskar händelseförloppet på video. Materialet kan på detta sätt ne-
utraliseras. Som ensam granskare finns risken att man ser det man vill se och 
gör tolkningar efter den föreställningen man har. 

En nackdel med videofilm är att den aldrig kan återskapa verkligheten igen. 
Jordan och Henderson (1994) påpekar att en transformering av verkligheten all-
tid är mindre rik än den verkliga händelsen. Kameran missar en del sinnesupp-
levelser så som lukt, värme och kyla. Personen som sköter kameran bestämmer 
hur och vad som blir synligt och hörbart genom att vinkla kameran mot ett om-
råde vilket leder till att aktiviteten runt omkring missas. 

Samtidigt som vi tycker att videofilmning är en bra metod måste man ha i 
åtanke att det är en tidskrävande metod. Därför är det bra om personen i fråga 
vet vad denne vill fokusera på under videofilmningen. Det tar oftast många 
timmar att gå igenom materialet, framförallt om man skall transkribera. 

För att kunna följa interaktionen på videoband krävs det att den som filmar 
står ganska nära biljettautomaten och kan filma displayen. Annars vet man inte 
vad det är som gör att människan handlar på olika sätt. Vi valde att filma män-
niskor som vi bestämt träff med. Det kändes fel att rigga upp en videokamera 
och filma okända människor vid biljettautomaten eftersom vi märkte att resenä-
ren ofta var lite stressad vid biljettköpet, vi tror att videokameran hade blivit 
ytterligare en stressfaktor för dem. 
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Workshops  
Som en del av uppföljningen från videoinspelningarna fortsatte vi med works-
hops. Vi har utfört workshops med allt från en enskild individ till flera individer 
i en grupp. Förutom att använda det resenärerna hade upplevt i samband med 
biljettköpet så utökade vi med deras uppfattningar om hur de vill att ett biljett-
köp skall gå till. De som medverkat på våra workshops har varit personer som 
vi tidigare observerat när de utförde ett biljettköp i biljettautomaten. Det fanns 
ingen möjlighet att få tillgång till alla som vi observerat, därför valde vi att ut-
öka med personer som vi inte observerat men som har använt automaten. Ål-
dern på de medverkande har skiftat precis som deras erfarenhet av biljettköp via 
biljettautomaten. Upplägget av våra workshops har varit lite varierande bero-
ende på hur många personer som medverkat, men grunden har varit densamma. 
Idén för hur vi skulle lägga upp våra workshops fick vi från Kensings och 
Halskov Madsens (1991) metod Future Workshop. Metoden syftar till att uti-
från en gemensam problematisk situation generera visioner om framtiden och 
diskutera hur dessa visioner kan realiseras. Metoden består vanligtvis av tre fa-
ser: kritik-, fantasi- och implementationsfasen. I kritikfasen skall deltagarna kri-
tisera ett speciellt område utifrån dagens situation. Fantasifasen innebär att del-
tagarna utgår från kritiken i föregående fas och kan sedan fantisera fritt om hur 
området skulle kunna bli bättre. I implementationsfasen skall deltagarna utifrån 
vad som kommit fram under fantasifasen tänka på vilka resurser som finns för 
att göra realistiska förändringar. 

Vi valde att göra en del förändringar på metoden. Bland annat delade vi upp 
workshopen i två delar istället för tre och fantasi och implementationsfasen 
byggde vi ihop till en del. Vi valde också att inte ha några direkta tidsbegräns-
ningar utan de medverkande fick arbeta tills de kände sig klara. 

I den första delen fick de medverkande skriva ner allt negativt de upplevt i 
samband med tåg och tågbiljettköp. När det var gjort samlades lapparna in och 
en diskussion runt de olika alternativen fördes. Sedan övergick vi till nästa fas, 
del två. Där skrev de medverkande ner det ultimata sättet för dem att handla en 
tågbiljett samt försökte vända de negativa alternativen till något positivt genom 
någon förändring. Förslagen diskuterades och realiserades, vilka av dem som 
var genomförbara.  
 

Biljettköp 
För att genomföra en tågresa mellan två punkter krävs ett resebevis för att kun-
den skall få åka med på tåget. Beroende på hur kunden väljer att köpa och be-
tala för sin resa blir det en sorts biljett. Priset för samma resa kan variera bero-
ende på var kunden gör sitt biljettköp. Här nedan kommer en beskrivning av de 
alternativa sätt vi valt att studera. Vi tror att dessa alternativ faller inom katego-
rin för de vanligaste sätten att köpa en tågbiljett på för en person. 
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SJ:s Digitala Resetjänst 
SJ:s Digitala Resetjänst6 når kunden från sin dator via Internet. Där kan kunden 
boka sin biljett direkt. På sajten finns också information, tidtabeller och pris-
uppgifter.  

Under biljettköpets gång visas olika vyer där kunden skall fylla i olika upp-
gifter angående sin tågresa. Till vänster på de flesta sidorna finns det en steg för 
steg meny som talar om för kunden hur denne skall göra vid biljettköpet. Rese-
nären skall bland annat fylla i avrese- och slutdestination, datum för resan, typ 
av biljett och hur biljetten skall betalas. Det är lite olika uppgifter som skall fyl-
las i beroende på vilket val kunden väljer. Resenären väljer också om biljetten 
skall hämtas ut via ombud, på station som har biljettautomat eller att få den 
hemskickad med faktura.  
 

Interaktion med SJ:s Digitala Resetjänst 
En av fördelarna med SJ:s Digitala Resetjänst är att bokning kan göras när som 
helst på dygnet, kunderna är inte beroende av några öppettider. Kunden kan ta 
det i sin egen takt och behöver inte känna sig stressad tidsmässigt. 

En nackdel kan vara att på en del vyer finns det vissa symboler som inte är 
så självklara. Ett exempel på detta är de gröna och gula kvadraterna som visar 
om det finns obokade eller förköpsbiljetter kvar. Det går att hålla pekdonet över 
de olika fyrkanterna och man får då reda på vad kvadraterna symboliserar7. När 
vi filmade och observerade de medverkande uppstod emellanåt irritation över 
att sajten inte fungerade så bra. Maja, en tjej som vi observerade, blev stundtals 
oerhört upprörd över sajtens sätt att hantera hennes biljettköp. Hon har tidigare 
använt SJ:s Digitala Resetjänst cirka fem gånger och tycker att sajten är ett bra 
komplement till telefonservicen.  

I nedanstående fall har Maja redan fyllt i uppgifterna angående sin biljett och 
kontrollerar vilket pris hon kan få genom att välja olika typer av biljett så som 
normal, obokad, förköp och helgbiljett. Genom att trycka på knappen ”Räkna 
om” beräknas det nya priset beroende på de valda uppgifterna.  
 

39. Maja trycker sedan på knappen ”Räkna om”.  
40. Nu arbetar datorn igen och det tar sin tid. Resultatet av omräkningen  
41. blir 558 kronor vilket innebär en skillnad på 100 kronor i prissänkning.  
42. ”När man ringer in får man bättre och snabbare information. Här känns  
43. det som om man får trycka hur mycket som helst. Dessutom får man  
44. kontrollera allt själv”, säger Maja. 

 
Maja fortsätter och tycker att priset är billigt för den biljett hon är intresserad av 
därför vill hon nu köpa en biljett till Göteborg under påskveckan. 

6 http://www.sj.se  010521  
7 Uppdatering av webbsajten har skett efter våra observationer av biljettköp, kvadraterna finns 
inte längre, 010422. 
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92. ”Jag vill inte avbryta och fylla i alla uppgifterna igen, det tar sådan tid.  
93. Jag vill bara gå tillbaka några steg”, säger Maja.  
94. Trycker på ”Bakåt” (pilen på browsern) och kommer tillbaka till sidan  
95. där hon kan välja datum för hemresan. Där väljer hon nu ett nytt datum,  
96. den 16/4 istället och trycker sedan på knappen ”OK”. 
97. Datorn arbetar. 

 
När hon har granskat alternativen finner hon inga av dem intressanta och be-
stämmer sig för att åka hem dagen därpå istället. Hon upprepar samma sak, 
backar och skriver in nytt datum, och får fram samma alternativ och Maja upp-
täcker då att datumet inte har uppdaterats. 
 

114. ”Äh, titta den byter inte datum. Det går tydligen inte att backa”, säger  
115. Maja. Hon trycker på knappen ”Avbryt”.  
116. ”Jag skiter i vilket”, säger Maja upprört. 
117. För att vara säker på att det gamla datumet är raderat trycker hon på  
118. knappen ”Hem” som leder tillbaka till den första sidan. Maja börjar nu  
119. om från början och får fylla i alla uppgifterna igen. 
120. ”Just sådana här saker gör ju att man hellre ringer in. Det tar sådan tid  
121. här”, säger Maja. 

 (Logg, M, 010305) 
 
Under tiden blir Maja mer och mer irriterad och webbsajten fungerar dåligt. 
Hon provar med att backa och skriva in andra datum vilka enligt sajten skall ha 
förköpsbiljetter kvar, men det stämmer ändå inte. Datumet blir inte uppdaterat 
och Maja inser att hon måste börja om helt från början genom att trycka på 
knappen ”Hem” och det orkar hon inte. Hon bestämmer sig för att ringa till SJ 
istället. Maja frågar om det brukar vara problem med webben och får då till 
svar att den brukar krångla och att den även visar förköpsbiljetter när det inte 
finns några kvar egentligen. Maja beställer sin biljett via telefon och ber att få 
den hemskickad. För skojs skull går Maja in på SJ:s Digitala Resetjänst och 
kontrollerar avgångstiderna och finner till sin förvåning att den tiden hon skall 
resa hem inte finns med på deras webbsida. Maja bestämmer sig för strunta i 
det för tillfället och väntar istället tills hon får sin biljett. 

Ulrik som för första gången skulle beställa en biljett via Internet trodde att 
det var något fel på hans Internetuppkoppling eftersom det tog så lång tid för de 
olika vyerna att presenteras. (Logg, U, 010307) 

I jämförelse med Maja som visste hur hon skulle prova sig fram med att 
räkna om priset med olika biljettyper lade inte Ulrik märke till den funktionen. 
Han godtog priset som datorn räknade ut och ville därmed beställa biljetten. 
Efter den utförda handlingen kom det upp en ruta som meddelade att Ulrik var 
på väg att lämna en säker Internetanslutning och det skulle vara möjligt för 
andra att se informationen. Vill du fortsätta? Ulrik tryckte nej och datorn arbe-
tade. Då kom samma meddelande igen och Ulrik blev irriterad och bröt Interne-
tanslutningen istället.  
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Jennie som för första gången skulle använda sig av webbsidan för att beställa 
biljett tyckte att informationen var missvisande när hon skulle fylla i hur många 
biljetter samt vilken biljettyp hon skulle ha. Hon tyckte att det var logiskt att ha 
kvar alternativet vuxen och även kryssa för student. Det hon inte insåg då var 
att hon beställde två biljetter, en för vuxen och en för student. Hon reflekterade 
inte heller över biljettypen ”Normalbiljett” även om hon tittade på de andra al-
ternativen så därför behöll hon den. Resultatet blev en dyr biljett. 
 

43. ”Nu ska vi se”, säger Jennie. ”En vuxen, en studerande. Mmm.  
44. Biljettyp – Normalbiljett,” säger Jennie. 
45. ”278 kronor, vad dyrt”, tycker Jennie. 
46. (Jennie går ner lite längre på sidan.) 
47. ”Totalt 556 kronor tur och retur, gud vad dyrt”, säger Jennie. 
48. ”Vad händer nu?”, säger Jennie. 

 (Logg, Jennie, 010320) 
 
Vi förklarade då för Jennie att hon kunde påverka biljettpriset genom att välja 
olika typer på biljetten samt att hon hade valt två biljetter i stället för en. Hon 
provade senare med att ändra biljettyp till obokad och bara välja ett alternativ, 
student, och då blev priset cirka 140 kronor tur och retur. 

Vi tror att resenärerna blev påverkade av att vi stod bredvid med en video-
kamera eller med papper och penna. Vi fick känslan av att de kände sig stres-
sade och jäktade av oss och kunde eller ville därför inte utforska webbsidan 
noggrannare vid just det tillfället. Maja som var van vid att använda sidan 
tyckte också att den var krånglig. Generellt för de som loggades var att de hellre 
hade valt att ringa för att boka sin biljett via SJ:s telefontjänst. 

Genom resenärer har vi fått reda på att webbsajten används oftast för längre 
resor och för att kontrollera information. Resenärerna hävdar att det bara lönar 
sig att kontrollera på webben om det är en längre sträcka då pris och tider har 
betydelse. Det är ingen av de resenärer som vi har observerat som tidigare har 
beställt en biljett bara för en resa med Kustpilen. Skall resenären åka med 
Kustpilen väljer de ett annat alternativ så som automaten, ombuden eller att 
ringa. 
 

Ombud 
Vilka ombud som finns beror på var kunden befinner sig. Tjänsten att sälja tåg-
biljetter finns bland annat på resebyråer, Pressbyråer, egna firmor och hos SJ:s 
och Skånetrafikens egna försäljningskontor. Gemensamt för ombuden är att 
man köper biljetten över disk, det vill säga att kunden får personlig service. An-
tingen kan kunden hämta ut en redan förbokad (beställd) biljett eller köpa en 
biljett genom ombudet. Ombuden kan antingen sälja för Skånetrafiken eller SJ 
eller i vissa undantagsfall för båda.  

Vid gränsen mellan Skåne och Blekinge uppstår ofta problem om vilka reg-
ler som gäller. På resebyrån X i Sölvesborg säljer de biljetter för SJ, det vill 
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säga Kustpilentaxan, även om resan är lokal inom Skåne, där Skånetaxan egent-
ligen gäller. Försäljaren tyckte att det varit bättre med en samstämmig taxa. I 
dagens läge får resebyrån många anmärkningar från kunder som tycker att sy-
stemet fungerar dåligt. 

Vi har valt att studera biljettköp hos ombud på Pressbyrån i Sölveborg och 
Checkpoint C4 i Kristianstad. 
Så här kan ett biljettköp gå till: 

En kund kommer in och ställer i sig i kön för att köpa en biljett. 
Kunden beställer en biljett till Helsingborg och passar samtidigt på att fråga om 
tåget går via Lund. Personalen svarar kunden att det går via Lund och meddelar 
samtidigt priset för resan. Kunden betalar och får biljetten. Kunden undrar vil-
ket spår tåget skall gå ifrån. Personalen svarar och kunden tackar för sig och 
går. 

Informationstjänster så som att kunna hjälpa kunden med frågor angående 
förseningar, spår och så vidare kan inte vissa av ombuden så som Pressbyrån 
och resebyråer stå till tjänst med eftersom de saknar den informationen. 
 

Pressbyrån 
På Pressbyrån i Sölvesborg har vi utfört intervjuer med biljettköpare. En av an-
ledningarna till att vi valde just den butiken var att den är placerad intill en 
järnvägsstation.  

Butikslokalen är väldigt liten och det blev påtagligt att vi var där och obser-
verade. Av den orsaken valde vi att bara en av oss skulle vara närvarande ef-
tersom det annars skulle ha blivit för trångt. Det visade sig vara få tågresenärer 
som köpte biljetter i Pressbyrån. Det var ofta långa stunder mellan köpen och 
vissa dagar lyckades vi inte fånga ett enda biljettköp. Vid biljettköpen valde vi 
att fokusera på varför kunderna föredrog att handla biljett i Pressbyrån när 
samma biljett fanns att tillgå i automaten. Ett av fallen var när två damer i 40 
årsåldern kom in på Pressbyrån och handlade varsin enkel biljett till Kristian-
stad (Logg, Pressbyrån, 010312). Den ena damen hade tidigare handlat en bil-
jett i automaten men vid detta tillfälle köpt fel biljett. Det hela slutade med att 
hon fick lösa en ny biljett på tåget och konduktören rådde henne att skicka in 
biljetten för att få pengarna tillbaka. Damen påpekade att det hade hon fortfa-
rande inte gjort, det var för omständligt. Efter denna incident väljer hon att köpa 
sin biljett på Pressbyrån eller någon annanstans där hon får personlig service. 
Hon litar inte på att hon skall trycka in rätt kod i automaten och tycker att det är 
för mycket arbete om något går fel. Hon har ju fortfarande inte skickat iväg den 
felaktiga biljetten. 

Några av kunderna har aldrig handlat en biljett i automaten utan föredrar att 
handla sin biljett i Pressbyrån. Dessa människor anger den personliga servicen 
som anledning.  
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CheckPoint C4  
CheckPoint C4 är ett biljettombud som är placerat inne på Kristianstad järn-
vägsstation. Företaget ägs av en man som förut jobbade för SJ i Kristianstad. Vi 
har märkt att hans erfarenhet inom branschen är en stor tillgång för kunderna. 
Han vet ofta var informationen kunden söker finns. Ägaren säljer biljetter för 
både Skånetrafiken och SJ. CheckPoint C4 har många kunder som kommer för 
att köpa en biljett, få information eller annan service. Den tjänst som kunderna 
utnyttjade mest var att fråga efter information. Även om informationen stod i 
dagstidningar, på Internet och på stationen ville resenärer få en bekräftelse på 
vad som gällde. Ett exempel på detta var när en kund kom in på CheckPoint C4 
med ett tidningsurklipp. Mannen i fråga skulle dagen efter till Hässleholm och 
där träffa sitt barnbarn för att sedan tillsammans åka vidare till Stockholm. Han 
var rädd för att missa sitt barnbarn och ville därför vara säker på att han kom i 
tid. Ägaren förklarar att trafiken kommer att flyta på som vanligt med samma 
tider bara att vissa sträckor var ersatta med buss istället för tåg. Mannen beslu-
tar sig för att åka en tidigare avgång än planerat. 

Generellt ville resenärerna få information angående tågtider. Återkommande 
frågor var; När går nästa tåg till X? Är det i tid? Kan man lösa biljett här? Från 
vilket spår går tåget? Vad kostar biljetten? 

Det var ovanligt att resenärer handlade tur och retur biljetter. Det vanligaste 
biljettköpet var en enkel biljett, som lika gärna kunde ha köpts i biljettautoma-
ten som är placerad precis utanför stationshuset intill järnvägsspåret. När vi frå-
gade dessa kunder varför de valt att handla sin biljett på CheckPoint C4 angav 
de den personliga servicen som skäl för köpet. Flertalet av kunderna hade an-
vänt sig av automaten men föredrog den personliga servicen. En av kunderna 
påpekade dock motsatsen genom att hon tyckte att hon blev dåligt behandlad av 
ägaren och skulle aldrig mer handla en biljett där. ” Så beter man sig inte. Nästa 
gång skall jag i alla fall handla min biljett i automaten. Där kan man inte bli av-
snäst.” Så alla uppskattade inte den personliga servicen. 

Vi tror att den främsta orsaken till att resenärerna handlar sin biljett på 
CheckPoint C4 är att de kan få information angående sin tågresa samt en trygg-
het att det blir rätt biljett. CheckPoint C4 ligger placerat i SJ:s gamla biljettför-
säljningslokal, verksamheten att sälja biljetter har aldrig upphört. Vi tror att det 
har påverkat resenärerna att fortsätta handla sina biljetter över disk. Det är en 
vana för resenärerna att gå in och handla sin biljett över disk, som de alltid 
gjort. En annan orsak som påverkar kunderna att handla sin biljett på Check-
Point C4 är placeringen av biljettkontoret. Det första kunderna ser när de kom-
mer in i väntsalen är biljettkontoret.  

En del av resenärerna anger att de har hört från andra som använt automaten 
att den är svår att förstå och använda och väljer därför att handla biljetten hos 
ett ombud. 

En annan faktor som kan påverka de ovana resenärernas val av inköpsställe 
kan vara automatens placering. Ofta är automaten synlig för andra resenärer 
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som står på perrongen och väntar på tåget. Vi tror att osäkerheten för att inte 
kunna klara av automaten inför de andra människorna kan vara större än ängs-
lan för automaten i sig. Det blir genant för resenären att göra fel inför alla dessa 
väntande människor. Vi har själva upplevt att det kan kännas stressande att inte-
ragera med automaten när andra resenärer studerar oss. Vi har bland annat vid 
flera tillfällen provat alla möjliga funktioner för att se hur automaten reagerar. 
Vid dessa tillfällen har vi känt oss iakttagna från de väntande resenärerna på 
perrongen. Vi valde därför ofta att utforska biljettautomaten på tidpunkter då 
det inte var så många resenärer på stationen. Placeringen av automaten är stra-
tegiskt bra för en van användare som enkelt och smidigt kan köpa sin biljett på 
väg mot tåget. 

En annan orsak till att resenärer väljer att handla via ombud är problemet 
med att köpa fel biljett i biljettautomaten. Processen kräver att resenärerna skall 
skicka in sina biljetter för att få pengarna tillbaka för felköpt biljett. Det här be-
hövs inte om ett utav Skånetrafikens kontor finns på orten, där kan kunden gå in 
och få pengarna tillbaka. Har resenären begått misstaget att köpa fel biljett, väl-
jer en del att handla sin biljett hos ombuden istället för i biljettautomaten. Ge-
nom att handla via ombud försäkrar sig kunden om att denne får rätt biljett.  

En man uttryckte att det var bra att handla biljetten i Pressbyrån för då kunde 
man passa på att köpa något till resan t.ex. en tidning att läsa eller lite godis. 
(Logg, Pressbyrån, 010326) 

För en del av resenärerna som medverkade vid våra workshops var den per-
sonliga servicen viktig. Som ovan resenär kände de en trygghet när de kunde få 
information angående tågresan. En del uttryckte en saknad av kunnig stations-
personal. 
 

Kustpilen 
På Kustpilen finns möjligheten att handla en biljett för resan. Biljettpriset för 
sträckan höjs då alltid med en avgift på 20 kronor. Information om att biljetten 
är dyrare finns bland annat på Kustpilens dörrar. Syftet med att priserna är dy-
rare på tåget är att SJ och Skånetrafiken vill att resenärerna löser sin biljett in-
nan de går på tåget så att konduktören slipper detta tidsödande moment. 

Så här kan ett biljettköp på tåget gå till: 
En lite äldre kvinna kommer in på tåget i Ronneby. Hon sätter sig ner på ett säte 
och väntar på att konduktören skall komma. När konduktören kommer ber hon 
om att få en enkel biljett till Karlshamn. Konduktören tar fram sin ”biljettma-
skin” och trycker in sträckan och typ av biljett. I displayen presenteras priset 
och konduktören delger det för kvinnan och trycker ut en biljett. Kvinnan beta-
lar för sin resa och får biljetten. 

Generellt är det få resenärer som köper sin biljett på tåget. Vi tror att många 
av resenärerna är upplysta om att biljettpriset är dyrare på tåget och därför väl-
jer att köpa biljett på ett alternativt sätt. De kunder vi frågade om varför de 
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handlade sin biljett på tåget angav ofta att de var sena och därför inte hann köpa 
biljett på annat sätt. Andra skäl var att ombuden var stängda och de föredrog 
den personliga servicen. Dessutom fanns det en grupp människor som hade 
missat att det var dyrare att handla på tåget och blev därför upprörda över priset 
de fick betala.  
 

Interaktion med biljettautomaten 
För att få en bild av hur resenärerna verkligen använder biljettautomaten valde 
vi att videofilma, logga eller bara observera interaktionen mellan resenärerna 
och biljettautomaten. Videofilmningarna utfördes i Bromölla och Sölvesborg 
vid olika tidpunkter på dygnet.  

Vi filmade ung som gammal och det visade sig att deras erfarenheter vid köp 
i biljettautomat varierade. De människor vi filmade hade vi bestämt möte med 
för att vara säkra på att personerna hade möjlighet att ta sig tid att gå igenom 
händelseförloppet med oss. Upplägget på filmningarna har varit olika, vid vissa 
tillfällen har vi stått tysta och observerat, vid andra tillfällen har vi fört en dis-
kussion med resenären under biljettköpets gång. Vi har avslutat varje biljettköp 
med en utvärdering om hur resenärerna upplevde biljettautomaten och dess ut-
formning. Vi valde att göra videofilmningarna enskilt, det vill säga att endast en 
av oss var närvarande och filmade biljettköpen. 

Ett biljettköp i biljettautomaten börjar när kunden läser in sitt kort antingen i 
rabattkortsläsaren eller i betalkortsläsaren. Därefter interagerar kunden med 
automaten genom att trycka på de knappar som finns tillgängliga på maskinen. 
Efter en utförd handlig från kunden (exempelvis knapptryckningar) replikerar 
maskinen med en textrad i displayen, korta pipljud samt lampor som lyser grönt 
eller rött, feedback på handlingen. 

Automaten är uppbyggd runt ett mönster för hur det är tänkt att resenärerna 
skall använda den. Det går till exempel inte att genomföra ett biljettköp förrän 
användaren har dragit sitt kort, först då reagerar maskinen. Däremot går det i 
Skåne att kontrollera priser, utan att dra kortet. Tekniken har alltså getts in-
byggda begränsningar som talar om hur den är tänkt att användas. Programmet 
bestämmer utifrån användarens handlingar automatens beteende. 

Eftersom biljettautomaten är en artefakt som skall användas av ”vanliga” 
människor, det skall inte krävas någon specifik utbildning för att kunna an-
vända den, är designen en viktig del. Automaten är dock begränsad till att kun-
den förstår systemet runt ett biljettköp, att automatens funktion är att ge ett re-
sebevis för tågresan samt att kunden vet vilka regler som gäller för att köpa en 
tågbiljett. En annan begränsning som automaten har är den kulturella designen, 
det krävs att användaren har en förståelse för det västerländska sättet att utföra 
handlingar på. För att utföra biljettköp och kunna förstå den feedback som pre-
senteras bör kunden vara läskunnig. 
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Automaten skall vara ett hjälpmedel för användaren att få sin tågbiljett. Ju 
mindre användaren behöver koncentrera sig på hur automaten skall användas, 
desto mer kan denne koncentrera sig på att göra sina val och få sin biljett. Om 
artefakten är ”självförklarande”, behöver inte användaren belasta minnet med 
onödigt arbete som tar kognitivt utrymme från den uppgift som skall utföras 
(Schneider, 1993). 
 De medverkande i våra workshops hade i samband med sitt första biljettköp 
i biljettautomaten upplevt den som rörig. Automaten gav inte intrycket om hur 
ett biljettköp skulle gå till utan resenärerna var i behov av att läsa steg för steg 
guiden för att kunna utföra sitt biljettköp. Men numera upplever de inte automa-
ten som svår att använda utan kan enkelt genomföra sitt biljettköp. Resenärerna 
tycker att steg för steg guiden är bra men många anser att den är felplacerad. 
Dessutom tycker de att den allmänna informationen om vilka regler som gäller 
saknas. 
 Det första biljettköpet i automaten är ofta problematiskt för användarna, sär-
skilt om de inte hittade steg för steg guiden. Problemet är att informationen är 
dåligt exponerad. Steg för steg guiden är placerad längst ner på biljettautoma-
ten, där den inte syns särskilt bra. I Sölvesborg finns även en större informat-
ionstavla placerad bredvid biljettautomaten. På den finns tågtidstabeller och en 
förklaring över biljettautomaten. Lisa, en av de resenärer som vi filmade, hit-
tade inte den stora informationstavlan och tog inte hjälp av steg för steg guiden 
vid sitt första biljettköp. Vi tror att placeringen av informationen var en orsak 
till att Lisa inte kunde utnyttja dem. Hon sökte efter information betydligt högre 
upp på biljettautomaten. Lisa tyckte det var en konstig placering av den stora 
guiden hon trodde att den ”reklamskylten” tillhörde tidtabellerna. (Logg, Lisa, 
010219) 
Nedanför visas Lisas problematik med att köpa en biljett. 
 
 ”Jaha, var sjutton ska jag stoppa in det?” 
 

1. (00:09:14) Lisa går fram till biljettautomaten och ställer sig och tittar på automaten  
2. och uttrycker (00:09:23) ”Kära nån”. 

 
Lisas första intryck var att automaten var rörig och hon kunde inte se hur hon 
skulle handla sin biljett. 
 

3. Hon böjer på benen och tittar längre ner på automaten. Hon står så en stund. Lisa  
4. verkar studera steg för steg guiden. 

 
Trots att Lisa studerar Steg för steg guiden verkar hon inte förstå vad hon skall 
göra. Biljettautomaten ger inte henne intrycket om hur den skall användas. Be-
roende på hur biljettautomaten är utformad sänder den signaler till användaren 
om hur den skall användas. Norman (1990) kallar detta för affordance, det vill 
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säga hur användarna av automaten uppfattar dennes möjliga funktioner. Vi 
människor brukar använda saker efter det sätt som vi tror att det skall vara. 
 

5. (00:09:30) ”Läs in rabattkortet” säger Lisa. Hon håller kortet i handen.  
6. (00:09:36) L försöker putta in sitt vanliga betalkort i luckan för rabattkort, det  
7. går inte men hon försöker igen.  
8. Johanna: ”Det är inte rabattkort du har.” Lisa försöker fortfarande att stoppa in sitt  
9. betalkort i rabattkortsläsaren. 
10. (00:09:42) ”Jaha, var sjutton skall jag stoppa in det?” säger Lisa och skrattar. 

                                                                                         (Videologg, Lisa och Rebecka, 010219) 
 
På dagens biljettautomater finns det två kortläsare. En för betalkort och en för 
rabattkort. Under våra observationer har vi sett en tendens till förvirring som 
dessa två kortläsare ibland leder till, åtminstone första gången en resenär an-
vänder biljettautomaten. Lisa ser bara inläsaren för rabattkort och tror att det är 
inläsaren för hennes betalkort. Hon ser inte betalkortsläsaren utan blir istället 
konfunderad över hur hon skall gå vidare. 
 

11. (00:09:48) Johanna: ”Läs, det finns information någonstans”.  
12. Lisa fortsätter att granska automaten hon höjer och sänker huvudet och börjar 
13. läsa på destinationerna. 
14. (00:10:08) ”Jag ska åka till Malmö”, säger Lisa lågt. 
15. (00:10:12) ”Jaha, så här köper du biljett”, säger Lisa. (Lisa verkar ha hittat steg  
16. för steg guiden eftersom det står så på den.) 
17. (00:10:19) Flyttar blicken från steg för steg guiden till övre delen på  
18. automaten. 
19. (00:10:21) ”Men sluta vad är detta” säger Lisa och tar två steg tillbaka och  
20. studerar automaten.  
21. (00:10:25) ”Rabattkort” säger Lisa. 
22. (00:10:30) Tar ett steg närmre maskinen och verkar titta på betalkortsläsaren  
23. som sitter upp till höger på automaten. Tittar snabbt ner igen vid knappfälten  
24. på maskinen.  
25. (00:10:34) Tittar på automaten och viftar med kortet i höger hand. 
26. (00:10:38) Lisa vänder på kortet och tittar på det. 
27. (00:10:42) ”Jaha” säger Lisa och sträcker fram pekfingret för att trycka in  
28. destinationskod.  

 (Videologg, Lisa och Rebecka, 010219) 
 

När Lisa inte kan stoppa i sitt betalkort i rabattkortsläsaren och inte får någon 
hjälp från den information hon söker försöker hon i stället att trycka in destinat-
ionskoden utan att ha dragit sitt betalkort. Problemet är att automaten inte regi-
strerar någon interaktion mellan kunden och automaten om kunden inte börjar 
med att dra sitt betalkort i detta läge. I Lisas fall innebär det att automaten inte 
registrerar knapptryckningen. Lisa förväntar sig att automaten skall reagera me-
dan automaten fortfarande inte vet att ett köp skall påbörjas. 

Lisas svårigheter med att genomföra ett biljettköp försvårades genom att hon 
inte såg displayen på automaten. Därför missade hon den information som pre-
senterades där. Informationen i displayen är en bekräftelse för kunden att deras 
handlingar är registrerade och vad som skall göras härnäst.  
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Enligt Suchman (1987) har användaren av ett steg för steg system förvänt-
ningar på att en avslutade handling leder till en ny instruktion och en ny hand-
ling. Däremot är ingen respons ett bevis på att handlingen är ofullständig. Vi 
har sett att nästan alla resenärer använder displayen för att få en bekräftelse på 
att deras handling är registrerad och att nästa steg kan utföras. Ylva var en av de 
resenärer som använde feedbacken i displayen för att utföra sitt biljettköp. Ylva 
köpte sin första biljett i automaten i Bromölla.  
 

”320” 
 

49. ”Då drar jag kortet”, säger Ylva och drar kortet i dess rätta riktning  
50. och tittar sedan på det vita fältet med de olika destinationskoderna. 
51. (00:01:20) ”Nu ska vi se här, 320 var det till Kristianstad”, säger Ylva  
52. och letar med sitt finger upp den rätta koden.  
53. Ylva trycker sedan in 320 samtidigt som hon uttalar siffrorna högt.  
54. (Det piper för varje gång man trycker på en siffra.)   
55. ”Nu ska vi se, vad ska jag göra sedan?”, säger Ylva och läser först i  
56. displayen, backar ett steg och läser på steg för steg menyn. 
57. (00:01:33) ”Välj biljettyp”, säger Ylva och trycker på knappen för  
58. vuxenbiljett. 

(Videologg, Ylva och Vivan, 010119) 
 
Ylva studerar först steg för steg guiden och börjar sedan använda automaten.  
Via displayen fick hon en bekräftelse på att hennes senaste handling var regi-
strerad och att en ny skulle utföras. Feedbacken visades i form av ny text i dis-
playen. Utöver displayens feedback använde hon steg för steg guiden för att 
kontrollera nästa steg som skulle utföras. För Ylva var det inga problem att 

handla en biljett med hjälp av informationen som 
gavs. 
Displayen som finns på dagens biljettautomat är 
ganska liten vilket gör att det endast får plats en 
rad text innehållande max 20 bokstäver. 
Några av resenärerna klagade på att texten var 
otydlig och att ljuset reflekterades i displayen. 
Den är placerad ganska långt ner på automaten 
vilket gör att de flesta av de resenärer som vi fil-
mat eller loggat har böjt på sig för att se vad som 

står däri. Vissa av resenärerna stod böjda under hela sitt biljettköp. Jonna var en 
av dessa resenärer: 
  
 Kroppshållning 
 

1. Jonna går fram och drar kortet, böjer sig långt ner för att se vad det 
2. står på displayen. Först står hon framåtlutad. Hon böjer sedan kroppen  
3. bakåt men behåller knäna böjda för att se vilken destinationskod det är. 
4. Hon letar efter koden till staden hon skall åka till och efter ett tag 

 26 



5. hittar hon koden och slår in den. Hon slår in koden utan  
6. att ta blicken ifrån knappsatsen. Jonna böjer på benen men har 
7. överkroppen upprätt. Där efter väljer hon biljettyp, studerande. Efter  
8. valet böjer hon fram huvudet nära displayen för att se att valet  
9. registrerades.  
10. Jonna trycker sedan avbryt och böjer sig sedan ner med huvudet nära 
11.    displayen för att se vad det står. 

 (Logg, Jonna och Lina, 010125) 
 
Mellan de olika handlingarna böjde hon kroppen olika för att kunna se bättre. 
Särskilt är det överkroppen som lutas fram eller tillbaka. Jonna stod inte upprätt 
en enda gång under biljettköpet fast hon inte är särskilt lång. 

Vi inser att biljettautomaten skall passa en så bred målgrupp som möjligt och 
därför är det kanske bestämt att ha denna placering som standard. Eftersom dis-
playen är en aning lutad och ljus reflekteras i den tror vi att det kan medföra 
problem även för kortväxta eller rullstolsbundna. 

Många av resenärerna som medverkade i en av våra workshops anmärkte att 
displayen var för liten och felplacerad. De hade svårt för att se vad som visades 
i displayen på grund av dess storlek och att avståndet mellan ögonen och dis-
playen är för stort. Dessutom påpekade de att det reflekterades i glaset på dis-
playen vilket gjorde det ännu svårare att se texten.  

Det verkar som om de ovana resenärerna känner en viss osäkerhet gentemot 
biljettautomaten, det är något som är nytt för dem, de känner inte igen sig och 
blir därför osäkra på hur de skall bete sig i situationen. De vana resenärerna 
däremot verkar inte känna den distansen till automaten. Vi tror att det bland an-
nat beror på vilken erfarenhet och inställning kunden har innan den gör sitt bil-
jettköp. 

Vi har sett att de vana resenärerna som köper biljetter i automaten sällan an-
vänder steg för steg guiden. De verkar känna till vilka steg som skall utföras 
och använder sig av displayen för att försäkra sig om att deras val registreras. 
Biljettköpet utförs ofta snabbt och utan några större problem. Ett exempel på 
detta är när Lina utförde sitt biljettköp. 
  
 Enkelt köp 
  

12. Lina går fram till automaten, hon har redan plockat upp sitt kort.  
13. Hon drar kortet direkt när hon kommer fram, böjer huvudet för att se 
14. vad det står i displayen. Slår sedan in koden till Bromölla. Hon kan 
15. koden och behöver därför inte leta upp koden för Bromölla. 
16. Sedan väljer hon typ/studerande och ger displayen en snabb blick och 
17. trycker sedan på Biljett. Hon tar biljetten och går därifrån. 

(Videologg, Lina och Jonna, 010125) 
 
Lina utförde snabbt sitt biljettköp utan problem. Hon visste vilka steg som be-
hövdes göras och i vilken ordning. Hon har rest många gånger med tåg mellan 
Sölvesborg – Bromölla och kunde därför koden utantill, vilket underlättade kö-
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pet ännu mer. När Lina köper sin biljett behöver hon inte fokusera på hur bil-
jettautomaten skall användas utan bara på att hon får sin biljett. Enligt Schnei-
der (1993) har Linas handling blivit automatiserad, hon har utfört handlingen så 
många gånger att hennes utförande ”flyter på av sig självt”. 
 Vi har sett att de resenärer som ofta använder sig av automaten och reser 
mellan samma orter kan destinationskoden utantill. Detta gör att biljettköpet 
snabbt flyter på. Ett exempel på detta är när en man i Kristianstad köper sin bil-
jett.  

 
 Smidigt köp 
 

1. Han tar fram sitt rabattkort och stoppar in det i rabattkortsläsaren. Böjer ner  
2. huvudet en liten bit för att titta i displayen. Sedan trycker han snabbt in sin  
3. destinationskod. Han tittar inte upp på informationstavlan som  
4. representerar de olika destinationskoderna utan slår in koden direkt. Efter det  
5. slänger han en snabb blick ner mot displayen. Trycker därefter in typen av 
6. biljett och på biljettknappen för att få sin biljett. 

(Logg, Kristianstad biljettautomat, 010328) 
 
Tack vare mannens vana att handla biljett i automaten är köpet klart på några 
sekunder. 
 

Problem  
Ett problem som uppstod vid ett biljettköp var när en lite äldre dam, Vivan, för-
sökte genomföra sitt första biljettköp. Efter att ha gjort destinationsval skulle 
Vivan välja typ av biljett. När hon läste igenom vad som gällde för pensionärer 
slog automaten ifrån och hon var tvungen att börja om från början genom att 
läsa in kortet igen. Dessvärre märkte inte Vivan när automaten slog ifrån utan 
fortsatte sitt köp vilket innebar att det inte gick att genomföra biljettköpet. Detta 
tyder på att feedbacken är otillräcklig. Dessutom är informationen kring vilka 
regler som gäller för pensionärer dåligt exponerad. På biljettautomaterna i 
Skåne finns en liten vit klisterlapp ovan för knappsatserna för biljettyp. På lap-
pen står det: Vid resor med Kustpilen till/från Blekinge trycker ung-
dom/studerande/pensionär på knappen BARN/CYKEL. Förutom att lappen är 
liten finns det ingen förklaring till varför denna skillnad finns. Det är förvir-
rande för kunderna att olika regler gäller beroende om de överskrider länsgrän-
sen eller inte. 
Här nere presenteras Vivan problematik med att köpa en biljett: 
 

Pensionär = Barn/Cykel? 
 

73. ”Jaha”, säger Vivan och reser sig och tittar på de olika knapparna för  
74. biljettyperna. Vivan tar sig för hakan och böjer sig ner lite och läser högt:  
75. (00:03:56) ”Vuxen, Barn/cykel och familj.” Paus. ”Jaha.” Vivan reser sig  
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76. upp och tittar på översta delen av automaten, böjer sig ner och säger:  
77. ”Nu ska vi se.” Läser högt på en klisterlapp som sitter ovanför  
78. (00:04:05) knapparna för de olika biljettyperna: ”Vid resande med  
79. Kustpilen….”, skummar igenom resten.” 
80. ”Ja, nu fasen”, säger Vivan, samtidigt som Ylva pekar på knappen  
81. barn/cykel. 
82. (00:04:09) ”Ja, vänta lite nu, jag är pensionär och får kanske åka lite 
83. billigare då”, säger Vivan och böjer sig ner och läser igen på  
84. klisterlappen. (00:00:14) Det hörs ett pip från automaten. 
85. ”Ja, jag ska nog trycka på barn/cykel”, säger Vivan. (00:04:18) På 
86. displayen står det nu : Läs in kort 

 (Videologg, Vivan och Ylva, 010119) 
 
Automaten slår ifrån om inga knapptryckningar sker inom 30 sekunder. Vivan 
hörde inte pipet och märkte inte att det i displayen stod läs in kort. Vad beror 
det på att Viavan inte blir uppmärksammad när automaten slår av? Pipet är 
snarlikt för en godkänd och inte godkänd handling. Det enda som skiljer dem åt 
är att vid en icke godkänd handling är pipet blir en aning längre. Vi tycker att 
det är viktigt att kunden blir uppmärksammad om att något är fel. Vid införande 
av betalkortet i rabattkortsläsaren, vilket uppfattas som en felaktig handling av 
automaten, ger automaten ifrån sig tre korta signaler som väcker användarens 
uppmärksamhet.   

Ibland kan 30 sekunder verka lite innan automaten slås ifrån, som i Vivans 
fall. Vid andra tillfällen kan 30 sekunder vara lång tid. Ett exempel på detta är 
då en man gick ifrån automaten utan att ha slutfört biljettköpet eller tryckt på 
avbrytknappen.  
 
 30 sekunder 
 

12. Han drar sitt kort och granskar automaten igen. Samtidig går tåget. Han tar upp 
13. sin hand och studerar sin klocka. Han vänder sig sedan om och går in till 
14. stationshuset. Han har inte tryckt avbryt utan efter ett tag slår automaten ifrån  
15. och ett pip hörs.  

(Logg, Kristianstad biljettautomat, 010328) 
 
När mannen lämnar automaten utan att ha avbrutit köpet innebär det att en an-
nan person skulle ha kunnat handla en biljett på mannens bekostnad. Då verkar 
30 sekunder som en lång tid. Automaten är i detta läge inte medveten om att 
kunden har gått därifrån utan väntar på nästa instruktion från denne.  

En tanke som dök upp när vi analyserade vårt fältmaterial var – Varför måste 
man dra kortet först? Under en av våra workshops uttryckte en resenär önske-
mål om att kunna få prisuppgifter för en resa innan hon drog sitt kort i kortläsa-
ren. 
 

”Jag vill kunna trycka för att få prisuppgift innan jag bestämmer mig för 
att jag vill köpa biljetten utan att behöva dra kortet först.” 

 (Fältanteckningar, Workshop, 010214) 
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Funktionen i detta avseende är olika beroende på vilken biljettautomat kunden 
använder. I Skåne finns möjlighet till att kontrollera priset utan att behöva akti-
vera betalkortet. Denna funktion saknas helt i Blekinge, där måste kunden först 
läsa in sitt kort och sedan göra valen för att få prisinformation. Efter dessa val 
syns sedan det aktuella priset för den specifika resan i displayen. Sist väljer re-
senären om denne vill ha biljetten genom att trycka på Biljett/Kvitto eller väljer 
att avbryta köpet och då trycka på Avbryt. 

Vid ett par tillfälle var biljettautomaten ur funktion och det uppstod en del 
missförstånd eftersom feedbacken var ganska otydlig. Vid dessa tillfällen drog 
kunderna sina kort och fick bland annat meddelandet ogiltigt kort som svar i 
displayen. Ett exempel på detta var när Becks skulle köpa en biljett.  
 
 ”Ogiltigt kort, försök igen!” 
 

1. (00:15:23) Becks går fram till biljettautomaten, vänder betalkortet till rätt sida  
2. (00:15:29) och drar kortet i betalkortsläsaren.  
3. Automaten ger ifrån sig ett pip samtidigt som den gröna lampan blinkar.  
4. Johanna: ”Har du handlat biljett innan?” 
5. Becks tittar i displayen.  
6. (00:15:32) ”Ja. Ogiltigt kort står det”, säger Becks. 
7. (00:15: 34) Becks tittar på kortet och drar det igen.  
8. Det piper och lampan lyser grönt på automaten.  
9. Becks tittar på displayen, viftar lite med sitt betalkort och säger: ”Det går inte  
10. med detta.” 
11. (00:15:40) Becks drar kortet igen.  
12. Det piper och lampan lyser grönt från automaten.  
13. Becks tittar i displayen. 
14. (00:15:45) Becks drar kortet igen. 
15. Det piper och lyser grönt från automaten. 
16. Becks tittar i displayen och säger: ”Så ska man ju inte dra det.” Hon  
17. gestikulerar med armen i en svepande rörelse från vänster till höger med  
18. kortets magnetremsa felvänt.  
19. Hon vänder på kortet så att magnetremsan blir rätt. 
20. (00:15:47) ”Så ska man ju dra det”, säger Becks. 

 (Logg, Becks och Martin, 010124) 
 
Sammanlagt drar Becks sitt betalkort 11 gånger under 76 sekunder. Becks för-
står inte felmeddelandet som ges i displayen eftersom hon vet att hennes kort 
annars fungerar. Hon tror att något är fel på automaten, men eftersom automa-
ten ger feedbacken ”ogiltigt kort” blir hon förvirrad. Hon börjar då tro att något 
är fel på hennes kort. Hon försöker dra kortet ett antal gånger men det går inte. 
Becks pendlar mellan att tro att något är fel på hennes kort och att något är fel 
på biljettautomaten.  

Något är fel på automaten men det framgår inte tydligt vare sig genom den 
auditiva eller visuella feedbacken i detta fall. I vanliga fall när automaten fun-
gerar ger den inte ifrån sig ett pipljud när en kund drar sitt betalkort, då är det 
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endast den gröna lampan som lyser. Det reflekterar kunden säkert inte över när 
denne använder automaten. Pipet som maskinen ger ifrån sig när Becks drar sitt 
betalkort tyder på att det inte är några problem eftersom det är samma korta pip 
som maskinen avger vid knapptryckning. Detta pip associerar kunden med en 
korrekt utförd handling. Maskinen ger alltså kunden felaktig feedback, nämli-
gen att en korrekt handling har utförts, genom att avge samma pipljud som av-
ges vid en korrekt utförd handling. 

Även den visuella feedbacken, displayen och gröna lampan, som ges är fel-
aktig i denna situation. För det första blinkar den gröna lampan vilket gör att kun-
den kan tro att en korrekt handling har utförts. Vi människor förknippar vanligtvis 
grönt med att något är tillåtet, exempelvis grön gubbe vid ett övergångsställe. 
För det andra så visar displayen felaktiga och diffusa meddelanden till kunden. 
I detta fall visades både ”Ogiltigt kort” och ”Fel, försök igen” vid olika till-
fällen. Det är inte lätt för kunden att tolka dessa meddelanden. ”Ogiltigt kort” 
kan man förstå. Men i detta fall var Becks säker på att hennes kort fungerade, 
men enligt maskinen fungerade det inte. ”Fel, försök igen” kan i stort sett be-
tyda vad som helst. Det beror på vad man tolkar in i det meddelandet. Det kan 
betyda att något är fel på maskinen och att man kan försöka senare. Eller att nå-
got i den nyss utförda handlingen gick fel och att kunden skall dra kortet igen. 
Det kan kanske betyda att det är något fel på kortet? Ja, listan kan göras lång. 
Men en sak kan vi fastslå och det är att feedbacken är alldeles för otydlig för att 
kunden skall veta vad som är fel. Eftersom att dra kortet är det första steget som 
måste göras går det inte att fortsätta med biljettköpet. 
 Eftersom vi ville vara helt säkra på att det var automaten det var fel på och 
inte Becks betalkort bad vi en annan resenär att testa med sitt betalkort. Detta 
var samma dag fast lite senare på kvällen. Anna har också problem med att 
tolka feedbacken från biljettautomaten.  
 
 ”Tar den inte kort eller?” 
 

1. (00:20:31) Anna kommer fram till biljettautomaten. Hon böjer på benen, lutar  
2. kroppen snett bakåt och studerar maskinen. Efter några sekunder säger hon:  
3. ”Nu ska jag göra mitt första biljettköp i de här automaterna.”  
4. (00:20:37) Hon pekar med fingret på steg för steg guiden och läser högt: ”Så  
5. här köper du din biljett. Stoppa in rabattkortet eller dra ditt betalkort.” 
6. (00:20:41) Anna tittar på betalkortsläsaren, vänder på sitt betalkort och drar det i  
7. betalkortsläsaren.  
8. Det piper och lyser grönt i lampan på automaten. 
9. (00:20:46) A tittar i displayen och utbrister: ”Vänta! Ogiltigt kort?!” Hon 
10.  gnuggar sitt kort mot jackan några gånger. 
11. (00:20:49) Anna drar kortet igen. 
12. Det piper och lyser grönt i lampan på automaten. 
13. Hon tittar i displayen, böjer på sig lite grann och reser sig sedan upp igen. 
14. (00:20:56) Anna gnuggar kortet mot jackan igen och även mot sin vante. 
15. (00:21:00) Anna drar kortet igen. 
16. Det piper och lyser grönt i lampan på automaten. 
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17. (00:21:03) ”Fel, försök igen” Anna drar fingret över magnetremsan. 
18. (00:21:06) Anna drar kortet igen. 
19. Det piper och lyser grönt i lampan på automaten.  
20. Hon tittar ner på displayen. 
21. (00:21:12) ”Vänta!” säger Anna som läser i displayen. Hon väntar och tittar på  
22. displayen. 
23. (00:21:17) ”Läs in ditt kort” säger Anna och tittar i displayen. Hon drar sitt kort  
24. igen. 
25. Det piper och lyser grönt i lampan på automaten. 
26. (00:21:22) ”Är det därför det brukar vara sådan kö här? Tar den inte kort  
27. eller?”, säger  Anna i skämtsam ton. 
28. Hon böjer sig ner och läser på steg för steg guiden samtidigt som hon gnuggar  
29. sitt kort mot sin vante igen. 
30. (00:21:32) Anna drar sitt kort igen. 
31. Det piper och lyser grönt i lampan på automaten. 
32. Johanna: ”Det gick inte tidigare idag heller.” 

(Videologg, Anna, 010124) 
 
Anna tror först att det är fel på hennes kort och torkar av det ett antal gånger 
mot sina kläder. Hon börjar efter ett tag inse att det nog är automaten och inte 
kortet som är problemet och hon säger då ”Tar den inte kort eller” men försöker 
igen i hopp om att det skall gå. När hon får reda på att det inte gick tidigare hel-
ler ger hon upp. I samband med att hon ger upp uttrycker A i skämtsamt ton: 
”Jag skulle rekommendera att gå in till Pressbyrån och handla en biljett där. De 
har samma priser som i automaten och har dessutom trevlig personal”. Inte hel-
ler Anna reagerade på att den gröna lampan lös och att det pep när hon drog sitt 
kort. Vi har inte sett någon kund som varken sett eller reagerat på lampornas 
olika status. 
 Vi har under våra observationer upptäckt att användarna ibland gör misstag 
när de skall köpa en biljett. Ett exempel där det relativt ofta blir fel är när kun-
den slår in destinationskoden. Felet kan bero på att de läst av fel kod som t.ex. 
Ulrik gjorde när han tryckte in Bromöllas kod istället för Kristianstads. Ett an-
nat exempel på samma sak är en dam som hade lite bråttom när hon skulle köpa 
sin biljett. Hon hade gjort biljettköpet många gånger förr och händelseförloppet 
flöt på automatiskt. Damen gjorde sina olika val och hon tittade inte på vad som 
stod i displayen. När hon väl fick ut sin biljett var det fel biljett. Damen hade 
råkat slå in fel kod och biljetten blev dyrare. Hon visste inte hur hon skulle bära 
sig åt eftersom det inte gick att byta biljetten. Därför fick hon köpa en ny. (Fäl-
tanteckningar, Kristianstad järnvägsstation, 010328) Som det framstår i texten 
var damen lite stressad och det påverkade säkert hennes handlingar. En annan 
anledning till att fel kod trycks in är att resenärerna trycker in den destinations-
kod de brukar välja, av gammal vana. Istället för att trycka in koden till den ort 
kunden skall till. Problemet med destinationskoderna är att sifferkombinationer 
tillsammans med texten förvirrar många. En del menar att siffrorna skulle vara i 
nummerordning, andra menar att texten skulle vara placerad före siffrorna vil-
ket de tycker verkar mer logiskt. Som det ser ut idag är destinationskartan an-
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norlunda beroende på vart automaten är placerad. I Blekinge står ortnamnet 
först sen koden medan det i Skåne är tvärtom. Även de olika funktionerna för-
virrar många resenärer. Det finns fler knappar i bruk i Skåne som inte ens finns 
på de Blekingska automaterna. Många av de medverkande i våra workshops 
önskade att få destinationsalternativen presenterade på ett annat sätt i dagens 
automater. 
 Andra misstag vi har sett att kunder gjort är att trycka in första klass biljett 
istället för andra klass biljett. Det händer framför allt i Blekinge där första klass 
biljetten står presenterad före andra klassen, fast andra klass biljetter är det som 
handlas oftast. 
 Under våra workshops framkom önskemål om att kunna köpa tur och retur-
biljetter inom Sverige i automaten. I dagens maskin är det bara möjligt att köpa 
tur och retur till Danmark. 
 Ett annat förslag till förändring var att kunna köpa två biljetter samtidigt utan 
att behöva dra kortet två gånger. I dagens läge är användaren tvungen att upp-
repa proceduren för varje biljett. En annan nackdel som framfördes angående 
biljetterna var att de bara gällde för ett dygn i Blekinge och endast tre timmar i 
Skåne. Detta upplevde en del av resenärerna som en stor begränsning. De me-
nade att det hade varit smidigt att kunna köpa sin biljett dagen innan i biljettau-
tomaten. 
 

Sammanfattning biljettköp 
Vi har sett en viss skillnad mellan vilka kunder som väljer att handla sina biljet-
ter i biljettautomaten och vilka som väljer att handla sina biljetter via ombuden. 
Den faktor som påverkar mest är vilken typ av resa kunden skall göra. Är det en 
kortare resa med Kustpilen stödjer automaten detta köp. Skall kunden däremot 
resa en längre stäcka och kanske kombinera resandet med både Kustpilen och 
något annat tåg blir kunden beroende av andra inköpsställen än automaten. Bil-
jettautomaten är begränsad till att bara stödja biljettköp för resor på Kustpilen-
sträckan och även för Pågatågen i Skåne. Det innebär att kunden måste förboka 
sin biljett antingen via ett biljettkontor, webben eller via telefonbokning. Vi har 
också upptäckt att det är en viss skillnad mellan olika ombud. När det finns 
möjlighet att få information angående sin tågresa är det fler kunder som väljer 
att handla sin biljett via dessa ombud. Informationstjänsten är den tjänst som 
utnyttjas mest vid dessa ombud. Ofta handlar kunden sin biljett men passar 
samtidigt på att ställa frågor angående resan. Frågorna rör allt från vilket spår 
tåget åker från till förseningar och vilka byten som måste göras. En annan fak-
tor som påverkar om kunden köper biljetten via ombud eller automat är dess 
vana att resa med tåget. Ofta har de kunder som reser mycket vant sig vid att 
använda automaten och tycker att det är ett smidigt sätt att handla biljett på. Re-
senärer som åker mer sällan handlar hellre sin biljett via ett ombud eller försälj-
ningskontor. 
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Design 
Med design menas den process som utformar en artefakt, till exempel ett gräns-
snitt eller datorsystem (Preece, 1994). För att bestämma ett gränssnitts utform-
ning, dess funktioner och syfte är det viktigt att observera tilltänkta användare 
och utgå från dessa iakttagelser. Gränssnittets avsikt är att stödja användaren i 
dess utförande. Det är därför viktigt att utgå från användarna och deras behov 
vid utformning av gränssnittet.  

En annan aspekt att hänsyn till är människors restriktioner. En människa har 
svårt för att hålla reda på mycket information samtidigt menar Norman (1990). 
För att underlätta människans uppgift är det viktigt med hjälpmedel. I vårt fall 
med biljettautomaten är steg för steg guiden ett hjälpmedel som vi har upptäck 
att framförallt nybörjare finner oumbärlig för att kunna utföra sitt biljettköp. Ett 
annat hjälpmedel är displayen där kunden kan följa händelseförloppet. Vi har 
sett betydelsen av dessa hjälpmedel i flera av våra observationer, ett exempel på 
detta är fallet ”320”. Där klarar Ylva med stöd av de båda hjälpmedlen av att 
genomföra sitt första biljettköp i automaten utan några problem.  

Den mängd information som presenteras i displayen bör inte överskrida mer 
än vad användaren klarar av att ta till sig för att kunna interagera med maski-
nen. Det tar en stund för människan att ta till sig ny information och det är vi-
kigt att det inte visas för mycket information på en gång i displayen, eftersom 
minnet då belastas extra. Det är viktigt att informationen som presenteras är av 
relevans i situationen. Samtidigt är det av betydelse att informationen visas så 
pass länge att människan hinner uppfatta och tolka informationen som presente-
ras. 

Allwood (1991) pratar om tre faktorer som påverkar begreppet användbar-
het. De är användarvänlighet, användarkompetens och användaracceptans. Vi 
tror att dessa begrepp kan vara av betydelse vid utformningen av en artefakt, i 
vårt fall biljettautomaten. Om vi applicerar dessa begrepp till biljettautomaten 
och ser till användarvänligheten så bygger Allwood in åtkomligheten som en 
viktig aspekt. För att överhuvudtaget kunna använda biljettautomaten måste 
man ha tillgång till den. Biljettautomaterna finns på varje tågstation utomhus 
(och även inomhus på vissa större stationer) så det är inget hinder för använda-
ren. Placeringen av automaten gör det enkelt för kunden att handla sin biljett 
precis innan tågresan. Automaten finns för det mesta placerad vid perrongen, 
vilket är bra eftersom det då inte blir någon tidsödande omväg för kunden. 

I begreppet ingår också att artefakten ifråga skall vara i funktion, annars 
finns det risk att användaren väljer ett alternativt sätt att skaffa sig sin biljett på. 
Automaten är känslig mot kombinationen regn och kyla. Där detta inträffar 
samtidigt händer det att automaten slutar att fungera. Detta hände i fallen 
”Ogiltigt kort, försök igen!” och ”Tar den inte kort eller?” när Becks och 
Anna skulle handla sina tågbiljetter. Det hade varit bra om detta problem kunde 
undvikas. 
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Maskinen skall också ställa rimliga krav på personen som skall använda den. 
Allwood menar att ju fler typer av människor som maskinen stödjer i deras in-
teraktion desto mer användarvänlig blir artefakten. En annan aspekt som är in-
byggd i begreppet användarvänlighet är vad Allwood kallar hjälpresurser, det 
liknar vi med steg för steg guiden och feedbacken i displayen. Vad vi har sett i 
våra undersökningar tror vi att det hade varit betydligt svårare för en användare 
att utföra sitt biljettköp utan dessa hjälpmedel. Dagens automat fungerar bra, 
men vissa ändringar behövs. Däribland feedbacken, som vi anser är en av den 
viktigaste biten samt att det fattas några funktioner. Problemet med dagens 
automat är huvudsakligen när något går fel. Det är feedbacken som är svårtol-
kad. 

Första gången en kund skall använda en biljettautomat krävs det vanligtvis 
någon form av hjälpmedel, till exempel steg för steg guiden, för att klara av kö-
pet. Det skulle också vara tänkbart att displayen kunde fungera som ett slags 
hjälpmedel i större utsträckning än i dag. Dagens display består endast av en 
rad text och vi anser att den feedback som ges till användaren inte är tillräcklig. 
I samband med användning av biljettautomaten kan man tala om inlärningsför-
mågan hos olika människor, i vilken takt användaren lär sig hur något skall ut-
föras för att nå sitt mål. Waern (1993) menar att feedback är en viktig del när 
människor befinner sig i nya situationer. Om inte användaren förstår konse-
kvenserna av sina handlingar förstår denne inte heller vad som är rätt och fel 
vid utförande av en uppgift och då lär de sig inte hur de skall göra nästa gång. 
Vi har vid ett flertal tillfällen upptäckt att feedbacken varit svårbegriplig. 

Varken texten i displayen eller steg för steg guiden ger någon information 
om hur användaren skall ta sig vidare om något har gått fel. De hjälpresurser 
som finns till biljettautomaten utöver displayen och steg för steg guiden är den 
auditiva feedbacken från knapptryckningar, vid fel kortinläsning och avbryt- 
och fel/ändraknappen på gränssnittet. 

Användarkompetens innebär i stor sett att användaren har nog med förståelse 
samt tillräckliga färdigheter för att på ett effektivt sätt kunna använda biljettau-
tomaten. I boken talar Allwood vidare om att en persons förkunskaper påverkar 
hur denne angriper en uppgift. I förhållande till biljettautomaten bedömer vi att 
med hjälp av steg för steg guiden kan de flesta lära sig att använda biljettauto-
maten. För att förtydliga kommer här ett exempel. För att få en biljett är det inte 
så många steg att genomföra, jämfört med en oerfaren användare som skall lära 
sig ett helt nytt datorprogram som skall underlätta dennes arbetsuppgifter. I det 
senare fallet går det att ge användaren utbildning om hur programmet är tänkt 
att användas, det går ju inte i fallet med biljettautomaten.  

Användaracceptans innebär att användarna vill använda artefakten. Det kan 
hända att användaren helt enkelt inte vill använda biljettautomaten. Det påver-
kar på det sätt att kunden hellre väljer ett annat sätt att köpa sin biljett på. I Ble-
kinge har attityden mot Kustpilens biljettautomater varit hårdare än i Skåne. 
Det kan bero på olika faktorer, en av dessa tror vi kan vara att resenärerna i 
Skåne kom i kontakt med biljettautomater tidigare. Biljettförsäljning i Skåne 
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kombinerades med personlig service via stationerna och biljettautomater. Kun-
den kunde själv välja vilken av tjänsterna denne ville utnyttja. Därför blev inte 
omställningen så stor när stationsbiljettförsäljningen upphörde eftersom många 
av dem redan tidigare hade kommit i kontakt med en biljettautomat. Dessutom 
finns det i de lite större orterna stationsförsäljningskontor kvar. I Blekinge in-
fördes biljettautomaterna i samband med att stationspersonalen försvann. Det 
innebar att det inte blev någon övergångsperiod mellan skiftet människa - ma-
skin. En annan orsak som vi tror påverkade negativt var att automaten fick stark 
kritik i medierna under dess införandeprocess. Både media och Blekinge 
Länstrafik var emot införandet av automaterna. Vi tror att den negativa bild 
som speglades i media har gjort att många redan innan de har använt automaten 
har målat upp en bild om hur svår och dålig biljettautomaten är. Mats Lunde-
berg (intervju, 010125) tror att det är en vanesak att handla en biljett i automa-
ten. Vi tror också att kundens erfarenhet och inställning påverkar deras inställ-
ning gentemot biljettautomaten och om man använder den. 

Många användare som inte är så vana vid att handla sin biljett i automaten 
önskar att få tillbaka stationsförsäljningskontoren med den personliga servicen. 
Vi anser att detta alternativ kanske är det bästa eftersom kunden kan få inform-
ation angående sin resa. Fördelen med biljettförsäljning på stationer gentemot 
biljettautomaten är att kommunikationen sköts face to face. Enligt Suchman L 
(1987) är face to face interaktion det sätt som bäst ger en förståelse av situat-
ionen mellan parterna. Inte för att missförstånd inte uppstår under konversat-
ionen utan för att parterna kan reda upp de problem som uppkommer. 

Genom den personliga servicen via stationsförsäljningskontoren kunde kun-
derna få den information som behövdes angående deras resa. Dessutom uppger 
användarna att det var en trygghet. De gick bara in och berättade vilken typ av 
biljett de ville, ha så fixande försäljaren det.  

Om vi skall vara realistiska kommer inte SJ eller Skånetrafiken införa stat-
ionspersonal igen. Kostnaden för denna service är för dyr. Särskilt på de mindre 
orterna där det är för få resenärer som åker tåg för att det skall vara lönsamt att 
ha kontoren kvar. På de mindre orterna får kunden ringa in till SJ eller Skåne-
trafiken för att få information angående sin resa. I några av de större orterna 
finns fortfarande biljettkontoren kvar t.ex. i Malmö, Lund och Karlskrona. I da-
gens läge har de flesta stationsförsäljningsställena ersatts med ett ombud. För-
delen med stationspersonal gentemot ombud så som Pressbyrån är att stations-
personalen har större kunskap om resan och tågtider. De kan för det mesta svara 
på de frågor som kunden har. Stationspersonalens huvudsysselsättning är att 
sälja biljetter och hjälpa tågresenärer till skillnad från Pressbyråer och reseby-
råer där biljettförsäljning bara är en liten del av deras arbete. Dessutom har inte 
till exempel Pressbyråns personal tillgång till samma information vilket gör det 
svårare för dem att svara på kundens frågor. En annan skillnad är att Pressbyrå-
erna inte själva kan sälja platsbiljetter eller tur och returbiljetter. Dessa biljetter 
måste förbokas via SJ. En fördel som Pressbyråerna däremot har gentemot stat-
ionsförsäljningsställena är att de har längre öppettider. 
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Vi har under observationer upptäckt att biljettautomaten är ett bra alternativ 
att handla en tågbiljett på. Ofta kan den vane användaren handla sin biljett utan 
några större problem. Vi har dock upptäckt att vissa förändringar skulle behö-
vas för att underlätta köpet för kunderna. 

Biljettautomaternas utseende och funktioner skiljer sig i Skåne och Blekinge. 
Vi anser att det är viktigt att automaten ser likadan ut oberoende var den finns 
placerad. Framförallt är det viktigt att samma funktioner är i bruk så väl i Skåne 
som i Blekinge. Vi tycker att samarbetet mellan Skånetrafiken och SJ kunde ha 
varit betydligt bättre när det gäller att hålla biljettautomaten uppdaterad. Vi stäl-
ler oss lite undrade till varför Kustpilen AB inte arbetar mer för att få en ge-
mensam standard på alla automaterna. Kustpilen AB är som bekant det bolag 
som har hand om marknadsföringen av Kustpilen och vi tycker att det borde 
finnas ett intresse för de inblandade parterna att skapa en helhetskänsla för re-
senärerna. I dagens läge inför ofta Skånetrafiken nya uppdateringar på automa-
ten som SJ väljer att inte genomföra på biljettautomaterna i Blekinge. Att SJ 
inte väljer att göra uppdateringarna är av ren ekonomisk fråga eftersom varje 
förändring kostar pengar.  

Vi har sett tendenser på att varje bolag inom Kustpilen AB inte strävar mot 
ett gemensamt mål, utan är mer intresserade av sin egen del i systemet. Skillna-
derna på automaterna är främst de funktioner som finns utöver det ”vanliga” 
biljettköpet. Exempel på dessa funktioner är knappen för Tillköp som gör det 
möjligt för kunden att välja från vilken avresestation biljetten skall börja gälla. 
Ett annat exempel är att kunderna på Skånetrafikens biljettautomat kan välja att 
kontrollera priset utan att behöva dra sitt kort först, denna möjlighet finns inte i 
Blekinge. Vi vet att Skånetrafiken är på gång att införa direkt modemuppkopp-
ling vid varje biljettköp vilket kommer att innebära en del förändringar i syste-
met. Bland annat blir det då möjligt för resenärerna att ladda sitt rabattkort och 
periodkort i automaten, vilka är tjänster som många pendlare har efterfrågat. 
Pendlare som åker med Kustpilen nästan varje vardag tycker att automaten är 
ett bra sätt att handla sin biljett på men efterlyser möjligheten till att kunna 
ladda sina olika kort där. Pendlarna har inte samma behov av att få information 
om t.ex. vilket spår tåget avgår ifrån och så vidare. Däremot önskar de att få 
utförligare information angående tågförseningar. 
 

Vårt designförslag 
När vi har skapat vårt designförslag har vi utgått från vad vi har sett under våra 
observationer samt beaktat användarnas synpunkter. Det har vi gjort eftersom 
ett gränssnitts uppgift är att stödja användarna i deras utövande. Detta finner vi 
stöd för hos Bødker (1991) som påpekar gränssnittets betydelse i följande citat: 
 

“The basic role of the user interface is to support the user in acting on a 
object or with a subject through the artifact.” 
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(Bødker, 1991, s 77)  
 
Det vill säga att gränssnittet skall stödja kunden i dess biljettköp. 

Vi har valt att behålla biljettautomater som är placerade vid perrongerna, för 
att kunderna enkelt skall få tillgång till dem. I vårt designförslag har vi förutsatt 
att alla biljettautomater skall ha en gemensam standard oberoende om de är pla-
cerade i Skåne eller Blekinge. Detta innebär att samma regler gäller i såväl 
Skåne som Blekinge och på sätt blir inte kunden förvirrad över vad som gäller. 
Det finns inte något gemensamt regelverk för Kustpilen AB utan varje bolag 
har sina egna regler och priser. Det vore bra för kunderna om respektive bolag 
kunde enas om en gemensam standard.  

Så länge kunderna endast reser inom respektive län är det inte något pro-
blem. Problematiken uppstår vid länsgränserna där informationen är otydlig. 
Det är exempelvis förvirrande när pensionärer ibland kan åka på pensionärsbil-
jett medan det en annan gång är förbjudet. Vinsten med gemensamma regler är 
att kunden vet vilka bestämmelser som gäller samt att biljettautomaterna blir 
enhetliga. 

Våra gemensamma regler för resande med Kustpilen blir följande angående 
biljettyper: 

• Vuxen klass 2, standard 
• Vuxen klass 1, business 
• Ungdom/studerande/pensionär 

 
Att ha kvar vuxenbiljett i första och andra klass var för oss ett naturligt val. De 
flesta resande är vuxna och möjligheten att välja mellan första och andra klass 
ville vi ha kvar. Ungdom/studerande/pensionär behöll vi från SJ:s taxa. Vi anser 
att det är ett väl inarbetat system som finns i stora delar av Sverige. Dessutom 
tycker vi att grupper med lägre inkomst så som studenter, ungdomar och pens-
ionärer skall ha möjlighet att åka lite billigare. 

Barn i vuxens sällskap åker gratis till och med sex års ålder (max tre barn per 
vuxen). Utan vuxens sällskap betalar barnen ungdomsbiljett. Ungdom är kun-
den till och med 16 års ålder. På alla typer av biljetter har kunden möjlighet att 
köpa tur och retur biljett. 
 När det gäller rabattkort och periodkort har vi beslutat oss för att behålla 
båda dessa tjänster. Periodkortet är ett alternativ som kunderna uppskattar. Kor-
tet ger kunden möjlighet att fritt resa på den förutbestämda sträckan med Kust-
pilen under 30 dagar. Periodkortet skall vara uppbyggt på zoner, det vill säga att 
priset på kortet varierar beroende på antal valda zoner. Det bygger på samma 
princip som dagens system i Skåne men skall här fungera för hela södra Kustpi-
lensträckan. Vi väljer också att behålla dagens regler och förmåner med period-
kortet. 

Rabattkortet har vi valt att behålla sett ur företagens perspektiv. Detta är ett 
sätt för företagen att knyta pengar till deras företag. Vi vet att Skånetrafiken 
gärna vill ”gynna” resenärer som åker ofta och kommer inte att ta bort sådana 
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rabatter. Rabattkortet skall även i det nya systemet fungera som en elektronisk 
plånbok som kunden laddar pengar på. Lägsta summan att ladda rabattkortet 
med är 300 kronor upp till 900 kronor. När kunden handlar med rabattkortet 
belönas kunden med en billigare resa. 
 För att underlätta för kunden har vi valt att placera båda tjänsterna, rabattkort 
och periodkort, på ett kort istället för två som idag. Kortet skall bestå av ett chip 
som håller informationen angående tjänsterna. Det skall vara fullt möjligt för 
kunden att ha båda tjänsterna på kortet. Namnet på kortet blir Kustpilenkortet. 
Kortet skall fungera som ett resebevis. Vid köp av biljett med ”rabattkortet” 
laddas resebeviset på kortet, ett papperslöst biljettsystem. Konduktören kan 
kontrollera att resan är betald genom att läsa av kortet. På så sätt slipper kunden 
hantera pappersbiljetter som många har uttryckt sitt missnöje mot. Samma sak 
gäller när kunden har tjänsten periodkort på Kustpilenkortet, kortet fungerar då 
som resebevis.  

Som säkerhet för kunden om något skulle gå fel vid laddning av kortet skrivs 
ett kvitto ut för betald ladding. På så sätt kan kunden bevisa att den fyllt på 
pengar på kortet om kortet slutar fungera.  

Utformningen av automaten innebär att det för kunden kan ta lite längre tid 
att fylla på sitt rabattkort eller periodkort än att handla en vanlig biljett. Syftet 
till detta är att vi tror att en kund som skall köpa en tågbiljett anländer ofta pre-
cis innan tågets avgångstid och vill därför handla en biljett snabbt. Detta har vi 
sett i våra observationer. Däremot tror vi att kunden har mer tid på sig när den 
skall fylla på sitt kort. Eftersom denna funktion inte är möjlig i dagens biljettau-
tomater kan vi inte bevisa att det är så, men vi gör här ett antagande.  

Vi har valt att biljetten skall gälla i ett dygn istället för som idag när Skåne-
trafikens biljett bara gäller i tre timmar. Vi tycker att kunderna skall ha möjlig-
heten att kunna köpa biljetten i förväg. 

Nedanför visas miniatyrbild av vårt designförslag.(Större version finns som 
Bilaga 1) 
Vi har på biljettautomaten valt att be-
hålla den blå färgen på. Vi hoppas med 
detta att kunderna kan förknippa biljett-
automaten med Kustpilen. Gränssnittsy-
tan skall bestå av en matt metallyta för 
att inte reflektion skall uppstå. Biljettau-
tomaten består av en display, betalkorts-
läsare, chipavläsare och knappsatser. På 
vissa av knapparna har vi valt att an-
vända färger för att förtydliga deras 
funktion. Exempel där vi har använt fär-

ger är Avbrytknappen som är röd. Genom att göra den rödfärgad vill vi för-
medla en varning till kunden om att köpet avbryts om knappen aktiveras. Andra 
knappar vi färgat är OKknappen och Biljett/Kvittoknappen, färgen vi valt för 
dessa är grönt. Den gröna färgen tycker vi symboliserar att något är godkänt. 
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Vid OKknappen bekräftar kunden olika val medan Biljett/Kvittoknappen be-
kräftar hela köpet. Fel/Ändraknappen har vi färgat gul. Vi valde gul på grund av 
att det gör kunden uppmärksam på knappen men ger inga direkta varningssig-
naler. Genom att aktivera knappen försvinner den senaste utförda handlingen. 

Generellt för hur kunden interagerar med biljettautomaten har vi försökt 
skapa ett mönster som går diagonalt uppifrån vänster ner till högra hörnet. Or-
saken till denna utformning är att människor i vår kultur är vana att utföra hand-
lingar i denna ordning. 

Grupperingarna av knapparna som finns på dagens automater tycker vi är ett 
bra sätt att ringa in sammanhörande funktioner. Denna design stödjer användar-
nas interaktion med biljettautomaten. Kunderna vet vart de skall leta efter 
funktionerna. Vi har därför valt att utforma biljettautomaten med hjälp av grup-
peringar. Destinationsknapparna är grupperade tillsammans för sig precis som 
biljettyperna, tillvalsknapparna och kortläsarna. 
 Destinationsknapparna har vi valt att behålla längst upp på biljettautomaten 
eftersom användarna inte har haft några problem med att hitta dem där. Som vi 
har nämnt tidigare är det lätt att trycka in fel kod vid destinationsval. För att 
undvika detta problem har vi frångått dagens sifferkombinationer som represen-
terar en ort. Istället har alternativet blivit interaktiva destinationsknappar. Det 
innebär att användaren trycker direkt på knappen där orten finns representerad. 
Idag måste användaren först leta upp orten, kontrollera koden och sedan trycka 
in koden via knappsatsen. På detta sätt kortas händelseförloppet ner samt ko-
derna som har förvirrat många av användarna försvinner. I och med att koderna 
försvinner kringgås problematiken angående vilken ordning koderna och orter-
na skall presenteras. Ortnamnen skall vara presenterade i alfabetisk ordning. 
Destinationsknapparna skall vara utformade så att de förmedlar en tryckkänsla 
till kunden som saknas i dagens biljettautomater. Detta åstadkoms genom en 
upphöjning av knappen som trycks in vid användning. Detta är ett sätt att ge 
respons på kundens handlingar. Kunden känner att knappen trycks in och blir 
ett bevis på att en handling är utförd. Alla knappar på automaten skall ge en 
tryckknappskänsla till kunden.  
 Vi har under observationerna lagt märke till att många kunder står framåtlu-
tade för att se vad som presenteras i displayen på dagens biljettautomater. Det 
kanske verkar som en liten detalj att kunderna står böjda under sitt biljettköp 
men med tanke på att det ofta är displayen som guidar kunden genom köpet an-
ser vi det viktigt. Det är displayen som gör det möjligt för kunden att få en upp-
fattning om vilket läge automaten befinner sig i. Som vi tidigare nämnt tror vi 
att det beror på displayens placering och lutning. 
 För att underlätta för kunden har vi valt att placera displayen mer i ”ögon-
höjd” för att kunden skall slippa stå böjd under köpets gång. Dessutom skall 
displayen innehålla fler rader text vilket innebär att kunden kan följa hela hän-
delseförloppet däri. För varje handling kunden gör får denne feedback via dis-
playen, både bekräftelse på handlingen och vad som skall göras därefter. (För 
mer information se Bilaga 2) 
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 I displayen är det vikigt med ljus för läsbarhetens skull, men det får inte 
blända eller flimra. Det är bra med kontraster eftersom texten syns bättre då. 
Det alternativ som finns idag, svagt ljusgrön bakgrund med svart text, är enligt 
Hjälpmedelsinstitutet ett bra alternativ8. 

Placeringen av displayen kan innebära problem för rullstolsbundna som 
kanske får problem med att se vad som presenteras i displayen. Vi anser att det 
är svårt att tillgodose alla eftersom det är en så bred målgrupp som använder 
automaten. Skillnaden blir inte så stor gentemot idag där det är svårt att läsa i 
displayen på grund av reflektionen. I dagens läge behöver rullstolsbundna ringa 
in och tala om att de skall resa med Kustpilen. Orsaken till att de behöver ringa 
in är att konduktören skall hjälpa den rullstolsbundne ombord på tåget. Vi anser 
då att en biljett skall vara möjlig att boka i samband med beställningen av hjälp. 
Utöver dessa alternativ finns ombuden att tillgå för biljettköp.  

Vid biljettyp har vi valt 
att ha tre olika biljetty-
per som finns i både 
enkel- och tur och re-
turbiljett. Biljett-
typernas placering är 
enkelbiljetter överst och 
tur och retur-biljetterna 

raden under. Biljetterna kommer i ordningen vuxen/klass 2, vuxen/klass 1 och 
ungdom/student/pensionär. Vuxen/klass 2 är placerad högst upp till vänster ef-
tersom det är den biljett som säljs mest.  
 Som tillvalsknappar har vi valt att ha med Ladda/Fylla på kort, Kontroll av 
Kustpilenkort, Extra biljett och Tillköp. Vi har placerat knapparna i den ordning 
som kunderna har efterfrågat tjänsterna, från vänster till höger. 
 Kontroll av Kustpilenkort innebär att kunden kan kontrollera hur många da-
gar den har kvar på periodkortet eller hur mycket pengar det finns på rabattkor-
tet. Funktionen att kontrollera sitt rabattkort finns idag i Skåne och kunderna 
har stor nytta av denna tjänst.  
 Knappen Extra biljett används för att kunna köpa mer än en biljett utan att 
kunden behöver dra kortet mer än en gång. 
 Tillköpsknappen används för att kunna köpa biljett från valfri avreseort till 
destination. Framför allt finns denna funktion för att underlätta för de resenärer 
som har ett periodkort men vill åka utför dess sträcka. 
 Det måste finnas två kortläsare för att funktionen Ladda/Fylla på kort skall 
vara möjlig med dagens teknik. Betalkortsläsaren som på dagens automater sit-
ter upp till höger har vi valt att placera lägre ner på höger sida bredvid Kustpi-
lenkortsläsaren. Placeringen kändes strategisk i och med den nya ordningen att 
utföra biljettköpet. 

8 http://www.hi.se/ 010523  
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 Kunden skall läsa in sitt kort i slutet på biljettköpet för att bekräfta köpet. 
Detta innebär att kunden kan få prisuppgifter utan att dra något av korten. Ida-
gens biljettautomat kan kunderna i Skåne få prisuppgifter genom att använda 
knappen priskontroll (detta är inte möjligt i Blekinge idag.). Men det innebär att 
kunden måste aktivera rabattkortet för att få dessa prisuppgifter på resan. Om 
kunden dessutom bestämmer sig för att köpa biljetten måste denne börja om 
från början och trycka in alla uppgifterna igen, vilket vi finner väldigt onödigt. 
 En viktig detalj som vi arbetat in i vår design är att biljetten inte skrivs ut 
förrän kunden tagit sitt kort. Idén till denna design fick vi genom Löwgren och 
Stolterman (1998) som beskriver bankomaten. På de första bankomaterna be-
höll automaten kortet tills pengarna var utdelade. Detta fick som följd att många 
kunder gick ifrån sina kort. De hade utfört sitt uppdrag att ta ut pengar. Vi ser 
här likheterna med biljettautomaten och väljer därför att kunden skall få sitt 
kort före biljetten skrivs ut. I detta fall är ju uppgiften färdig när kunden får sin 
biljett. 

Steg för steg guiden har vi valt att behålla eftersom vi anser att den fungerar 
som ett hjälpmedel för kunden. Vi anser dock att placeringen av dagens steg för 
steg guide är för långt ner. Den är placerad allra längst ner på automaten vilket 
gör det svårt för kunderna att upptäcka den. Vi har sett att kunder söker efter 
informationen högre upp än vad steg för steg guiden är placerad idag. Vi har 
därför valt att sätta steg för steg guiden lodrätt med biljettautomaten för att 
kunden skall kunna skifta mellan att läsa den och utföra handlingarna. Vi tror 
att placeringen blir mer iögonfallande och på så sätt bättre kan stödja kunden 
vid dennes biljettköp. Den nya ordningen blir: 
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Steg för steg guiden 
1. Välj vart du vill åka och tryck på 
destionationsknapp längst upp på 
automaten.  
Om du trycker fel kan du backa 
med FEL/ÄNDRA 

2. Välj typ av biljett.  
Enkel biljett eller tur och retur: 
VUXEN/KLASS 2, 
VUXEN/KLASS 1 ELLER UNG-
DOM/STUDENT/PENSIONÄR 

3. Mata in betal- eller Kustpilenkort 
i respektive kortläsare 

4. Bekräfta köpet genom att trycka 
på BILJETT/KVITTO.  
Tag kort och biljett 

För att underlätta kundens biljettköp har vi valt att placera ut steg för steg gui-
dens nummer, 1-4, på gränssnittsytan. Detta system finns redan på dagens bil-
jettautomater och fungerar som ett hjälpmedel för kunden. 
 I dagens läge är några av automaterna utplacerade utan något skydd. Ef-
tersom automaten är känslig för kombinationen av regn och kyla skulle det 
kunna åtgärdas genom att automaten blir placerad under tak. Den behöver inte 
var placerad inomhus men i någon form skyddas så att regnet inte slår rakt på 
den. På sätt tror vi att automaten skulle klara sig bättre utan att det blir stör-
ningar på grund av vädret.  
 Vid fel på automaten skall det inte gå att använda den. Det skall finnas tydlig 
återkoppling till kunden vad felet beror på. I dagens automater saknas det, se 
exemplet ”Tar den inte kort eller?”. Är automaten helt ur funktion, det vill säga 
att den inte kan läsa in korten, skall det direkt visas i displayen. Kunden skall 
bli medveten om problemet innan denne börjar interagera med biljettautomaten. 
Det är vikigt att det går ett larm till ansvarig för biljettautomaterna när de är ur 
funktion så att felet snabbt kan åtgärdas. Dessutom skall det finnas ett telefon-
nummer presenterat vid biljettautomaten dit kunden vända sig för ytterligare 
information.  
 Vid utformningen av automaten har vi tagit hänsyn till att kunden kan ut-
nyttja fler sinnen än synen vid interaktionen med biljettautomaten. Ett av dessa 
är hörseln. Genom att ge kunden feedback på dess handlingar genom ljud för-
stärker man kundens stöd vid köp av en biljett.  
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 När en kund interagerar med biljettautomaten är det viktigt att den personen 
får respons på sina handlingar. Feedbacken är det som gör det möjligt för an-
vändaren att utföra sitt biljettköp. I dagens biljettautomater finns det olika sor-
ters feedback, som nämnts tidigare i texten. Vid vissa tillfällen är feedbacken 
till kunden alldeles för svag. Ibland upptäcker inte kunden signalerna som 
automaten ger. Andra gånger har kunden missförstått signalerna eller har det 
blivit ett missförstånd mellan automaten och kunden. Vi tänker här ta upp de 
förändringar som vi tror kan underlätta kundens biljettköp. Feedbacken i dagens 
biljettautomat bygger mycket på att kunden får bekräftelse på sina handlingar 
via displayen. De ljud som automaten ger ifrån sig är ofta otillräckliga för att 
kunden skall kunna använda dem som ett hjälpmedel vid biljettköpet. Att skilja 
rätt handling från fel via ljudfeedbacken är för kunden svårt i och med likheten 
mellan dessa ljud. Vi tror att ett bättre utvecklat ljudgränssnitt, så kallat Audi-
tory Interfaces, i kombination med en display för att ge kunden bättre feedback 
på dess handlingar skulle underlätta Vi ser de båda som ett komplement till 
varandra. 
 I dagsläget är Earcons och Auditory icons det som är aktuellt inom händelse-
styrda Auditory Interfaces. De båda knyter ihop händelser och objekt till speci-
fika ljud. Vi anser att Auditory icons skulle vara aktuellt till vissa funktioner på 
biljettautomaten. Auditory icons är vardagliga ljud som används för att för-
medla information från datorer genom att göra jämförelser till vardagen.  
 I dagens biljettautomater finns ett svagt utskrivningsljud när biljetten skrivs 
ut. Vi tror att det kunde ha varit relevant att ha högre och tydligare ljudeffekter 
när en biljett skrivs ut. Ljudet skulle göra kunden uppmärksam på att biljetten 
skrivs ut. Genom att förtydliga och förstärka ljudet så att det låter som en skri-
vare som skriver ut ett papper anser vi att det skulle hjälpa kunden att komma 
ihåg sin biljett. Vi har vid några tillfällen i Hässleholm sett kunder som glömt 
att ta biljett då de var stressade. Ljudet att låta som en skrivare är av typen Au-
ditory icons. 
 Ett annat exempel där vi valt ljudeffekter är när kunden har valt destinat-
ionsort. I samband med att kunden trycker in destinationsorten läses ortnamnet 
upp samtidigt som det visas i displayen. På så sätt tror vi att kunden skulle bli 
medveten om det destinationsval hon gjort. Det är relativt vanligt att kunder 
väljer fel ort av misstag och vi tror att detta kunde vara ett sätt att komma runt 
problemet. Då får kunden en bekräftelse både via displayen och via ljud. Att 
kunden kan ta till sig information via hörseln gör att hon enklare kan fokusera 
på de val som skall göras.  

En annan funktion där det hade varit betydelsefullt att få bättre ljudfeedback 
är om ett köp avbryts av automaten. I dagens läge finns det ett ljud, men de 
kunder vi observerat har inte reagerat över signalen när köpet avbrutits. Därför 
skulle det behövas något som gör kunden mer uppmärksam på vad som händer.  
 Vi har valt att använda oss av de tre korta signaler. Detta ljud finns idag när 
kunden råkar sätta in betalkort i rabattkortsläsaren. Det är ett tydligt ljud som 
direkt ger signaler till kunden att något är fel, därför har vi valt att använda det. 
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 I vårt designförslag har vi valt att ta bort den röda och gröna lampan som 
blinkar när kunden handlar sin biljett. Vi har vid flera tillfällen sett att de blin-
kat vid fel tillfällen och när solen skiner på automaten syns det inte om någon 
av lamporna tänds. Dessutom har vi inte sett någon kund som har lagt märke till 
deras funktion. På grund av att den inte fyller sin funktion att stödja kunden i 
dess biljettköp har vi valt att ta bort funktionen. 
 Många av kunderna har uttryckt att det idag saknas relevant information rö-
rande olika funktioner på automaten samt information rörande olika regler. När 
det gäller automaten saknar kunderna information om vad olika knappar har för 
funktioner. Exempelvis vad innebär knappen Tillköp och Pris med rabatt?  
 Ett annat irritationsmoment är att det finns knappar på automaten som inte 
fungerar, exempel på detta är annulleringsknappen. Vi har därför valt att plocka 
bort alla knappar som saknar funktion, för att inte det skall förvirra kunden. För 
att det skall vara enklare för kunden att veta vilka regler som gäller och vilka 
funktioner de olika knapparna har vi valt att göra en större informationstavla 
där detta presenteras. Informationstavla skall vara placerad bredvid automaten. 
 Utöver biljettautomaten är det viktigt att det finns ställen dit kunden kan 
vända sig med frågor rörande sin resa. 
 

Tekniken till vårt designförslag  
Vi har valt att utgå från dagens biljettsystem med vissa förändringar för att möj-
liggöra alla funktioner. Varje automat skall även i vårt system ha ett unikt IP-
nummer (Internet protocol). Syftet med att behålla IP-numret är att centralsy-
stemet skall kunna komma i kontakt med en specifik biljettautomat.  Automa-
terna är sedan sammankopplade i ett nätverk av typen RS.485 som tillåter flera 
noder att kommunicera med varandra till ett billigt pris9. Automaten skall 
kommunicera med centralsystemet via modemuppkoppling. I centralsystemet 
registreras alla biljettköp, vilket innebär att sträckan, pris och betalningssätt lag-
ras. Denna information används sedan för statistik. Centralsystemets huvud-
uppgift är att hantera data från och till automaterna i systemet. Information som 
sänds till automaterna kan till exempel vara prisförändringar och så vidare. 
Centralsystemet förmedlar informationen till berörd part, till exempel SJ. 

Automatens gränssnitt består av en display, kreditkortsläsare, chipavläsare 
och knappsatser. För att hantera betalkortsköp finns en kreditkortsläsare. Kre-
ditkortsläsaren skall kommunicera med valideringskontroller, Valma. Dessa 
valideringskontroller finns på varje station och kan hantera både off-line och 
on-line funktioner. Valmaenheten kommunicerar via RS.485. Valmaenheten 
innehåller den aktuella listan för de kort som inte är accepterade. Listan kan 
uppdateras om ett kort används för mycket och överskrider maxgränsen, då blir 
kortet obrukbart. Annars sköts uppdateringen av listan varje natt när systemet 
ringer upp Modul-Systems server, som laddar ner listan. Modul- System Swe-

9 http://www.bb-elec.com/tech_articles/rs485_basics.asp 010522 
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den AB är det företag som idag har utvecklat kreditsystemet till Kustpilens bil-
jettautomater. De har också utvecklat andra system som till exempel kreditkort-
systemet till TIM (Trafik i Mälardalen). 

Off-linesystemet används för mindre biljettköp, för att hantera större sum-
mor pengar så som laddning av rabattkortet eller periodkortet har vi valt att på 
dessa göra en on-linekontroll av kortet. Vid dessa tillfällen meddelar kredit-
kortläsaren Valma och kontakt med banken tas upp. Vi har valt att kontakten 
mellan Valma och banken skall ske via ISDN-modem. On-lineuppkoppling ger 
en garanti för att det finns täckning för köpet. Vid mindre köp tycker vi inte att 
denna kontroll är så viktig. Fördelen är att kunden snabbt får sin biljett. 

 
 

 
Vårt Kustpilenkort skall vara ett smart kort som lagar information i ett chip. 
Dagens smarta kort är av samma storlek som ett betalkort men det innehåller ett 
datachip istället för magnetremsa. Smarta kort kommer i två varianter, memory 
och microprocessor. Memorykort sparar data och kan ses som en floppy disk 
med hög säkerhet. Mikroprocessorkortet kan lägga till, ta bort och manipulera 
information i minnet på kortet. I likhet med en minidator har mikroprocessor-
kortet en input- och outputport, operativsystem och hårddisk med inbyggd sä-
kerhet.  

Smarta kort kan ha två olika interfaces, kontakt eller kontaktlöst. Kontakt-
kort stoppas in i en chipläsare och har fysisk kontakt med avläsaren. Kontakt-
löst kort har en antenn inbyggd i kortet som möjliggör kommunikation med lä-
saren utan någon fysisk kontakt. 

Ett multiple application card är ett smart kort som stödjer olika typer av ap-
plikationer på kortet. Detta innebär att antalet kort i plånboken kan reduceras.10  

10 http://www.gemplus.com/basics/download/scards.pdf  010522 
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Skillnaden mellan ett magnetkort och ett smart kort är att ett smart kort kan 
hålla betydligt mer information är ett magnetkort, upp till 80 gånger så myck-
et.11 Dessutom kan magnetkortet bara hålla information medan det smarta kor-
tet kan fatta beslut samt har större processorkapacitet som gör det möjligt att 
utföra mer, till exempel kryptering av information och så vidare. 

Detta innebär att Kustpilenkortet i vårt designförslag behöver vara av typen 
mikroprocessorkort och eftersom vi valt att kortet skall matas in i automaten är 
det ett kontaktkort. För att kunna hantera flera program krävs det att det är ett 
multiple application card.  

Vårt designförslag är fullt genomförbart idag. Genom att använda denna 
standard hoppas vi att automaten enkelt kan uppdateras inför morgondagens 
behov. Vi syftar då framförallt på utvecklingen av smarta kort som vi tror 
kommer att innehålla många fler tjänster än idag. Att utvecklingen mer och mer 
går mot ett kort i stället för flera får vi stöd av från både Skånetrafiken, olika 
banker, Mastercard, Visa och många flera. Personligen tycker vi att det är bra 
med färre kort i plånboken men idag är vi fortfarande tvungna att ha en avläsare 
för betalkort och en för Kustpilenkortet. 
 

Metoder för skapandet av designen  
När vi utformade automaten valde vi att göra olika gränssnittsskisser på papper 
för att tydligare se utformningen. Gränssnittskiss är en teckning av hur det bli-
vande systemets användargränssnitt är tänkt att se ut (Löwgren och Stolterman, 
1998). Som hjälpmedel för att gå igenom olika händelser skrev vi ner olika sce-
narios på tänkbara händelseförlopp. Scenarios är en skriven historia om hur en 
tilltänkt användare utför en viss uppgift med systemet (Löwgren & Stolterman, 
1998). Vi utformade alternativa bilder för de olika handlingarna. När vi sedan 
kände oss relativt färdiga med designen av gränssnittsskisserna som mer och 
mer liknade en mock-up, valde vi att låta olika användare testa mock-upen för 
att få deras åsikter och tankar om den. En mock-up är en enkel prototyp av t.ex. 
papper, som ger möjlighet till simulerad användning av den blivande artefakten 
i ett system (Ehn och Kyng, 1991).  
 Alla medverkande var positiva till vårt förslag och tyckte att den största för-
delen var att slippa slå in en destinationskod samt att ha ”två kort i ett”. 
 Men vi anser att det är svårt att säga hur designen skulle fungera i verklig-
heten. Det är först när artefakten sätts i sitt sammanhang tillsammans med an-
vändarna man verkligen kan se hur den fungerar. Därför skulle vi behöva reali-
sera vårt designförslag med flera användare och gärna med en mock-up i den 
storlek och utformning som vi har tänkt att den skall ha i verkligheten. På grund 
av vår tidsbegränsning har vi inte hunnit genomföra detta.  
 

11 http://www.mastercard.com/ourcards/smartcard/faq.html#1  010522 
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Reflektioner 

Vår roll i metoderna  
Vid videofilmning av resenärernas biljettköp vid Kustpilenautomaten valde vi 
att utföra filmningen enskilt tillsammans med resenärerna. Det vill säga att bara 
en av oss var närvarande vid varje biljettköp. Orsaken till detta beslut var att vi 
trodde att situationen skulle bli mer naturlig med bara en medverkande. Vi an-
tog att det skulle bli mer stressande om vi var två som granskade deras biljett-
köp.  

I efterhand anser vi att det hade varit bättre om vi båda hade varit med under 
biljettköpet. Då kunde en av oss ha filmat händelseförloppet medan den andra 
loggat och antecknat sådant vi missade med kameran. Vi upplevde att video-
filmningarna ibland var ett begränsat material. Antingen var kamerans fokus 
inriktat på en liten detalj, t ex displayen, vilket innebar att det övriga missades. 
Eller så valde vi att fokusera på hela automaten och hur resenären interagerade 
med den. Detta betydde att vi missade de små detaljerna, t ex vad som presente-
rades i displayen. Även om vi försökte kombinera dessa två synvinklar var det 
svårt att fånga händelseförloppet, vad som hände under biljettköpet. Dessutom 
tror vi att resenärerna inte skulle ha blivit mer stressade av att vi var två än vad 
de blev av kamerans närvaro. Kameran påverkade de medverkande, framför allt 
de som inte är vana att köpa biljett i automaten. Vi upplevde att de blev stres-
sade av kameran. De tog sig inte tid att hitta och läsa informationen. De ville 
bara få köpet överstökat så fort som möjligt. Det verkade som om att de kände 
obehag för att göra bort sig inför kameran. De ville inte att vi skulle visa upp 
filmen för någon annan. De kände obehag inför att misslyckas med utförandet 
och att de därigenom skulle uppfattas som dumma. Waern (1993) hävdar att det 
inte handlar om teknikrädsla vid införande av ny teknik. När man utvecklar 
tekniska artefakter måste man ta hänsyn till människans begränsningar. Hon 
menar vidare att människor har lättare att anpassa sig till ett nytt system som 
går inom ”toleransområdet”, det vill säga de förkunskaper människan har sedan 
tidigare, än vid ett helt nytt system. Vill man införa ett helt nytt system måste 
man ta med människors begränsningar i beräkningen. Det är också naturligt att 
som nybörjare känna osäkerhet inför tekniska artefakter. Nybörjare måste tänka 
på varenda liten handling. Har de inga förkunskaper sedan tidigare av liknande 
artefakter är det inte konstigt att situationen upplevs som svår.  Även om vi på-
talade att ingen annan skulle se filmen påverkade kamerans närvaro deras hand-
lingar. Ett exempel på detta var när U gjorde sitt biljettköp. När U köpte sin bil-
jett råkade han trycka in koden för Bromölla i stället för destinationskoden till 
Kristianstad. Så länge videokameran var på U höll han masken och visade eller be-
rättade inte om sitt misstag. Däremot berättade han om sitt misstag när kameran är 
avstängd. (Videologg, U, 010123) Vi tycker att detta är ett tydligt exempel på U:s 
rädsla för att göra bort sig inför kameran. 
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Vi valde att stå bakom kameran vid filmningen. Det är ofta bättre att bara 
rigga upp en kamera och inte placera sig bakom den eftersom de som blir fil-
made lättare blir påminda om kameran då. Det vet vi av egna erfarenheter från 
tidigare projekt och finner också stöd för detta i Jordan och Hendersons (1994) 
text. Men i detta fall bestämde vi oss för att placera oss bakom kameran ef-
tersom fördelen med att kunna zooma in bilden vägde tyngre. Detta beslut tog 
vi på grund av att vi bara träffade resenärerna under en så kort period att de inte 
skulle hinna vänja sig vid kamerans närvaro ändå. 
 

Vårt arbetssätt  
Genom att dokumentera och diskutera våra observationer har vi funnit de punk-
ter som vi vill arbeta vidare med. Det har hela tiden varit en process där pro-
jektet har tagit olika form beroende av de upptäcker vi gjort. Genom att skriva 
på rapporten under arbetsgången har vi kunnat bearbeta och reflektera över vårt 
arbete. Hela skrivandeprocessen kan vi likna med det Schön (1983) beskriver 
som reflection- on- action. Med det begreppet menar vi att vi tagit steget till-
baka och reflekterat över händelseförloppet innan vi fortsatt framåt. 
 

“We have written to communicate with the reflective designer –
someone who is driven by practical concerns, and who is also able to 
take a moment to step back and reflect on what works, what doesn’t 
work, and why.” 

(Terry Winograd, 1996, s vii) 
 

Vi tyckte att detta citat passade in på vårt arbete. Vi har både reflekterat i själva 
processen och genom rapportskrivandet har vi tagit ett steg tillbaka och utvär-
derat vårt arbete.  

När vi har skrivit rapporten har vi ibland valt att skriva gemensamt andra 
gånger har vi valt att arbeta enskilt. När vi delat upp skrivandet har vi först till-
sammans gått igenom vad det är vi vill ha fram, så det inte blir några missför-
stånd. När texten är individuellt skriven har den andra personen gått igenom 
den och sedan har texten diskuterats tillsammans. De finns olika fördelar med 
de olika sätten att skriva. Att skriva tillsammans ger en möjlighet till att bolla 
idéer emellan varandra under skrivandets gång. En nackdel är att det tar längre 
tid och att man ibland tappar tråden. Vi har därför ofta föredragit att dela upp 
skrivandet efter att vi är överens om vad som känns relevant. Att vi sedan har 
gått in och redigerat varandras texter tror vi har medfört att stilen på språket 
ändå är inom samma nyans igenom rapporten.  
 Generellt har vi utfört lika mycket i de olika delarna i processen. Det är ing-
en av oss som har stått för någon enskild del. Vi har valt att arbeta så på grund 
av att vi skall ha samma kunskaper om projektet och dess status. 
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