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Abstract
I got interested in this subject when I came in contact with Västtrafiks new payment
system myself during my visits in Gothenburg. I suspected problems with the information
material regarding it and others seemed to share my opinion that the payment system was
difficult to understand. When I contacted Västtrafik and asked them about the payment
system they confirmed that some understanding difficulties had occurred. With that
confirmation I decided to make it my project to look in to the matter.
Some methods were used to identify the problems. The methods could again confirm that
there were some problems with the payment system and that the information material was
a vital reason. Further research was conducted to get a more profound idea of the current
information material and how to make it more accessible for visitors and tourists. The
project has been following a constant designing process to find alternative ways to
communicate the information and make it more readable and legible with help from
several theories and discussions. The result became more graphic-based information
material inspired with commercial – and attention principles.
The purpose was to make an information material to ease the usage of Västtrafiks
new- and complicated payment system for visitors and tourists. The result of this project
was shown to fulfill these criteria though the usability tests in the final stage of the
designing process.
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Abstrakt
Mitt intresse väcktes till informationsmaterialet för västtrafiks nya betalsystem när jag
kom i kontakt med det under mina besök i Göteborg. Jag misstänkte att det verkade
finnas problem med informationen kring det och andra verkade dela min uppfattning om
att systemet var svårt att förstå sig på. När jag kontaktade västtrafik och frågade dem om
systemet så fick jag ett medgivande om att problem faktiskt fanns. Med det så bestämde
jag mig för att det skulle bli mitt examensarbete att titta närmare på detta.
För att identifiera vilka problemen var så gjordes ett par undersökningar. Undersökningarna bekräftade att det fanns problem med västtrafiks betalsystem och att informationen
kunde ha en stor roll i de missförstånd som uppstår. Vidare undersökningar genomfördes
för att få mer djupgående kunskap om det nuvarande informationsmaterialet och för att se
vad som kunde förändras för att göra det med tillgängligt för besökare och turister. Med
hjälp av olika teorier och diskussioner så har arbetet följt en designprocess för att utveckla
ett alternativt informationsmaterial som ska ha bättre tydlighet och läsbarhet. Resultatet
blev ett mer bildbaserat informationsmaterial som har inspirerats av reklam- och
uppmärksamhetsprinciper.
Syftet var att med hjälp av information underlätta användandet av västtrafiks
komplicerade betalsystem för besökare och turister. Förslaget från detta arbete har visat
sig uppfylla detta syfte till den med tanke på lyckade utprovningar i slutfasen av designprosessen.
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Inledning
Förord

Som student på Mälardalens Högskola med inriktning informativ illustration så vill jag
presentera dig för mitt examensarbete och beskrivande rapport. Du kommer att ledas från
början till slut genom mina tankegångar och arbetsprocess. Under läsandets gång kommer
du dessutom få ta del av mina skisser och visualiseringar, men också foton och diagram
som jag tar hjälp av för att beskriva mina resonemang. Påståenden är grundade på
enligt mig relevant litteratur och resultat från mina undersökningar. Hoppas du finner det
givande att ta del av mitt arbete.
Rapporten kommer att gå igenom metoder som ska identifiera eventuella brister i ett
informationsmaterial för kollektivföretaget Västtrafiks nya betalsystem. Detta följs sedan
av en designprocess som beskriver hur jag har tänkt, och gått till väga för att väga upp
dessa brister. Rapporten börjar med en snabb genomgång av begrepp som nämns genom
hela arbetet samt bakgrundsinformation om dessa. Därefter inleder jag mitt arbete med
mitt intresse till temat och sedan fortsatt arbete.

Bakgrund
Västtrafik

Kollektivtrafiken i Västra Götaland styrs och administreras av företaget Västtrafik som är
det näst största kollektivtrafikföretaget i Sverige. Västtrafik erbjuder ett vägnät med upp till
2 775 fordon och 22000 hållplatsen länet runt. De erbjuder båtar, pendeltåg, spårvagnar
och taxibilar tillgängligt i linjetrafik. Som företag är Västtrafik övertygade om att många
människor gärna reser samma sträckor, vid ungefär samma tider på dygnet och därför
skulle de tjäna mycket på att resa tillsammans! Personbiltrafiken menar de har stor
påfrestning på både miljön och säkerheten i samhället då trafikolyckor och bilköer är
väldigt vanligt under rusningstrafik. Så vad västtrafik vill erbjuda är ett pålitligt och
tillgängligt resalternativ som ska få så många som möjligt att lämna bilen hemma, och
istället resa kollektivt (www.västtrafik.se).

Byte av betalsystem
Då miljöfrågan blir allt viktigare så räknar man med att antalet kollektivresor kommer att
öka drastiskt de kommande åren. Bland annat ska Göteborgs stad med start från 2013
införa trängselskatt för trafiken i och omkring centrala Göteborg och detta kommer att
leda till större tryck på kollektivtrafiken. Detta beskriver västtrafik i sitt PM (bilaga1) att
efter 2013 kommer det innebära stora förändringar för företaget. Bland annat blir förändringarna att utöka trafikutbudet och tillgängligheten så att kollektivtrafikens konkurrenskraftighet ökar.
En del av effektiviseringen som har gjorts hos västtrafik var att redan 2006 införa ett mer
modernt och effektivt betalsystem. Betalsystemets teknik (som hämtades från Australien)
var en klar modernisering av det gamla systemet. Det system som fanns innan det nya
infördes beskriver västtrafik som gammalt och utan reservdelar. Därför var det tid att byta.
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Det fanns också en del tekniska fördelar med det nya systemet (vilka nämns i stycket ”Det
nya systemet”). Övergångsperioden varade i tre år och från och med 2010 så sattes
användningsstopp för det gamla systemet för att ge plats åt det nya.

Det gamla systemet
Resebevisen för det gamla systemet var kort av papp och användes i ett stämpelsystem, lite
likt det som finns i Stockholm idag (länk1 i källförteckning). Korten kunde användas tills
värdet var slut och skulle sedan kastas. När man stämplade sin resa skulle man mata in sitt
kort i automaten och trycka in antalet kuponger man skulle resa för. Maskinen stämplade
därefter kupongerna på kortet och matade ut det igen. Resans giltighet och kortets saldo
stod på baksidan av kortet i stämpeln. Förutom period och områdesladdning så fanns
100-korten. De kostade 100 kronor och räckte i regel till ca 10 kuponger. När kortet nästan
var slut kunde resterande värde användas ihop med ett nytt kort. När kortet var slut kunde
det kastas.

100-kort och maskin från det gamla systemet.

Det nya systemet
Skillnaderna från det gamla systemet och det nya är många. Det nya systemet består av
en serie plastkort med olika värdeladdningar. Systemet är digitaliserat och kan därför mer
effektivt styras via internet. Man kan registrera sitt kort på västtrafiks hemsida och kan
därifrån spärra det eller se sitt saldo. Man kan också skräddarsy sitt kort så att man kan ha
både periodladdning och kontoladdning på ett och samma kort. Västtrafik kan i sin tur
enkelt administrera systemet och snabbt få överblick över folks resor. Nya blåa och gula
kortmaskiner har dessutom installerats. Med de ska det räcka med att hålla fram sitt kort
till maskinen för avläsning. Den blåa maskinen är till för de som vill resa en person på ett
kort. Och de gula maskinerna är för de som vill resa fler på ett kort. Maskinen läser av
värdet på kortet och tar därefter betalt. För resor över zoner finns det nya knappar man
ska trycka på för att registrera sin resa innan man visar upp sitt kort. Kortets saldo kan
man avläsa på maskinens display eller på västtrafiks hemsida. Systemet ska också vara
rättvisare för de som reser korta resor, men över zongränser. Detta med den nya
beräkningen av kilometertaxa.
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Blå och gul maskin från det nya systemet.

Kilometertaxa
I och med zonindelningen så kan det bli att många betalar mer än vad de reser för. Bor
man till exempel nära en zongräns men ska bara resa en kort bit över till nästa zon så blir
resan dyr då man betalar för två zoner. Andra som till exempel reser längre sträckor, men
inom en och samma zon, betalar bara för en zon. För att lösa detta problemet så har man
infört något som kallas kilometertaxa. Betalmaskinerna har kvar den gamla zontaxan,
men kan också räkna ut sträckan du har rest i kilometer och ta betalt för den istället.
Systemet i sig räknar ut vilket alternativ som blir billigast och tar betalt därefter. Det är
tack vare att systemet är digitaliserat som gör denna lösning möjlig. Men för att kunna
räkna ut resan i kilometer så måste man införa ett nytt betalningsmoment. Det kallas
”incheckning” och ”utcheckning” och innebär att man måste visa upp sitt kort för
kortläsaren även när man går av. Med det ska systemet kunna räkna ut vart och hur långt
du reser och kunna ta rättvist betalt.

Kontoladdning
Extra viktigt med in och utcheckning är det när man reser med kontoladdning (liknande
de gamla 100-korten). Detta kort kan man ladda med ett värde på 100-1500 kronor och
passar sig för de som reser med västtrafik någon gång ibland (länk2). Då man har checkat
in och ut på sin resa så dras priset från ditt värde på kortet. När värdet sedan är slut så kan
du ladda kortet på nytt.

Från Västtrafiks marknadsföring av kontoladdning.
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Problemformulering
Intresse
Eftersom jag kommer från Göteborg och har bott i Göteborgsområdet i nästan hela mitt
liv så har jag upplevt både det gamla systemet och det nya systemet hos Västtrafik. Jag har
däremot studerat på annan ort under övergångsfasen och har därför inte lärt mig det nya
systemet på samma sätt som de som bor i Göteborg. Jag har därför på grund av min ovana
av systemet upptäckt ett flertal problem.
De problem jag har sett är att inte många verkar förstå hur man använder sig av det nya
betalsystemet när man reser med kontoladdning. Det spelade inger roll om det är
besökare (som mig) eller boende i Göteborg så finns där samma förvirring kring hur
systemet fungerar. I det gamla systemet var det fasta priser för varje kupong och fasta
kupongantal för varje zon man reste över. Med i det nya systemet så räknas varje öre per
meter man reser. Man kan alltså aldrig veta innan vad resan kommer att kosta, vilket är ett
osäkert moment. Uppfattar man knappvalen fel vid incheckning så finns det risk att man
betalar för lite för sin resa. Eller så händer det att man glömmer att checka ut och får
istället betala för mycket. Det är ett nytt betalbeteende som skiljer sig från det man är van
vid. Därför är det ofta dessa misstag inträffar. Västtrafik finns tillgängliga som
telefonsupport om man skulle behöva fråga om hjälp och de är mycket snabba på att
betala tillbaka pengar om man skulle av misstag betalat för mycket. På något sätt finns
inte informationen tillgänglig nog för resenärerna att ta del av när de behöver. Systemet i
sig är krångligt men går ändå att lära sig för den som kommer i kontakt med det ofta. Det
är däremot svårt som besökare eller ovan resenär att förstå hur man ska göra om det inte
finns någon bra information.

Medgivanden
Tidigt i mitt arbete tog jag kontakt med Västtrafik för att berätta för dem om mitt projekt.
Detta för att få ett samarbete så jag kunde ta del av deras information och erfarenheter
med det nya systemet. I gengäld ska de få ta del av mitt arbete i slutet av den här kursen.
När jag kontaktade dem så fick jag tag på en informant från avdelningen för sortiment
och priser. Han medgav att betalsystemet idag är för komplicerat och att de har haft
problem med införandet av det. Han nämnde också att deras informationskampanj vid
införandet heller inte varit så bra och att informationen då inte räckte till när systemet var
nytt. Dessutom medger Västtrafik själva på sin hemsida (www.vasttrafik.se) att de sedan
betalsystemets nystart har fått in synpunkter på användarovänligheten. Min informant på
Västtrafik berättade att de idag arbetar med att förbättra systemet och det genom att både
se över prisplan, sortiment och information.
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Sammanfattning
Som tidigare nämnt så införde Västtrafik 2006 ett nytt betalsystem för att modernisera och
effektivisera kollektivtrafiken. Systemet har istället visat sig vara svåröverskådligt och svårt
att lära sig. Med kontoladdningskortet uppstår många frågetecken när både betalningssätt
och vanor har ändrats. En stor anledning till missförstånd är folks ovana, systemets
komplexitet och att informationen om systemet inte når fram.

Frågeställning
Finns det brister i informationsmaterialet för västtrafiks nya betalsystem idag och hur
skulle informationen kunna förbättras med hjälp av visuella element så att man som turist/
besökare i Göteborg stad lättare ska förstå hur man betalar med reskortet kontoladdning?

Målgrupp
Min målgrupp är egentligen alla som vill resa med västtrafiks kontoladdningskort och vill
ha mer information om det. Men som jag tar upp senare från MayaDesign (se avsnittet
inspiration) så måste information vara tillgänglig för dem som behöver den, när de
behöver den. För att då kunna anpassa informationen på bästa sätt så måste jag därför
vända mig till dem som mest behöver den. Alltså till dem som har lite eller ingen
förkunskap om systemet.

Avgränsningar
För att smala av mitt arbete så har jag valt att göra ett par avgränsningar:
Som informationsdesigner med inriktning illustration så vill jag kolla närmare på hur
man med bildbaserad information skulle kunna underlätta de missförstånd som uppstår. Min kompetens ligger alltså inte på programmering av systemets utformande i sig,
utan endast vad informationsmaterialet spelar för roll i missförstånden kring det.
Enbart fokusera på informationen för resor med kontoladdning.
Detta för att det är den vanligaste betalningen för dem som reser mer sällan
(se avsnittet om metod och enkätundersökning). Det är också med det färdbeviset som
det har uppstått mest problem.
Fokusera mina undersökningar på kollektivtrafiken i Göteborgs stad.
I storstaden är det mer trafik och högt tempo. Informationen där kan bli lidande på
grund av delad uppmärksamhet (se avsnittet om kognition och uppmärksamhet) och
behöver därför vara bättre anpassad där. Det är också fler turister och besökare inom
Göteborg och det är dessa som behöver enkel information bäst.
Arbetet kommer att fokusera på informationen i och på spårvagnar och pendeltåg.
Spårvagnarna är de färdmedel som åker mest centralt inom Göteborg
(förutom citybussar). Pendeltågen åker längst sträckor och då också över flest zoner.
Därför blir konsekvenserna större om man här betalar fel med sitt kontoladdningskort.
Endast svenskspråkigt. Jag kommer i huvudsak göra om, men kan också komplettera
informationsmaterialet som finns. Idag är informationsskyltarna enbart på Svenska
och därför kommer jag enbart rikta mig till svenskspråkiga mottagare.
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Syfte och tema
Då betalsystemet för västtrafik begränsar många genom sin komplexitet så exkluderas
många från att resa och ta del av Göteborg stad. Eftersom de som har lärt sig systemet kan
resa så är de inkluderade. Jag vill försöka ta fram ett bättre informationsmaterial som kan
hjälpa även nykomlingar att förstå systemet och på så vis känna sig mer inkluderade.
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Informationsinsamling
Teori
För att få resenärer att uppmärksamma och ta del av informationen som behövs för att lära
sig betalsystemet så har jag tittat närmare på teorier om reklam och grafisk
kommunikation. Jag vill också kolla vidare på hur man talar med bilder och vad som får
oss att minnas information bäst.
För att försöka nå resenärerna med min information så vill jag titta närmare på ett flertal
teorier och tidigare forskning:

Informationsdesign
Information, ett meddelande eller en upplysning (Pettersson et al, 2004, s14-15). Design,
formgivning, gestaltning av produkt,miljö eller system(s15). Design av budskap. Detta kan
man läsa i boken ”Bild och form för informationsdesign” som jag har tagit del av under
mitt arbete. Boken är en antologi skriven av ett flertal lärare från mälardalens högskola,
tillsammans med Rune Pettersson som är professor inom informationsdesign.

Visuell kommunikation
Lära om hur man når ut till mottagarna med olika typer av meddelanden med hjälp av
visuella element. Om det så är att informera, påverka eller förmedla kunskap med ett visuellt språk. Hur man drar till sig uppmärksamhet och fångar läsaren(Bergström, 2009, s89). Två av böckerna jag har läst om grafisk kommunikation är skrivna av Bo Bergström,
artdirektor och konsult inom marknadsföring. En annan bok jag har tagit del av är skriven
av Paul Martin Lester, lärare inom visuell kommunikation på California state university.

Visuell retorik
Där lär man sig om bilders syfte, och hur man förstår och tolkar dem. För att inte använda
bilder på fel sätt så är det därför bra att veta hur vi uttrycker os retoriskt i bild. Böcker
använda inom detta är ”Bild och föreställning” av bland andra Rune Pettersson (professor i informationsdesign), och ”Visuell Retorik” Skriven av Anders Carlsson (lärare inom
bildretorik) och Thomas Koppfeldt (Professor inom merdiepedagogik).
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Kognitiv psykologi
Läran om hur vi ser och tolkar det vi ser (Araï, 2001, s9). Dessutom hur vi minns och hur
olika situationer påverkar vårt tänkande. Detta påverkar vår förmåga at bearbeta information (s66-67) och är därför en viktig del i mitt arbete. Dariush Araï är professor inom kognitiv psykologi och har skrivit en av böckerna jag har studerat som heter ”introduktion till
kognitiv psykologi”. Den andra boken heter ”visual thinking for design” och är skriven av
Colin Ware. Colin Ware är direktor inom datavisualisering. Boken gränsar mellan kognitiv
psykologi och visuell kommunikation.

Diskussion
Eftersom jag nu har klart för mig att det finns brister i informationen och vad dessa är så
vill jag nu gå in på hur jag kan göra för att förbättra materialet med hjälp av de teorier jag
har tagit del av. Jag vill göra materialet lättare att uppmärksamma och mer lättöverskådligt.
Jag vill titta närmare på vad och hur man behöver informationen för att lättare veta och
dessutom komma ihåg hur man ska betala. Jag vill att informationsmaterialet ska bli mer
intressant att titta på så att det ska kännas kul att ta del av det. Jag vill visa den information
man behöver för att lösa uppgiften då man ska lösa den. Därför vill jag gå igenom de olika
uppgifterna man behöver utföra för att resa och betala sin biljett och försöka förtydliga
dessa.
Innan man reser.
Från enkätundersökningarna så fick jag reda på att vissa hade saknat information vid
hållplatserna när man står och väntar på bussen/spårvagnen/tåget. Därför vill jag
tänka på att den information jag gör ska gå att ha även där.
På resan.
Då man har köpt in sitt kort och går på fordonet för att betala så är informationen som
mest behövlig. Det är vid dessa tillfällen folk har svårast att veta vad de ska göra enligt
mina undersökningar. Därför är det viktigt att här göra det tydligare vilka olika
knappkombinationer man ska använda sig av och vilka som ska använda dem
(en eller fler personer). Dessutom vilken maskin man kan använda
Efter resan.
När man har rest över zoner så ska man alltid checka ut innan man går av. Detta är för
att systemet ska kunna räkna ut hur långt man har åkt. Eftersom detta skiljer sig från
andra resebeteenden så är det ofta folk som glömmer detta. Därför vill jag också kolla
på information för att minnas detta moment. Idag finns inga skyltar för det syftet.

Minnet
Vårt korttidsminne kan bara innehålla ett par saker åt gången(Araï, 2001, s80-81). Med
korttidsminnet menas vårt nästan omedvetna intag av ny information och hur vi väljer
att använda det. Förmågan att ta in ny information är väldigt viktig i de flesta vardagssituationer. För att veta vad vi ska göra så måste vi minnas vad vi precis har gjort, läst eller
sett t.ex. För att hjälpa korttidsminnet att komma minnas så är det bra att begränsa antal
saker det måste komma ihåg. För att göra detta så kan man gruppera antalet enheter(s 81)
att komma ihåg till färre grupperingar. För att dessutom behålla informationen i minnet
under en längre tid så måste den upprepas.
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Med tanke på detta så fick jag en idé av att jag skulle gruppera varje knappkombination.
Eftersom det vid vissa resor är väldigt många olika knappar att trycka in så är det bra
om dessa hänger ihop i en sammansatt gruppering. Jag tror dessutom om man har sett
informationen på hållplatsen sedan innan så upprepas informationen och man kommer
då ihåg den bättre.

Bilders roll för minnet
För att komma ihåg något vi inte ser just nu så kan vi ta hjälp av föreställningsbilder
(Araï, 2001, s111). En föreställningsbild eller mental bild kan hjälpa oss att komma ihåg
genom att vi föreställer oss hur den riktiga företeelsen ser ut. Därför vill jag använda mig
av så mycket visuellt som möjligt i mina förslag eftersom detta då ska hjälpa inlärningen
för betalsystemet. Yvonne Waern (professor inom kommunikation) et al. nämner också
i boken om visuell retorik, ”Oftast är det lättare att minnas en bild av ett skeende eller en
komplicerad apparat än att minnas en beskrivning i textform”(sid 66). Men hon varnar
också för att man ska vara försiktig med att ta in bilder om dessa på något sätt kan vara
missvisande. Detta kan vara för att bilder har en sådan tolkningsbarhet (Waern, et al.
2004, s145) som ofta påverkas av folks värderingar eller bakgrund. Bilder är dessutom
ett kraftigt kommunikationsverktyg då de påverkar oss både tanke- och känslomässigt
(P.M.Lester,2006, s65). Med hjälp av att interagera text med bild så lugnas den ner
(Bergström, 2009, s288). Texten styr då bilden från helt fri tolkning och ger
dessutom en mycket bättre inlärningseffekt (s288) än vad båda hade gjort enskilt. Därför
vill jag att den text som ska finnas med ska samspela bra med det bildbaserade materialet.

Kognition och uppmärksamhet
Bilders starka intryck på oss har också en stor fördel vad gällande uppmärksamhet
(Lester,2006, s65). Men när det gäller bild och information i offentlig miljö, och
särskilt inne i en storstad, så finns det en del konkurrens. Om det är för många saker som
konkurrerar om din uppmärksamhet så kan det vara svårt att ta till sig den information
man behöver. Detta kallas dissonans (s62). Får man för många olika intryck från olika håll
så blir uppmärksamheten delad och det blir svårt att koncentrera sig på bara en sak
(Araï, 2001, s54). Fokuset hamnar på det man är intresserad av för tillfället. Med en
växande medievärld så måste man hela tiden hitta på nya sätt att dra till sig
uppmärksamheten (Carlsson & Koppfeldt, 2008, 67). Men med daglig exponering av
flödande information så lär vi lärt oss snabbt att ignorera många uppmärksamhetssignaler.
Ett knep kan därför vara att försöka skapa ett informationsmaterial som är mer
annorlunda än det man är van vid (Waern et al. 2004, s124). Ett som sticker ut från både
den vanliga typen av reklam, och den vanliga typen av information som kommer från
Västtrafik. Jag vill därför försöka hitta en tilltalande och enkel grafisk form som skiljer sig
från mängden. Informationen måste dessutom vara trovärdig och tillgänglig till
mottagaren när de behöver den (Ware, 2008, s1-2). Först och främst ligger syftet i att
informera.

”Syns du inte, finns du inte”
- Från reklamkampanj från 2011 om att använda reflex.
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Informationsbilder
I informativa bilder så ställs det höga krav på tydlighet och struktur (Waern et al. 2004,
s144). Det är viktigt att informationen blir enkel och är lätt att ta till sig (s144). Detta
måste jag därför tänka på och försöka vara så konkret och enkel jag kan i mina
visualiseringar. Som ofta i Informativa bilders så är mitt syfte att förmedla information om
funktioner eller instruktioner på hur folk ska bete sig i en speciell situation. Budskapet ska
också förenkla vardagen för mottagarna som lättare ska kunna lösa ett vardagsproblem
med hjälp av informationsmaterialet (s144-145). Vad som också är viktigt för
informationsbilder är att sändarna är trovärdiga att lyssna till.

Sändarens trovärdighet
I boken om ”bild och föreställning” så kan man läsa att mottagarens reaktion på ett budskap påverkas mycket av den trovärdighet som sändaren har(Waern et al. 2004, s130-131).
För att bygga upp trovärdighet så kan tänka på de begrepp som ofta nämns inom retorik,
nämligen etos, logos och patos. Dessa byggstenar är väsentliga för att kommunicera övertygande och skapa förtroende (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s72). Etos har stor betydelse
för mottagarens tillit till sändaren. Visar sig inte sändaren vara relevant för situationen
eller värd att lyssna på så tar inte mottagaren till sig det den vill säga(s72-73). Logos är att
rikta sig till mottagarens förnuft (s78). Tilltron läggs till konkreta exempel och information. Patos att känslomässigt påverka mottagaren. En påverkan som ska få att känna på ett
speciellt sätt.
Då Carlsson berättar om Etos Logos och Patos så syftar han på hur man i ett reklamsyfte
kan använda sig av dessa byggstenar. Men som man kan läsa i boken ”Retorik idag” av
Jens Elmelund Kjeldsen (kap 6,8 & 12) så är det något som används inom all uppbyggnad
av retoriska tilltal. I mitt informationsmaterial så har jag inte för avsikt att övertyga om ett
budskap så som att sälja en produkt eller tjänst. Men jag vill däremot använda mig av de
retoriska byggstenarna för att bygga upp sändarens och informationens trovärdighet.
Etos kan jag förmedla genom att använda Västtrafiks logga i informationsmaterialet, samt
att använda sig av västtrafiks grafiska profil (Bergström, 2009, s270-271). Förutom att
presentera sig som sändare så ger företaget i sig en stark trovärdighet. Logos hoppas jag
kunna förmedla genom att hålla informationen enkel. Genom att visa ett tydligt och
strukturerat material så kommer mottagaren se att informationen är värd att ta till sig.
Patos är svårare att bygga då jag vill hålla informationsmaterialet neutralt. Det jag däremot
vill göra är att korta avståndet mellan sändare och mottagare. När man står i en svår
situation kan man vilja känna att hjälpen ska finnas nära. Därför vill jag ha ett mer
personligt tilltal i den text som kommer finnas i informationen. Har man problem så finns
hjälp från västtrafik finnas nära tillhands och väcka känsla av ”hopp” (Carlsson &
Koppfeldt, 2008, s79). Patos används ofta mycket i reklam för att det är ett så starkt
retoriskt knep (Waern et al. 2004, s124).v
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Källkritik
För att försäkra mig om att jag använt mig av tillförlitliga källor så har jag gått efter de tips
som går att läsa i boken ”forskning och skrivande” (Booth, 2004, s83). Det man ska kolla
efter är ett par kriterier:
Källan publicerad av ett ansett förlag.
Utgivaren/förlaget använder kunniga granskare av de texter som ges ut.
Författaren är en känd forskare och har skrivit flera andra böcker.
Källan är nyligen utgiven.
Jag har därför varit noga med att bara använda mig av böcker från forskare eller lärare
inom det ämne jag vill läsa om. Jag har också varit noggrann med att använda böcker
med utgivs datum efter år 2000. Med nätkällor har jag varit extra kritisk till utgivaren och
publiceringsdatum eftersom källor där kan förändras snabbt (Booth, 2004, 88). Jag har
dessutom försökt att hitta påståenden på två eller fler ställen innan jag tar fasta på dem.
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Metod
För att hitta eventuella brister i informationsmaterialen som finns för
kontoladdning så har jag valt att ta hjälp av ett par metoder. Jag vill först urskilja
om och var bristerna finns innan jag kan börja fokusera på ett visst material.
Därför har jag valt att prata med en informant (Holme & Solvang, 2010, s104) hos
avdelningen för synpunkter hos västtrafik för att fråga vad som är de vanligaste
frågorna och synpunkterna. Kan jag där hitta återkommande frågor eller mönster
förhållande till situationer så kan jag på så sätt urskilja vad som skulle kunna vara
de bristfälliga informationsmaterialen. På så sätt hoppas jag kunna hitta ett eller
flera situationer där informationen är otillräcklig, och fokusera på dem. Vidare har
jag pratat med en informant från västtrafik som jobbar med prisplaner och
biljettsortiment. Dit riktade jag mig för att få en mer djupgående förståelse om
betalsystemets införande 2006 och utvecklingsarbetet kring det sedan dess.
Dessutom finns det planer på vidare utveckling som jag också var intresserad av att
höra mer av. I och med ändringar så kan det vara så att de också tittar närmare på
informationsmaterialen.
Informationen jag har fått via Västtrafik har jag sedan kompletterat med egna
undersökningar av målgruppen, nämligen resenärerna. Där har jag valt att göra
egna observationer och ett enkätutskick för att få in åsikter och tankar från de som
faktiskt använder sig av betalsystemet. Som de nämner i ”Forskningsmetodik” så
kan man med fördel kombinera olika metoder för att stärka sina slutsatser (Holme
& Solvang, 2010, s86-87). Därför har jag valt att kombinera kvalitativa intervjuer
med en kvantitativ enkätundersökning. Jag väljer sedan också att göra en analys
över den information som finns för betalsystemet idag.
Senare i rapporten ska jag också beskriva en utprovning på mitt framarbetade
material. Materialet har jag utformat efter mina första metoder och resultaten jag
får ut av dem. Efter analys och återkoppling till teorin ska jag förklara hur jag har
tänkt under skapandeprocessen. Resultatet väljer jag därför att visa senare eftersom
det kan vara fördelaktigt att ha de bakomliggande kunskaperna för att förstå hur
och varför jag har gjort som jag har gjort.
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Intervju
Under en intervju ska man inte ha uttänkta frågor eller strukturerade manus (Holme &
Solvang, 2010, s100). Det var inte heller det som var tanken när jag tog kontakt med mina
informanter på västtrafik. Därför hade jag inget frågeformulär när jag startade intervjun.
Jag hade däremot ett par ämnen jag ville ta upp under samtalet (bilaga 2). Jag ville så
mycket som möjligt ta del av personernas egna uppfattningar av situationen(s100-101).
Det är också bättre med en intervju då man vill ha en mer djupgående undersökning
(s78). Då man intervjuar anställda så måste man vara medveten om att det kan vara
känsligt att prata om ett problem hos det egna företaget. Därför visste jag att en mer
avslappnad intervju i samtalsform skulle ge mer till min undersökning då det skulle vara
mer anpassat för informantens situation(s105). Det var också viktigt att hålla mina egna
uppfattningar om systemet undan samtalet (s105) och istället vara neutral till frågan. Man
kan också få en mer meningsfull intervju om informanten känner tillit till intervjusituationen. Därför vill jag som utlovat inte nämna några namn på mina informanter i den
här rapporten (Ejvegård, 2009, s52-53).

Telefonintervju - Avdelnineng för synpunkter
Min första intervju var med en tjej som jobbade på telefonsupport för felanmälan och
synpunkter. Den kontakten fann jag genom att ringa det nummer som västtrafik själva
hänvisar till då man har frågor. Då jag ringde dit så hoppades jag kunna fråga vad de
vanligaste frågorna var och vad folk brukade ha synpunkter på. På så vis skulle jag veta
var och vad jag skulle titta efter i senare undersökningar. Efter att jag hade presenterat
mig själv och mitt projekt (Ejvegård, 2009, s52) var hon mycket positiv till att delta. Hon
berättade mycket om sina upplevelser om systemet och resenärernas synpunkter på det.
Som anställd på avdelningen för synpunkter så kunde jag med grund anta att hon skulle
ha kunskaper att svara på mina frågor(Holme & Solvang, 2010, s104).
Det som hon hade uppmärksammat som de vanligaste problemen var bland annat att
folk inte förstod hur de skulle resa fler på samma kort över zoner, hur man reser med
tilläggsresa eller hur länge biljetten är giltig för resa. Hon höll dessutom med om att
många nog tycker det är för komplicerat med det nya systemet. Detta för att många ofta
pratade om ”den gamla goa tiden”.

Telefonintervju - Avdelning för Sortiment och priser
Min informant från avdelningen för sortiment och priser har varit en återkommande
kontakt genom hela mitt arbete. På så vis har jag kunnat ha ett litet samarbete med västtrafik genom arbetets gång. Där har jag hela tiden kunnat stämma av den information jag
har samlat in och de uppfattningar jag har fått. Jag har dessutom kunnat få information
direkt information från en offentlig person som jobbar med det ämne jag vill arbetar med
(Holme och Solvang, 2010, s105).
Som jag nämnt tidigare så fick jag med hjälp av den här kontakten bekräftat att företaget
själv har uppmärksammat brister i betalsystemet. Han berättade att systemet hade visat
sig vara svåröverskådligt för många och att det helt enkelt var för krångligt att betala sin
biljett med t.ex kontoladdning. Skillnaden från det gamla systemet och det nya hade varit
för stor och resenärerna hade blivit tvungna att ändra hela sitt resbeteende. Han beskrev
också att Västtrafiks informationskampanj vid införandet av det nya systemet dessutom
hade varit mycket dålig. Utvecklingsarbete för betalsystemet berättade han skulle startas
upp senare i år och att han inte hade mycket att dela med sig om det nu. Men han
meddelade att de skulle se över den information som finns för eventuella förbättringar.
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De förändringar som hittills har gjorts är att installera en enhetlig maskin med pekskärm
som snart ska helt ersätta de tidigare blåa och gula. Det ska då bli en och samma
kortmaskin överallt som man kan åka en och flerpersonsresor på. Jag fick dessutom ett
tips om att kolla över de applikationer (app) som västtrafiks har infört som hjälpmedel för
att betala via sin telefon. Med apparna kan man också få hjälp att hitta till närmaste
informationsställen och hållplatser.
Jag fick också reda på att västtrafik inte gärna rekommenderar kontoladdning till turister
som besöker staden. Istället finns det andra alternativ så som ett tredagarskort eller ett
femresekort. Med dessa värdebevis är det lättare att resa då man bara behöver visa upp
kortet för kortläsaren när man går på fordonet. Inga knapptryck eller utcheckning behövs.

Dold observation
Med observation kan man göra för att få inblick i ett händelseförlopp,(Ejvegård, 2009, s76)
vilket kan vara fördelaktigt i specifika beslutsprocesser och skeenden. Det man däremot
måste tänka på är hur ens egen roll påverkar situationen under observationen. Man måste
också tänka på att som dold observatör så kan man göra vissa feltolkningar som utomstående part från situationen (s76).
Observationerna utförde jag genom att ta mig till Göteborg och se över den information som fanns på plats, samt resenärernas naturliga interaktion med den. Jag reste med
både spårvagn och pendel för att överblicka både miljön i centrala stan och utanför under
längre sträckor. Rollen (Holme & Solvang, 2010, s112) som antogs var självklar då jag bara
var en av resenärerna. Jag valde en plats där jag diskret kunde överblicka både dörrar och
betalmaskiner. Anteckna valde jag att göra på min telefon så att även detta inte skulle verka misstänkt (s12). Det var däremot svårare då jag ville ta kort, eftersom detta inte kunde
göras lika diskret. De kort jag tog var på dörrarna och maskinernas placering. Jag var noga
med att inte ha med några människor på bild för att ta hänsyn till folks anonymitet. Detta
är för att personer som inte har samtyckt på att vara med i min studie ska bli berörda av
den (Olsson, 2008, s77-78).
Under mina observationer fick jag tyvärr konstatera att tiden på året inte var optimal för
en lyckad undersökning. Det var nämligen inte så många resenärer som var turister eller
nykomlingar, eller ens någon som verkade ha problem vid maskinerna. De som jag såg
resa med pendeln och spårvagnen då jag observerade måste därför vara mer vana
resenärer. Det jag kunde konstatera då var att det inte är högsäsong i Göteborg på våren
och att det antagligen är fler resenärer som är på besök under sommaren och vintern. En
sak som jag uppmärksammade däremot var att tågvärden meddelade ut i högtalarna:
”Välkomna ombord på västtrafiks pendeltåg mot Alingsås. Ni kan betala eller komplettera
era värdebevis hos tågvärden som befinner sig längst bak i respektive tågsätt. Om ni behöver
betala så står det på eget ansvar att söka upp tågvärden. För er om har kontoladdning kom
ihåg att trycka plus och sedan scanna kortet, och kom alltid ihåg att stämpla av nä ni går av.
Tack.”
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Jag funderade på anledningen till att tågvärden själv skulle behöva meddela resenärerna
om hur de skulle betala. Antagligen var han van vid att få de frågorna och att folk ofta
missuppfattade vad de skulle göra. På så sätt kunde jag konstatera att det var ett moment
som då måste vara otillräcklig i informationen som fanns på tåget. Dessutom behövde
tågvärden påminna om att checka ut. Vilket jag också fann intressant.

Enkätundersökning
Med vetskapen om att den informationen jag får av Västtrafik kan vara vinklad till
företagets fördel så har jag valt att också samla in information på egen hand. Eftersom jag
vill ha ett användaranpassat informationsmaterial känns det också mest naturligt att rikta
sig till just användarna. För att kunna göra statistiska analyser kan man använda sig av
en kvantitativ enkätundersökning (Holme & Solvang, 2010, s76, 80). Många artiklar och
forum på nätet hävdar sig veta mycket om vad allmänheten tycker om det nya
systemet. Därför valde jag att göra en enkätundersökning för att göra en egen
generalisering. På så vis kan jag bättre relatera till de påståenden och förstå dess grund.
Vad som definierar en kvantitativ undersökning är att man går på bredden och att man
letar fram det mest representativa(Holme & Solvang, 2010, s78) ur sin målgrupp. Jag kan
därför konstatera att jag med enkäterna kan få en uppfattning om totalsituationen
mellan resenärerna och betalsystemet. Eftersom det inte går att fråga personer som inte
har någon relation till betalsystemet så väljer jag att rikta mig till dem som har lite
erfarenhet. Min målgrupps okunskap ligger i fokus så därför ansåg jag det vara bäst att
göra en enkätundersökning för att få helheten. Eftersom en intervju går mer in på djupet
så förutser jag att den inte kommer att vara lika givande med en informant som inte har
mycket kunskap om det jag vill undersöka. Jag skickade däremot ut enkäten till de jag
visste har bättre vana i systemet men som kanske kunde minnas hur det var då det var nytt
år 2006.
Då jag själv inte har kontroll över svaren så måste jag tänka på att göra frågorna så
opartiska som möjligt och att de inte ska vara ledande(Holme & Solvang, 2010, s175). Jag
arbetade därför mycket med mina frågor (bilaga 3) för att få så spontana och ärliga svar
som möjligt. Frågeformuläret skickade jag sedan ut till ca 100 personer elektroniskt via
nätet. I frågorna ville fråga hur ofta man reser/har rest med västtrafik och sedan jämföra
det med vad man har för värdebevis och sedan hur svårt man tycker att det är. Sedan är
jag också intresserad hur de valde att gå till väga för att få information och om den hjälpte
dem. Till slut gav jag respondenterna ett valfritt alternativ att själva skriva ner tankar om
de trodde att bättre information skulle kunna hjälpa dem att förstå systemet bättre. På så
vis kan jag från min målgrupp plocka idéer och förslag.
Utav 100 utskick så var det 38st som svarade. Med tanke på att jag skickade ut, och man
kunde svara på enkäten via internet så tog det inte lång tid innan svaren började komma
in (se bilaga 4 för summering av svar).
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Analys
Enkätundersökning resultat
Utifrån vad respondenterna svarade så kunde jag fastställa att ungefär hälften var personer
som besöker Göteborg mer sällan (1-10 gånger om året). Resten kan jag anta är boende i
eller kring Göteborgsområdet och har mer vana för betalsystemet då de reser allt oftare.
När jag sedan kollar på de färdbevis som används så ser jag oväntat att smsbiljetterna är
vanligast och på andra plats kommer periodkorten. Kontoladdningen är tredje
vanligast, och ingen av mina respondenter brukar använda tredagarskort eller
femresekorten. När jag frågade på en skala från 1-5 på hur svårt respondenterna tyckte det
var att förstå systemet så svarade mer än 70% från tre och uppåt. Då jag ville veta vilket
hjälpmedel de använt för att få informationen så var det vanligast att kombinerat läsa
informationsskyltarna och fråga om hjälp. Väldigt få använde Västtrafiks hemsida som
hjälpmedel eller läste broschyrer. Till sist ställde jag frågan om de trodde att förbättrad
information skulle underlätta förståelsen för betalsystemet. Då svarade 66% ja att det
trodde dem skulle hjälpa. För många som svarade nej så var anledningen att systemet i sig
är för krångligt, trots bättre information. Då de fick ge förslag på var det skulle behöva
bättre information så hade många svarat på hållplatserna eller vid betalmaskinerna.

Befintligt material
Under mina observationer i Göteborg så tog jag mig också tid att titta närmare på den
informationen som går att tillgå idag. Informationsskyltar, broschyrer och andra
informationsmedium (Pettersson et al, 2004, s12 ). Det finns ett antal informationsställen
för västtrafik i Göteborg. Dessa kan man bland annat hitta på centralstationen i Göteborg
samt i alla Pressbyråbutiker. Där kan man plocka med sig broschyrer och/eller fråga om
hjälp från de anställda bakom disken. Det är också där man kan köpa sina kort och
biljetter. Informationsställena för Västtrafik är utmärkt med en ljusblå flagga.
Jag har sett över de appar som min informant på västtrafik rekommenderade. En app heter
”Reseplaneraren” och är ett program som man kan ladda ner gratis till sin smartphone.
Via den appen kan man sedan skriva in var man är och vart man vill resa. Man kan också
få hjälp att köpa smsbiljett. En annan app som Västtrafik har köpt in heter ”Sightseeing”.
Den här appen är mer anpassad för turister och innehåller dessutom en guide-funktion.
Med hjälp av GPS funktionerna i dagens mobiltelefoner så kan appen veta exakt var du
befinner dig och sedan guida dig igenom Göteborg. Vill man veta var närmaste
försäljningsställe för biljetter finns så kan appen peka ut på en karta och berätta hur långt
det är och vilket håll du ska gå. Det finns också tips på vilka biljetter du kan köpa som
turist, och mycket riktigt är det tredygnskorten och femreseskorten som visas där. Man
kan även i denna appen få hjälp med att betala smsbiljetter. Informationen finns både på
svenska och på engelska.

skärmdumpar från en smartpone av appen “spårvagnssightseeing”
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På spårvagnshållplatserna finns det sparsam, om någon, information att ta del av.
Man kan ofta läsa hur man ska skicka iväg en smsbiljett men ofta inte hur man ska
betala med kontoladdning. Det finns heller inte någon information om hur man
betala på pendelstationerna. Detta kan vara för att den informationen inte blir
aktuell förrän man faktiskt står vid maskinen. Det framkom dessutom i min enkät
att många av respondenterna önskade bättre information vid maskinerna. Därför
väljer jag att kolla närmare på den informationen.

Informationsskyltar i anslutning till blå maskin på pendeltåg.

Både på pendeltågen och på spårvagnarna finns det information i direkt
anslutning till maskinerna. Pendeltågen har tre a4 stora informationsskyltar. Den
nedre av dem visar hur man ska betala med kontoladdning. Informationen för
kontoladdning på skyltarna är densamma som i broschyrmaterialet, men i
broschyrerna är det mer text (Bilaga 5).
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Befintligt skylt om hur man betalar med kontoladdning, ca a4 strolek.

Bildanalys
Informationen innehåller 15 illustrationer. Dessa är instruerande bilder till de instruktioner som berättar hur man ska köpa biljetter inom en zon, flera zoner eller tilläggsresor
med en blå maskin. De bilder med de gula maskinerna visar hur man ska betala för fler
personer över en eller flera zoner. Det är samma illustrationer på informationsskylten som
också finns i informationsbroschyrerna. Det är samma informationsskylt vid alla maskiner, blå och gula. På de blå maskinerna finns det tre olika knappkombinationer om man
reser själv. Det går också att resa med samma knappkombinationer på den gula maskinen
som på den blå men det finns dessutom två sätt som man kan åka fler personer på samma
kort. Texten finns enbart att läsa på svenska.
Informationsbilderna på maskinerna är i stort sätt likadana frånsätt en liten ändring i
varje. I grund är det samma linjeteckning på maskinen, men den ändras från blå eller gul
i de olika visningsbilderna. Det finns också en hand med i bilderna visandes vilken knapp
man ska trycka på och hur man ska visa upp kortet. Maskinerna visas snett från sidan och
ger ett djup till bilden. En djupeffekt är också lagd på de brickor som bilderna ligger på
med hjälp av skuggor på kanterna. Detta får dem att se ut som just ”brickor” som ligger
på ”pappret”. Detta ger dem mer uppmärksamhet i och med att de skiljer sig från resten av
materialet (warw, 2008, s29-31). Det finns också en tillhörande text som förklarar händelseförloppet i varje bild. Den grafiska layouten i sig är diskret och konkret med lugna blå
(Bergström, 2009, s256) och gråa färger.
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Resultat
Med resultaten från mina undersökningar så drar jag följande slutsatser:
Kontoladdningskortet är det näst vanligaste kortet som används av resenärer som är
på besök eller reser mer sällan med västtrafik. Det som är det mer vanliga betalmedlet
är smsbiljett. Detta kan vara för att resenärer finner kontoladdningskortet svårare att
betala med än att betala med sms. Med sms så behöver man inte tänka på att checka
in eller ut och det är alltid ett fast pris. Dessutom står det till exakt vilket klockslag
biljetten gäller. Enligt enkätundersökningen så tyckte ändå respondenterna att det var
svårt att veta hur man skulle betala med smsbiljett. Det svåraste betalsättet att förstå var
ändå kontoladdning.
Efter jag hade kunnat konstatera att smsbiljett och kontoladdning var det
vanligaste betalsätten för besökare så fick jag en tankeställning. I enkätundersökningen
så var det ingen som använde sig av tredygnskorten och femreseskorten. Detta tyckte
jag var märkligt eftersom dessa kort är de som min informant ville rekommendera till
turister. Korten såg jag också rekommenderas i en turistguide från västtrafik som jag
plockade upp under mitt besök i Göteborg (bilaga 6). Hur kommer det sig då att
kontoladdning är vanligare? Kan det vara så att man som besökare kanske inte vet vart
och hur mycket man kommer att resa innan och därför väljer att betala sin resa
”kontant” istället för med en förutbestämd summa? Eller är det så att kontoladdningen trots allt har mer uppmärksamhet med sitt informationsmaterial både vid
spårvagnskurerna och vid betalmaskinerna? Den slutsatsen jag ändå kan dra är att jag
ska fokusera på kontoladdning och försöka rikta informationen till besökare. Detta
eftersom de som besöker Göteborg mer sällan i mina undersökningar väljer att resa
med det betalningsalternativet.
Från enkätundersökningen kunde jag också urskilja vilket som var det vanligaste
sättet för mina respondenter att ta reda på den information som man behöver för att
kunna betala. Det vanligaste var att fråga om hjälp och det näst vanligaste var att titta
på informationsskyltarna. Det var också vanligt att kombinera dessa. Eftersom det är
många som tittar på informationsskyltarna och dessutom frågar om hjälp så kan jag dra
slutsatsen att informationen på skyltarna inte är tillräcklig. Eftersom det dessutom är
så många som tycker att det är svårt att resa med kontoladdning så kan det antagandet
bara stärkas. Den sista frågan i min enkät var att respondenterna själva fick ge förslag
på vilken information de ville se förbättras. Där var det många som skrev att de ville ha
bättre information vid betalmaskinerna och vid perrongerna.
I min första intervju så pratade jag med en från avdelningen för synpunkter och frågor.
Där gav hon mig svaret till vilka de vanligaste frågorna och missförstånden.
De vanligaste företeelserna var att folk frågade hur man skulle resa fler personer på
ett och samma kort och hur man skulle knappa in för att åka med tilläggsresa. Det var
dessutom många som hade synpunkter på att man skulle behöva checka ut då man ofta
glömmer detta och det blir krångel. Med tanke på att även tågvärden på den pendel jag
hade mina observationer fick meddela i högtalarna om hur man skulle betala så kunde
jag också konstatera att det hade varit problem även med enkelresor över zoner. Dessa
är alltså de företeelser jag ska titta närmare på under mitt designarbete.
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Efter min informationsanalys och bildanalys så kan jag konstatera att informationen för
samtliga kontoladdningsresor finns. Det finns beskrivet för varje typ av resa och hur man
ska betala. Då kan man ifrågasätta varför problemen ändå finns:
Ligger det i det som min informant på sortiment och priser nämnde, att systemet helt
enkelt är för komplicerat?
Jag tror också att det är vanligt man som resenär bara förutsätter att ska förstå med en
gång. Gör man då inte detta så kanske man inte är lika villig att sätta sig in i det?
Men eftersom informationen finns där, varför är det så svårt att ta till sig?
Går det på något sätt att omforma informationsmaterialet så att det blir mer estetiskt
tilltalande, lätt att avläsa, lätt att lära sig men också så att det är förtroendeingivande?
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Gestaltning
Inspiration
MayaDesign är ett företag och forskningslaboratorium inom elektronik som jobbar med
att användaranpassa tekniska interaktioner och designa information. Detta skriver de på
sin hemsida (egen sammanfattning):
Information måste vara tillgänglig för dem som behöver den, när de behöver den. Med hjälp
av användaranpassad information så kan man utveckla informationen till kunskap hos sina
mottagare och hjälpa dem interagera med produkten. Produkten i sig är inte slutprodukten
man vill nå. Det man vill nå är att det mål som produkten är menad för. Produkten i sig är
bara ett verktyg för att komma dit. (Länk 3)
Då Västtrafiks betalsystem inte har visat sig vara användarvänligt så är mitt mål att försöka
göra det så användbart som möjligt med hjälp av mitt informationsmaterial. Mitt mål är
att resenärerna ska känna att det blir lättare att använda systemet med hjälp av min
information. Jag fann MayaDesigns måtto med att försöka ”tämja komplexitet” mycket
inspirerande och har försökt arbeta därefter (Länk 4).
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Inspirationsbilder

Tagna från internet, Google bildsök.
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Färgval
För att följa Västtrafiks grafiska profil (Bergström, 2009, s266-270) så kommer jag att
arbeta mycket med deras företagsfärger. För att bygga upp trovärdighet så är det viktigt att
vara konsekvent med den information man skickar ut till omvärlden. Därför vill jag inte
avvika från detta för mycket med risk att tappa för mycket av sändarens trovärdighet. I och
med att jag kommer att ändra mycket i bildstilen så vill jag ändå att folk ska känna igen att
informationen kommer från Västtrafik. Därför väljer jag att behålla färgerna.
Färger tagna från Västtrafiks hemsida:

Skissarbete
För ett snabbt och effektivt skissarbete så har jag skissat mycket för hand
(Waern et al. 2004, s63). Skissarbetet har pågått under hela projektets gång men beskrivs
nu i korthet för att visa helheten av den visuella tankeprocessen. Då jag skissar så har jag
också skrivit vissa kommentarer för att komma ihåg vad jag har tänkt. Jag har även skissat
på den text som ska finnas i samband med de olika bilderna. För att kunna visualisera de
olika funktionerna så tar jag upp några resalternativ med kontoladdningskortet och testar
hur jag ska illustrera dem. För att se informationen för resalternativ kan du gå tillbaka till
avsnittet för analys av befintligt material och kort bildanalys. För att få en konkret
sammanställning av de olika knapparnas funktioner se bilaga (Bilaga 7).
I den tidigare informationen är bilderna mycket små och har tillhörande bildtext. Bilderna
och texten var inte interagerande och saknade därför samspel (Bergström, 2009, s288).
Eftersom jag vill förstärka budskapet med hjälp av bild så arbetade jag därför med att lägga
in informationen i bilden och informera utifrån den. På så sätt ville jag förhöja bildens roll
i informationen.
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Skissfas 1
I de här alternativen så ville jag peka ut var knapparna sitter på maskinen, samtidigt som
man pekar på den och skriver ut vad den heter. På det sättet skulle man lätt kunna hitta på
den fysiska maskinen bredvid. Händelseförloppet med siffrorna följer också den verkliga
situationen när man står vid maskinen och ska använda den. Jag valde också att inte ta
med en hand som håller upp kortet mot maskinen då jag tyckte att detta skulle vara
överflödigt.
Men det här alternativet förstod jag snabbt skulle bli rörigt med både textblock och linjer i
samma bild. Jag försökte använda mig av sifferkodning för att leda läsaren och rutor för att
skärma av informationsbitarna från varandra. Men när resor för fler personer skulle visas
blev det svårt att hantera.
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Skissfas 2
Nästa idé jag skissade på var att inte visa knapparnas placering utan fokusera på hur
knapparna såg ut. Med tanke på att man har maskinen bredvid sig när man läser
informationen så kan det räcka med att bara visa vilken symbol knappen har som man ska
trycka på. Bilden på knappen blir då en synekdokebild (Bergström, 2009, s163) och man
förstår att det är en del av helheten. Det gjorde jag för att förenkla informationen
ytterligare och för att inte maskinen i sig ska ta så stort fokus. I detta förslag ville jag också
få med en tydligare läsriktning (Pettersson et al. 2004, s62) som skulle göra det lättare att
följa till nästa steg. Varje betalalternativ vill jag ska ha en egen serierad som ska berätta
från början till slut hur man ska göra. Layouten i sig ville jag också skulle vara en serie.
Hur maskinen ser ut (vänster i bild), hur du ska betala (bild i center), och att du sedan ska
”checka in” kortet (höger i bild).
Problemen med det här alternativet är att få med vilka som måste checka ut sitt kort vid
kortläsaren. Har man rest mellan zoner så ska man alltid checka ut, men har man inte det
så är det bara att stiga av fordonet. I och med att utcheckning är olika för olika resor så blir
det svårt att visa detta i det här alternativet. Jag försökte med att skriva en text längst ner i
bild men chansen att man skulle missa den tror jag ändå är stor. Jag vill inkludera
utcheckning som en del av serien för betalning så att man lättare ska komma ihåg detta
moment.
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Skissfas 3
Den idén jag fastnade mest för var den som liknade mer en bildserie. För att följa
minnestricket som nämns i avsnittet om minnet så är det bättre att gruppera stegen för
att komma ihåg dem bättre. Därför vill jag skilja de olika betalningsalternativen mer och
istället klargöra de olika stegen ytterligare. Maskinen tar här ännu mindre plats och fokus
hamnar istället på de uppgifter man ska utföra vid den. In och utcheckning hör nu ihop
med samma serie och tidsförloppet mellan dem är symboliserat med en pil. Detta som för
att visa att man ska resa en bit, sedan checka ut. Jag har även lagt till en bild på dörrarna
för att visa att utcheckningen ska ske i samband med att man stiger av. Jag funderade också
på hur jag kunde illustrera de olika cirklarna/stegen på ett bättre sätt, samt att visa att sista
steget med utcheckning hör till betalningen men först efter det att man har rest.

för att spara plats.

Inspiration från spårvagnsoch pendelkartor.

Kurvig linje kan visa på längre sträcka?
på så vis hör sista rutan ihop, men att det
händer något mellan det första momentet
med betalningen och det sista.
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Efter mycket skissande för hand satte jag mig och började skissa och rita i datorn. Jag
började med att rita upp de båda maskinerna och ett kontoladdningskort som jag
visste skulle vara med oavsett hur slutresultatet skulle se ut. Jag testade mig fram med
olika layoutförslag och fastnade till sist för ett. Istället för cirklar i bildserierna så använde
jag mig av rektanglar med rundade hörn. Detta passade bättre in i layouten och tog inte
lika mycket plats då cirklar lämnar mer oanvänt utrymme. Dessutom är jag tvungen att ta
hänsyn till den plats som informationen är tänkt att sitta. Nämligen ovanför eller i direkt
anslutning till maskinen.

= oanvändbar plats
Att ha informationen i cirkelform tar onödig plats i layouten.
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Förslag 1
Informationsskylt för gul maskin.
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Förslag 1
Informationsskylt för blå maskin.

Eftersom det finns två olika maskiner och de har olika funktioner så valde jag att göra eget
material för vardera maskin för att tydliggöra en- och flerpersonsresor. Men dessutom för
separera informationen för blå respektive gul maskin. För de som ska resa enpersonresor
kan i regel resa på båda maskinerna. De som ska resa flerpersonsresor o andra sidan får
hänvisas till den gula maskinen. Detta har jag illustrerat med hjälp av siluetter av en eller
fler personer uppe i högra hörnet som berättar vem som kan använda vilken maskin. Det
finns fler betalalternativ för den gula maskinen därför fick informationsskylten vara större
för den gula (A3) än den för den blå (29,7x30cm). Formatet är ändå betydligt större än
den västtrafiks skylt som idag är ca en A4 i storlek och påminner snarare om en affisch
än en informationsskylt. Affischer brukar vara ett effektivt sätt att väcka uppmärksamhet
(Waern et al. 2004, 125) och därför tar jag inspiration från det när jag tänker på formatet.
Storleken på skylten gör också att jag kan göra bilderna och texterna större, vilket ger dem
bättre läslighet (Pettersson et al, 2004, s212). Det formatet jag har valt för mina förslag får
ändå plats på informationsytorna.
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Fotomontage för att illustrera placering för mitt förslag.

Utprovning
Efter det att jag valt ett förslag så väljer jag att göra en utprovning för att se hur mitt
material fungerar i praktiken. Detta är för att jag vill se och studera användarnas
interaktion med mitt material (Cooper, 2007, s70). För att kunna studera hur de tänker
och hur informationen går att läsa av så har jag valt att testa dem med ett par specifika
uppgifter(s70). Jag ville att uppgifterna skulle spegla verkliga situationer. Därför bad jag
mina testpersoner att utifrån mitt informationsmaterial berätta hur de skulle göra för att
betala olika typer av resor med kontoladdning (Se frågeformulär, bilaga 8).
En av frågorna var:
Du och din jämnåriga kompis ska resa från Göteborg till Lerum vilket är över två zongränser. Ni har ett kontoladdningskort.
a). Vilken maskin kan ni använda?
b). Hur betalar du resan?
c). Hur ska ni göra vid byte?
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Med dessa frågor ställs man inför problemen att resa fler personer på ett kort mellan
zoner. Dessutom så reser man två vuxna men ingen skolungdom. Här vill jag se om man
naturligt väljer att trycka två gånger på ”V” knappen och ingen gång på ”S” knappen. När
knappserien finns i sin helhet i informationen så vill jag se om man tyder den så pass rätt
att man ”vågar” hoppa över en knapp

Testpersoner
Jag valde att testa mina förslag på 7 st klasskamrater eftersom jag visste att många av
dem inte hade varit i Göteborg förut. De hade alltså sparsam, oftast ingen förkunskap
om betalsystemet och passar därför in i min målgrupp. Då jag testar materialet på mina
klasskamrater så är jag medveten om att de går samma utbildning som jag och har därför
förkunskap om vad de ska titta efter när de analyserar informationsmaterial. Därför fick
de inte lång tid på sig att se över materialet innan jag ställde mina frågor. På så sätt blir de
mer intresserade av att titta närmare materialet med den huvudsakliga uppgiften att lösa
uppgiften. Det är dessutom en mer verklighetstrogen undersökning genom att simulera
den stress kan upplevas om man står inför uppgiften på riktigt.

Resultat
Jag fick mycket positivt resultat från utprovningen. Trots att några testpersoner hade svårt
på vissa punkter så är jag medveten om att de då inte hade någon förkunskap alls och
alltså inte ställts inför problemet innan. Trots detta så löste samtliga testpersoner de
uppgifterna jag tilldelade dem. Jag måste också vara medveten om att lugn klassrumsmiljö
skiljer sig mycket från den verkliga miljön materialet är tänkt till. Men eftersom man ofta
har haft chansen att se över informationen ett par gånger innan man ska resa så ser jag det
ändå som likvärdigt.
Utifrån utprovningen fick jag bland annat ändra på symbolen på informationen för blå
maskin som hänvisar till informationen för den gula maskinen. Jag fick också skriva till
en förklaring på ”K” knappen och förklara att den står för ”Klar”. Jag satte dessutom in
en förklaring för de knappar som inte används för betalning. D.v.s. ”Ångra” knappen och
knappen med frågetecknet som används för att kontrollera kortets saldo. Kommande
bilder illustrerar var ändringarna gjordes:
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Förklaring av “K”knappen.

Förklaring av “Å” och “?”
knapp.

tydligare visningsbild till hänvisning för flerpersonsresor.

Förklaring av “?” knapp.
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Förslag 2
Informationsskylt för gul maskin efter ändringar.
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Förslag 2
Informationsskylt för blå maskin efter ändringar.
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Slutsats
Målet med det här projektet var att ta reda på om det fanns brister in informationen
för västtrafiks nya betalsystem och identifiera vilka dessa var. Vidare var det att försöka
utveckla ett alternativt informationsmaterial där dessa brister skulle undvikas för bättre tydlighet. Resultatet blev ett mer bildbaserat informationsmaterial som riktar sig till
besökare och turister som ska resa med kontoladdning inom Göteborg. Projektet har löpt
på utan större problem men har jag däremot fått inse ett helhetsproblem som inte bättre
information kan lösa. Det är det problemet att betalsystemet i sig är för komplicerat till
att börja med. Trots bättre tydlighet i informationen så är det ändå ett system som bryter
mot de betalvanor man är van vid. Därför kan resenärer ändå komma att stöta på problem
om de inte har kommit i kontakt med systemet förut. Det är också problemet med att attityden mot det erkänt komplicerade betalsystemet gör att folk som känner till det inte är
villiga att ta del av materialet. Det är däremot inte problem som jag kan försöka påverka
utan det ligger i Västtrafiks intresse att försöka förbättra under sitt utvecklingsarbete i
höst. Mitt slutförslag skickades i slutet av projektet in till min kontaktperson på Västtrafik
för att redovisa vad projektet har lett till. Jag hoppas på kommentarer från dem senare,
men kommer inte ha möjlighet att ta med det i min rapport. I övrigt så har mitt projekt
varit otroligt lärorikt och det har visat mig hur kort tid tio veckor egentligen är. Det har
varit roligt att själv ha fått leda ett projekt från början till slut och hela tiden fått använda
mig av kunskaper jag lärt mig under min treåriga utbildning på Mälardalens Högskola.
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Bilaga 2
Punktlista på ämnen i form av frågeställningar jag ville ta upp med mina två informanter
på Västtrafik under mina telefonintervjuer.

Standardfråga innan intervju för att veta om person har kunskap nog att
svara på mina frågor:Vad jobbar du med?/Hur länge?
Har du uppfattat problem med det nya betalsystemet och vilka tror du
dessa är?
Vad säger folk när det ringer till dig, är det rimliga fel eller eget slarv?
Vilken är attityden till betalsystemen och hur hjälper ni till när frågor
kommer in?
Vilka är skilnaderna mellan de gamla och det nya systemet och varför
byttes det gamla ut? Hur ser utvecklingsarbetet ut för betalsystemet idag?
Hur har ni anpassat informationen för de problem som uppstått? Tror du
att
problemen skulle lättas med annat informationsmaterial? Har klagomål
uppstått kring informationsmaterialet som finns idag?
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Bilaga 3
Frågeformulär för enkätundersökning gjord i tjänsten “Google docs” på nätet.
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Bilaga 4
Summering av svar från enkätundersökning.

Bilaga 4, forts nästa sida.
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Bilaga 5
Informationsbroschyr “Reseguiden”, Information om betalning med kontoladdning.
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Bilaga 6
Turistbroschyr från Västtrafik 2012.
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Bilaga 7
Funktioner hos maskin och knappar för gul ,och representerat blå maskin.
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Bilaga 8
Frågeformulär från utprovning.
Du är själv och ska resa med ditt kontoladdnings -kort över en zongräns från Göteborg till
Partille.
a). Vilken maskin kan du använda?
b). Hur betalar du resan?
c). Hur ska du göra vid byte?
d). Vad kostar resan?
Du ska resa med en familjemedlem som är 19år. Ni har ett kontoladdnings -kort och ska
resa inom Göteborg.
a). Vilken maskin kan du använda?
b). Hur betalar du resan?
c). Hur ska du göra vid byte?
Du har ett månadskort inom Götborg som också har kontoladdning. Du ska resa från
Göteborg till Kungsbacka som är över två zongränser.
a). Vilken maskin kan du använda?
b). Hur betalar du resan?
c). Hur ska du göra vid byte?
Du och din jämnåriga kompis ska resa från Göteborg till Lerum vilket är över två zoner.
Ni har ett kontoladdnings -kort.
a). Vilken maskin kan du använda?
b). Hur betalar du resan?
c). Hur ska du göra vid byte?
Tack!:)
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