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Resenärens behov

Utforma informationen så att alla kan använda kollektivtrafiken
Detta avsnitt syftar till att sammanställa vad litteraturen säger om universell utform-
ning av trafikantinformation samt av information om tillgänglighet.  Information är ett 
brett begrepp och kan innefatta muntlig information i form personligt bemötande, 
och inte enbart tryckt information. I informationsbegreppet innefattas här även själva 
förmedlingsmetoden, vilken ofta är minst lika viktig som innehållet i informationen.

Frågeställningen har formulerats enligt följande: 
Hur ska informationen vara utformad så att alla ska kunna använda kollektivtrafiken?  

Definition av universell utformning
Den traditionella definitionen av universell utformning är att:  
 ”produkterna och miljöerna ska kunna användas av alla människor, så  
 långt det är möjligt, utan behov av anpassning av utformningen eller  
 speciallösningar”  1

Ett exempel på arbete inom den traditionella definitionen kan vara att bestämma sig 
för att trafikera en sträcka med låggolvsbussar.

En annan, mer utvecklad definition är att:  
 ”universell design är en process som ger möjligheter till ett brett spektra  
 av människor i befolkningen genom att förbättra den mänskliga  
 prestationsförmågan, hälsa och välbefinnandet samt det sociala  
 deltagandet i samhället” 2

Den senare definitionen fäster större tonvikt vid att universell design är en kontinuerlig 
process snarare än sätter fokus på ett slutresultat. En annan viktig skillnad är att den 
mer utvecklade definitionen inte är fysisk bunden till en viss produkt eller en viss miljö 
utan mer ser till helheten. 

Principerna bakom Universell Design är jämlikhet, flexibilitet, användbarhet, redun-
dans, tolerans för fel samt rätt storlek och utrymme.3

1 Mace, R. (1985) Universal Design, Barrier Free Envrionments for Everyone. [författarens översättning]

2 Steinfeld E, & Maisel J. (2012) Universal Design : Creating Inclusive Environments. [författarens översättning]

3 Sacramento Transportation & Air Quality (2005) Best Practices for Universal Design. < http://www.sacta.org/
pdf/STAQC/FinalReportII_BPUniversalDesign.pdf >

Access Symbol_Brendan Murphy_1994

Det traditionella tänkesättet med handikappsanpass-
ning innebär särlösningar för funktionsnedsatta indivi-
der.  Symbolen implicerar en passiv person.

Den aktiva symbolen för tillgänglighet ger ett helt annat 
intryck. Symbolen är skapad av Brendan Murphy. 
www.accesssymbol.com/index.shtml

Denna symbol för Universal Design är skapad av Center 
for Inclusive Access och betonar jämlikhet.
www.ap.buffalo.edu/idea/udidweb/project.html
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Integrerad information för flera sinnen
All information som behövs för att genomföra resan behöver vara tillgänglig både 
audiellt och visuellt4. 

Viktigt att både kunna se och höra informationen
En hörselskadad person i en referensstudie5 betonar att han ofta inte får tillgång till 
informationen om ändringar, till exempel byte av plattform för tåg eller ändrade turer, 
eftersom informationen endast kommuniceras via högtalarutrop. Både visuell och au-
diell information behövs inte enbart när trafiken flyter normalt utan också vid föränd-
ringar som påverkar resan.

En annan synpunkt från respondenten är att det bör finnas displayer på fordonen med 
en högtalarröst som både talar om vad nästa hållplatsstopps namn och även vilka mål-
punkter som ligger vid hållplatsen (t.ex. skola, kommunhus eller sjukhus). Detta skulle 
vara ett exempel på Universal Design, då alla resenärer lättare kan orientera sig under 
resans gång.

Föreningen för blinda medborgare skrev i sitt svar inom studien att den viktigaste fak-
torn att åtgärda för blinda och synskadade var att ordna ett system som gör det möjligt 
för dem att veta vilken buss eller vilket tåg som anländer till hållplatsplattformen, samt 
att veta när de ska gå av. För en blind respondent i samma studie är det största proble-
met att information endast finns i textform - hon önskar utrop i god tid innan bussen/
tåget anländer.

Stor efterfrågan på och betalningsvilja för multimedial information
Alla brukare i studien, både med och utan funktionsnedsättningar, var mycket positiva 
till informationssystem på bussar som både visuellt (via display) och audiellt (via utrop) 
indikerar nästa hållplats. Dessutom kunde operatören se att antalet passagerare ökade 
på linjerna med denna service. På samma sätt var realtidsinformation vid hållplatsen 
via display, med knapp för utrop, värdefull.

Synpunkterna på multimedial information gäller både information om resan och den 
information resenären behöver för att kunna planera resan, som till exempel fås i kon-
takt med trafikföretagets medarbetare och via hemsidan.

4 Rickert, T. (2011) Universal Access to Bus Rapid Transit: Design, Operation, and Working with the Community. 
< http://www.vtpi.org/AEI_BRT.pdf >

5 Human Rights Comission (2005) The Accessible Journey : Report of the Inquiry into Accessible Public Land 
Transport. < http://www.hrc.co.nz/report2/ >

I Schweiz är varje buss och tåg utrustad med GPS vilket möjliggör 
tydlig realtidsinformation som på bilden. 
Bild: Erik Wilde CC-BY-SA  
www.flickr.com/photos/dret/4005536829/sizes/l/
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I ett avsnitt om Universal design6 för att öka mobiliteten bland äldre refereras till norska 
studier7  8 som visar att resenärer har hög betalningsvilja för multimedial information.

Resekedjan är inte starkare än sin svagaste länk

Tillgänglighet handlar om hela resekedjan
En rapport från VTPI om tillgänglighet till Bus Rapid Transit-system (snabbussystem)9  
pekar på viktiga slutsatser från intervjuer med resenärer:

- tillgänglighet handlar om hela resekedjan - bryts en länk går det inte att använda 
resekedjan alls.

- koordination mellan olika organisationer är kritiskt, speciellt myndigheter och kom-
munala organ. Ett exempel är att trafiknämnden behöver planera rätt höjd på busshåll-
platsens plattform, koordinerat med att bussar med rätt golvhöjd köps in av bussföre-
taget och att trafikpolisen prioriterar att bötfälla och bortforsla bilar som parkerar vid 
busshållplatsen så att bussarna kan stanna vid plattformen.

Även länkar utanför trafikhuvudmannens ansvar är essentiella
En resenär i VTPI:s rapport pekade på att hon inte kunde ta sig till hållplatsen till fots då 
gatuarbeten utfördes på trottoaren. Detta pekar på en viktig fråga: resekedjan är inte 
starkare än sin svagaste länk. I detta fall var inte kollektivtrafikorganisationen ansvarig 
för trottoaren, men för resenären gjorde bristen i länken att hon inte kunde använda 
busslinjen överhuvudtaget. Slutsatsen borde vara att resenären behöver en samlad bild 
av de trafikarbeten, hisstopp etc som påverkar hennes resa. Denna information måste 
vara tillgänglig i förväg på ett integrerat sätt, oavsett vilken huvudman som ansvarar 
för respektive arbete/stopp.

6  Levin, L. (2012) Measures to enhance mobility among older people in Scandinavia. A literature review of best 
practice. < http://www.vti.se/en/publications/pdf/measures-to-enhance-mobility-among-older-people-in-scandinavia.
pdf >

7 Odeck, J. (2010) Economic appraisal of universal design in transport: Experiences from Norway. < http://www.
developpement-durable.gouv.fr/IMG/Evaluation%20%C3%A9conomique%20de%20la%20Conception%20Universelle.
pdf >

8 Fernleay, N. (2009) Passengers’ valuation of measures for universal design of public transport < https://www.
toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%D8I%20rapporter/2009/1039-2009/1039-summary.pdf >

9 Rickert, T. (2011) Universal Access to Bus Rapid Transit: Design, Operation, and Working with the Community 
< http://www.vtpi.org/AEI_BRT.pdf >

Om en del i reskedjan brister kan inte resenären använda 
kollektivtrafiken, fastän bristen inte ligger hos kollektiv-
trafikföretaget.
Bild: polomex @ flickr CC-BY-NC-SA 
www.flickr.com/photos/polomex/3528090115/sizes/o/
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Resenären behöver kunna planera i förväg
En blind respondent i studien från Nya Zeeland 10  betonar hur viktig planering i förväg 
är för synskadade. Tidtabeller är ofta ett problem  här, då de har för liten text och för 
låg kontrast. Det är också svårt att köpa biljetter och få tillgång till övrig information då 
den inte är tillgänglighetsanpassad.

Kan jag ta mig tillbaks?
I studien11 rapporterade resenärsgrupperna att det var mycket viktigt att inte bara få 
information om ifall resan till destinationen kunde utföras med fordon som var anpas-
sade för deras behov, utan också att returresan var möjlig att göra med ett tillgänglig-
hetsanpassat fordon. Eftersom både tillgänglighetsanpassade bussar och bussar som 
utestängde exempelvis rörelsehindrade användes, upplevde användarna en Moment 
22-situation för returresan. Denna situation gör det omöjligt för användaren att använ-
da en tillgänglighetsanpassad buss för ditresan, då resenären riskerar att bli strandad 
när han/hon ska resa tillbaks.

Några ibland glömda komponenter i resekedjan
Viktiga delar av resekedjan som lätt förbises är:

- hur resenären tar sig hemifrån till hållplatsen

- hur resenären tar sig från hållplatsen till målet för resan

- om bytespunkten är tillgänglig

- om det finns en tillgänglig returresa

Användbarhetstester och universell utformning går hand i hand
Användbarhetstestning (från engelskans usability testing) är en etablerad metod för 
att få information om de verkliga, praktiska problem användare har. Om en tjänst eller 
produkt inte är användbar för kunderna slutar de helt enkelt att använda den12 (och 
väljer en konkurrent). Metoden är etablerad och används regelmässigt vid utveckling 

10 Human Rights Comission (2005) The Accessible Journey : Report of the Inquiry into Accessible Public Land 
Transport. < http://www.hrc.co.nz/report2/ >

11 Ibid.

12 Nielsen, J. (2012) Usability 101: Introduction to Usability  < http://www.useit.com/alertbox/20030825.html >
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av IT-system, bland annat för webbplatser13 och informationssystem för biltrafik14. 

I en användbarhetsstudie väljs några representativa användare ut. Ofta är det värdefullt 
att ha potentiella kunder med, då dessa inte har några förkunskaper och därför ej lärt 
sig fallhålen. De utvalda kunderna använder sedan tjänsten (det vill säga kollektivtrafik-
systemet) i praktiken. En observatör dokumenterar systematiskt processen. Frågor kan 
vara:

- hur lång tid tog det?

- hur många misstag gjordes?

- vilka svårigheter har resenären?

- hur känner sig resenären? Nöjd, frustrerad?

Metodiken för användbarhetstester i kollektivtrafik finns beskriven i en artikel i Com-
munity Transportation15.

Användbarhetsstudier ger värdefull information från kunderna till kollektivtrafikhuvud-
mannen för att organisationen i sin tur ska kunna förbättra informationen till kunderna. 
Processen bör vara iterativ, det vill säga förbättringar genomförs växelvis med nya 
tester. Studier kan även göras på delkomponenter i kollektivtrafikresan, exempelvis 
biljettsystemet16.

Resenärernas synpunkter - erfarenheter från Nya Zeeland

Fokus på vad brukarna själva önskar
Nya Zeeland har på nationell nivå arbetat med tillgänglighet till kollektivtrafiken som 
en del i arbetet för mänskliga rättigheter. Rapporten17 fokuserar på brukarnas konkreta 
praktiska erfarenheter av kollektivtrafiken. Det var centralt för användarna att både 
kunna planera hela resan från början och även få information under hela resekedjan. 

13 Nielsen, Jakob (2012) Usable Information Technology. < http://www.useit.com/ >

14 Crosby, P. (1993) A primer on usability testing for developers of traveler information systems < 
http://144.171.11.39/view.aspx?id=382240 >

15 Levinger, D & McGehee, M. (2008) Responding to New Trends Through a Usability Approach. < http://web1.
ctaa.org/webmodules/webarticles/articlefiles/usability_approach.pdf >

16 Drakidis, A. et.al. (2011) Usability evaluation of Rejsekort < http://www.student.dtu.dk/~alio/42072/report1/
Project%201%20-%20Group%208.pdf  >

17 Human Rights Comission (2005) The Accessible Journey : Report of the Inquiry into Accessible Public Land 
Transport. < http://www.hrc.co.nz/report2/ >
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Användarna såg det som centralt att få både visuell och audiell information. 

Tydlig information behövs innan på- och avstigning från fordonet
Den mest kritiska punkten gällande fordonens utformning var vikten av att tydligt 
kunna identifiera vilken buss eller tåg som kunden skulle gå på, samt var som var rätt 
ställe att stiga av fordonet. Här krävs alltså tydlig information både vid hållplats, ut-
anpå fordon samt inne i fordonet under resan. Bussförarna i Nya Zeeland tenderar att 
inte stanna om den som väntar på bussen inte aktivt signalerar att han/hon ska med 
fordonet. Om bussen stannar en stund ökar möjligheten att tyda skylten och se vilket 
nummer bussen har. (Ytterligare en förbättring vore att införa högtalarutrop såsom till 
exempel görs på tunnelbanan i Stockholm.)

Föreningen för blinda medborgare skrev i sitt svar inom studien att den viktigaste fak-
torn att åtgärda för blinda och synskadade var att ordna ett system som gör det möjligt 
för dem att veta vilken buss eller vilket tåg som anländer till hållplatsplattformen, samt 
att veta när de ska gå av. 

Väl utbildad personal viktigt
Flera användare i studien betonar vikten av väl utbildad personal som är service-
minded med positiv attityd och vill ge god service. En respondent med panikångest 
betonar vikten av förarutbildning för att kunna bemöta resenären på rätt sätt vid ång-
estattacker.
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Praktiska riktlinjer för utformning
För alla informationsslag gäller som tidigare nämnts att de behöver vara tillgängliga 
både visuellt och audiellt och att det är önskvärt att användbarhetsstudier görs under 
utformningsprocessen av informationen. 

I detta avsnitt inkluderas ej information som ges personligen via fysiskt möte eller 
telefon. 

Information på Internet kan anpassas för alla
Information på webbsidor behöver vara anpassad till de riktlinjer som finns för tillgäng-
lighet på webben som W3C tagit fram18.  Informationen behöver vara tillgänglig både 
i text- och talform och vara anpassad för dator och mobil. Informationen ska vara av 
realtidskaraktär där aktuella förseningar finns med direkt vid sökning. 19 

Förändringar som exempelvis trasiga hissar, väg- och underhållsarbeten eller föränd-
rade rutter på grund av störningar är kritiska att veta för att kunna planera resan, och 
information om detta behöver vara inkluderat i reseplaneraren. 

Textstorlek och kontrast behöver vara korrekt för god läsbarhet. Gränssnittet bör vara 
utförligt testat i användbarhetsstudier. Det är önskvärt att ha möjlighet att ta kontakt 
via telefon och chat med kundtjänst.20 

Ytterligare riktlinjer finns tillgängliga för information för planering av resan, både för 
information i form av text, bilder, tal och taktil information21. Användare i Sverige öns-
kar tydligare webbsidor och tidtabeller visar en enkätstudie från Hjälpmedelsinstitutet, 
vilket torde innebära att en förbättringspotential finns.22 Tidtabeller bör vara tillgäng-

18 W3C (2012) Web accessability initiative. < http://www.w3.org/WAI/ >

19 Hoadley, S. (2003) UNIACCESS Design of Universal Accessability Systems for Public Transport. < http://www.
ask-it.org/conference_files/C2%20Accessibility%20initiatives/C2.4.%20Hoadley.ppt >

20 Hoadley, S. (2003) UNIACCESS Design of Universal Accessability Systems for Public Transport. < http://www.
ask-it.org/conference_files/C2%20Accessibility%20initiatives/C2.4.%20Hoadley.ppt >

21 Mashiri, M. (2005) Improving the provision of public transport information for persons with disabilities in the 
developing world. < http://researchspace.csir.co.za/dspace/bitstream/10204/1874/1/Mashiri_2005_1.pdf >

22 Hjälpmedelsinstitutet (2010) Svårt att ta sig på bussen men chaufförerna är bra! [Enkätresultat] < http://www.
hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/IT-fragan/Resultat/Resultat-fran-enkat-8/Svart-att-ta-sig-pa-bussen-men-chaufforer-
na-ar-bra/ > 

Storstockholms Lokaltrafiks reseplanerare visar aktuella 
trafikstörningar i direkt anslutning till sökt resa.
www.sl.se
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liga för nerladdning i stor stil.

En detaljerad rapport med rekommendationer för utformning av kollektivtrafikwebb-
platser finns tillgänglig.23 Rapporten är från år 2001, men stora delar av innehållet är 
fortfarande aktuellt.

Best practice för information på Internet
För dynamisk och statisk information på webben är best practice att informationen 
utformas i enlighet med W3C:s riktlinjer vid namn Web Content Accessability Guide-
lines (WCAG 2.0). Detta är exempelvis ett krav i Ontarios lagstiftning på området24. 
Ett exempel på en kollektivtrafikwebbplats som uppfyller WCAG 2.0 är West Yorkshire 
Integrated Transport Authority25  där användaren bland annat kan navigera enbart med 
tangentbordet, och varje sida har en länk för att lyssna på sidan.

WCAG-riktlinjerna är i stora delar även tillämpbara på gränssnitt till biljettmaskiner.

Standarden WCAG 2.0 för webbinformation bygger på ett antal huvudprinciper:  26 27

– Tillhandahåll alternativ till standardtext (exempelvis talsyntes eller större text)

–  Ge alternativ information till video- och ljudspår.

– Gör informationen anpassningsbar så att den kan presenteras på olika sätt

– Gör informationen lätt urskiljningsbar (till exempel genom god kontrast)

– All funktionalitet ska vara åtkomlig med tangentbordet

– Ge användaren tillräckligt med tid för att ta till sig innehållet

– Designa inte innehåll som kan orsaka krampanfall

23 Kenyon, S.  et.al. (2001) Public Transport Information Web Sites : How To Get It Right < http://trg1.civil.soton.
ac.uk/pti/pti_report.pdf >

24 Ontario Ministry of Transportation (2011) Transit-Supportive Guidelines : Universal Design for Accessability. < 
http://www.mto.gov.on.ca/english/transit/supportive-guideline/passenger-accommodation-service.shtml >

25 West Yorkshire Integrated Transport Authority (2012)  Website accessibility. < http://www.wymetro.com/ac-
cessibility >

26 Media Access Australia (2011) Web Content Accessibility Guidelines. < http://www.mediaaccess.org.au/
practical-web-accessibility/standards-and-policy/wcag >

27 W3C (2010) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 < http://www.funkanu.se/wcag-
translation/#guidelines >
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M41 S+U Potsdamer Platz Bhf (Berlin) > Sonnenallee/Baumschulenstr. (Berlin)

y S+U Potsdamer Platz Bhf (Berlin) gültig vom 26.07.2012 bis 24.08.2012

Dauer Richtung Bemerkung
ca. 0:26 - 0:38 Sonnenallee/Baumschulenstr. barrierefrei

v Montag - Freitag Samstag Sonntag
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Zeichenerklärung:
a = ab Sonnenallee/Baumschulenstr. weiter als Bus N70 bis Neue Krugallee

Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Streckeninformationen unter www.BVG.de
Noch Fragen? Das BVG Call Center. Tel.: 030 19 44 9 E-Mail: info@bvg.de
c© 2008 HaCon Ingenieurgesellschaft mbH / IVU Traffic Technologies AG. Erstellt am 26.07.12 um 17:20.

– Tillhandahåll hjälp för användaren att navigera, hitta innehåll och avgöra var de är

– Gör textinnehåll läsbart och begripligt

– Se till att webbsidor fungerar på ett förutsägbart sätt

– Ge användaren stöd att undvika och rätta till misstag

– Maximera kompabiliteten med nuvarande och framtida program och hjälpmedel

Information på hållplatser behöver vara tydlig
Kartor på hållplatser är viktiga för orientering. Både kartor över kollektivtrafiknätet, för 
den enskilda linjen samt för närområdet bör finnas. Kännetecken för tydliga kollektiv-
trafikkartor är att de är schematiskt utformade diagram snarare än geografiskt korrekta 
kartor, använder sig av horisontella och vertikala linjer samt linjer med 45 graders 
vinkling28 29.  Det är viktigt att texten på kartan är tillräckligt stor och har tillräckligt hög 
kontrast för att vara läsbar även på avstånd. En linjehierarki ska finnas så att linjer med 
tät trafik framhävs, till exempel genom tjockare linjer.30 

Tidtabellerna ska vara tydligt utformade, med tillräckligt stor text och den grafiska 
designen ska hjälpa läsaren att lätt tolka informationen. Det är önskvärt att det i anslut-
ning till varje tidtabell finns en enskild översiktlig karta över linjens sträckning, Barce-
lona är ett exempel på en stad som tillämpar detta system konsekvent. Det bör även 
finnas information om alla hållplatser i färdriktningen samt antal minuter till hållplat-
serna. Exempel på en stad som tillämpar detta är Göteborg.

Realtidsinformation bör finnas tillgänglig både via display och genom röstutrop via 
knapp. I Stockholm byggs ett sådant system kontinuerligt ut till fler och fler busshåll-
platser. Röstutropen måste ha tillräckligt hög ljudvolym för att fungera med den ljud-
miljö hållplatsen befinner sig i. En induktionsloop bör finnas tillgänglig. 31  Information 
om trafikstörningar behöver finnas både i textform och som utrop.32 Utrop bör också 

28 Ovenden, M. (2007) Transit Maps of the World. 

29 Booth, C. (2012) How to Design Transit Map-Style Graphics. < http://blog.visual.ly/how-to-design-transit-
map-style-graphics/  >

30 Walker, J. (2012) Human Transit : Basics: the case for frequency mapping. < http://www.humantransit.
org/2010/08/basics-the-case-for-frequency-mapping.html >

31 Verma, I. et.al. (2010) Future public transport for all : Usability and accessabilitiy in station areas. < http://
www.sotera.fi/pdf/TER_Loppuraportti_eng_small.pdf >

32 Hjälpmedelsinstitutet (2010) Svårt att ta sig på bussen men chaufförerna är bra! [Enkätresultat] < http://www.
hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/IT-fragan/Resultat/Resultat-fran-enkat-8/Svart-att-ta-sig-pa-bussen-men-chaufforer-
na-ar-bra/ > 

Tidtabell med låg användbarhet. Olika linjer kombineras 
med många undantag vilket gör tidtabellen svårläst.
http://transportblog.co.nz/2011/06/08/how-can-we-improve-
mangere-buses/

Hållplatstidtabellen i Berlin (detaljutsnitt) har förhål-
landevis hög läsbarhet men saknar information om vilka 
hållplatser bussen stannar på.
http://www.fahrinfo-berlin.de/Fahrinfo/bin/tb/query.bin/S_u_
potsdamer_plSonnenallee_baum.pdf?pathinfo=/dn&dwn=tx/
tx2sikykggw88i8w_1_1.pdf
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ske när fordonet anländer till hållplatsen.

En översikt finns från år 2007 som jämför praxis för hållplatsutformning och trafikantin-
formation i Norden. 33

Best practice för information på hållplatser
I en guide från UNDP ges en översikt över best practice inom kollektivtrafikinformation 
på hållplatser34. Några av huvudpunkterna är:

– Information ska ha tillräcklig storlek på text och god kontrast

– Viktig information ska finnas i taktilt format

– Visuell information ska vara enkel och koncis, och kunna förstås enkelt av alla använ-
dare, inklusive besökare och personer med kognitiva funktionshinder.

– Tydlig audiell information ska finnas

– Informationen ska vara uppdaterad (realtidsinformation är här önskvärt)

– Nödhjälpsinformation ska finnas både audiellt och visuellt

– Typsnittshöjden ska vara minst 1 % av avståndet från mediet till läsaren (exempelvis 
150 mm för läsning på långt håll) 

– Symboler ska vara minst dubbelt så stora som texten

– Skyltar ska vara uppsatta på en höjd av 1 300 till 1 600 mm. 

– Riktningsskyltar ska vara placerade på minst 2 000 mm höjd för att ej blockeras av 
andra resenärer.

– Ljudinformation måste ha tillräcklig ljudstyrka: minst 5 dB högre än bakgrundsljud-
miljön.

– Uppgift om telefonnummer för mer information ska alltid finnas.

33 Sjööquist, A. (2007) Praxis för hållplatsutformning och trafikantinformation för funktionshindrade < http://
publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/40265.pdf > 

34 UNDP (2010) A Review of International Best Practice in Accessible Public Transportation for Persons with Disa-
bilities. < http://g3ict.org/download/p/fileId_880/productId_195 >

Stora Essingen 

Reimersholme 

Liljeholmen 

Tanto 

Hornstull 

Södersjukhuset

Gullmarsplan

Skanstull 

Sickla 
köpkvarter

Skansen 

Radiohuset 

Ropsten 

Storängsbotten 

Hakberget 

Ruddammen 

Tomteboda

Karlbergs station 

Nybroplan

Frihamnen
1 

4 

66 

43 

44 

53 

56 

Fredhäll 62 

62 

65 

40 

72 

73 

74 

76 

77 

2 

74 

Henriksdalsberget
Finnberget

40 mot Stora Lappkärrsberget, Stora skuggan 
70 mot Universitetet 

70 

70 mot 
Frösundavik

71 

Värtahamnen 

Södra station 

T 

T 

T 

T 

T 

Riddarfjärden 

Färja 

S
ve

av
äg

en
 

S
:t

 E
ri

ks
g.

 

U
pp

la
nd

sg
at

an
 

R
os

en
lu

nd
sg

at
an

 

Hantverkargatan 

Hornsgatan 

Folkungagatan 

Ringvägen 

Hamng. 

Karlbergsvägen 

Odengatan 

S
ch

ee
le

g.
 

Lid
ingöv

ägen 

Värta
vä

gen 
B

ir
ge

r 
Ja

rl
sg

at
an

 

Linnegatan 

S
an

dh
am

ns
g.

 

Sib
yll

egata
nStu

re
gata

n Karlavägen 

44 

Östra station 

42 

Vasamuseet 

Slussen 

Valhallav. 

Karolinska
sjukhuset

4 

56 

56 1

56 

69 69K mot Kaknäs/
Blockhusudden

44
7

44 42 

69K
69
53
40 65 

73 
70 

73 73 55 

1
56 

55 

59

55 

55 

43 
55 

43 

59

74
4

4

71 
76 
2 
55 
43 

2
53
71
76
3

53
59
3

2 

53 71 

7 69 69K 76

72
76

2  72 
4  42

76 

1
49 

49 1 56

1

66 

66 

40
4

77

40 62   3 52

77 

74 

77
3

70

53 
65 

G
öt

ga
ta

n

Kungsg. 71 

43 
55 

77 

73 3 

59

42 

72 

1 

49 

55 

66 

2 

76 

59 

Sofia 

Sofia 

T 

Hornsberg 

Fleminggatan 

Museiparken

65 Norra station 

Norrtull Roslagstull 

T L 

Hjorthagen 

Waldemarsudde 
7

Odenplan 

Norra Hammarbyhamnen 

Sergels torg
T 

49 

52 52

69K69

T 

Skeppsholmen 

Moderna museet 

Fridhemsplan 

Karlaplan 

Stadshagsplan 

J

43 
55 
66 

Frihamnen

3 

53 

@ 
N 

AZon

AZon

Mariatorget 

7

Linjekarta med låg användbarhet. Linjehierarki saknas  
och för många vinklar används vilket gör kartan svårläst. 

http://sl.se/ficktid/karta%2Fsommar/SthlmInnerstad.pdf

Linjekartan för den planerade utvidgningen av tunnel-
banan i Köpenhamn har tydlig text och markering av 

bytespunkter.
http://intl.m.dk/~/media/Metro/Cityringen/Linjefoeringskort-

Cityringen/cityringen_ny500.ashx?w=500&h=368&as=1
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Best practice för vägvisning och skyltning på stationer och hållplatser
Praktiska utformningsrekommendationer för till exempel information på skyltar och 
placering av biljettmaskiner finns framtagna i en rapport från Finland35.   Några av rikt-
linjerna beskrivs nedan. Riktlinjer finns även tillgängliga från Ontario i Canada36.

Reseinformationen ska vara lätt tillgänglig, med reflexfria displayer. Typsnittet ska vara 

tillräckligt stort och ha god kontrast mot bakgrunden. I tidtabellen ska finnas informa-
tion om vilka fordon som erbjuder lågt golv. En induktionsslinga ska finnas, och platt-
formen ska ha en ljudduschdel där audiell information når en ljudstyrka av minst 45 
dB. Serviceställen ska placeras på de ställen där god ljudmiljö finns (det vill säga så lite 
bakgrundsljud som möjligt). Stationerna ska innehålla en tydlig taktil karta samt taktila 
indikeringar längs mark/golv. 

I staden New Yorks manual för Universal Design har en mångfald praktiska råd för 
utformning av bland annat skyltar sammanställts37. Avsnittet kan tillämpas på informa-
tion i kollektivtrafikterminaler, vid bytespunkter samt delvis även vid hållplatser. Här 
presenteras några av de viktigaste riktlinjerna för att uppnå best practice:

– Konsekvent layout i hela systemet

– Systemet ska vara flexibelt så att skyltar enkelt kan bytas ut

– Reflexer ska motverkas genom anpassning av naturligt och artificiellt ljus

– Skyltarna ska placeras så att de är lätta att lägga märke till

– Piktogram ska användas för ökad tydlighet

–  Texten ska vara tillräckligt stor för att kunna uppfattas på håll

– Skyltar ska placeras tydligt vid alla punkter där resenären behöver göra ett vägval

– Skyltar ska dessutom placeras för att understryka att resenären är på rätt väg

– Audiell information behövs som komplement, speciellt där inte personal finns på 
plats för att vägleda.

– Använd gärna generellt teknik som möjliggör både visuell och audiell information 

35 Verma, I. et.al. (2010) Future public transport for all : Usability and accessabilitiy in station areas. < http://
www.sotera.fi/pdf/TER_Loppuraportti_eng_small.pdf >

36 Ontario Ministry of Transportation (2009) Transit-Supportive Guidelines :  Static Trip Planning Information.< 
http://www.mto.gov.on.ca/english/transit/supportive-guideline/trip-planning-navigation.shtml >

37 Levine, D. et.al. (2003) Universal Design New York 2. < http://www.nyc.gov/html/ddc/downloads/pdf/udny/
udny2.pdf >
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simultant.

– Information som sänds ut som röstmeddelanden behöver också visas visuellt.

Biljettautomater ofta en barriär på grund av krångligt gränssnitt
Biljettmaskiner bör vara identiska i hela systemet för att göra det enkelt att känna igen 
dem. De ska vara lättanvända, och tillgängliga för rörelsehindrade. Ett utrymme ska fin-
nas under biljettmaskinen så att en rullstolsburen person kan komma fram. Maskinen 
behöver ge ifrån sig ett distinkt ljud för att signalera om transaktionen har lyckats eller 
inte lyckats. Nya maskiner ska aldrig installeras innan användbarhetstester med fokus-
grupper har utförts. 38

En studie från Österrikes huvudstad Wien visar att biljettautomater ofta är för krångliga 
att använda för användarna. I studien observerades 50 personer när de försökte köpa 
en biljett i automaten. Över 70 procent av resenärerna som observerades var tvungna 
att börja om köpprocessen minst en gång. 

En intressant slutsats från studien var att huvudbarriären för många personer, speciellt 
äldre, var rigiditeten i köpprocessen och överflödet av val i gränssnittet. I jämförelse 
med att köpa biljetten från en levande person i en biljettlucka innebar biljettmaskinen 
en betydligt högre komplexitetsnivå.  Detta gjorde att speciellt många äldre avstod 
från att använda biljettmaskinen.

Författaren till studien rekommenderar att genomföra användbarhetsstudier på pro-
totyper för att förbättra gränssnittet. Han menar att ett lättanvänt system inte bara ger 
möjligheter för resenärer med liten teknikvana att köpa biljetter, utan dessutom gör 
det enklare för alla.39 

Jacob Gudiol har i sitt examensarbete genomfört en användbarhetsstudie för Skåne-
trafikens automater. Efter en utvärdering av Skånetrafikens befintliga biljettautomat 
utformade Jacob en ny prototyp för gränssnittet. En komparativ analys gjordes av 
hur lång tid det tog att ladda resekortet med biljett i det befintliga systemet kontra i 
prototypen. Prototypen innebar en radikal förbättring - i stället för att ta 55 sekunder 
för en förstagångsanvändare att ladda resekortet tog det endast 30 sekunder. Förfat-
taren menar att Skånetrafikens automater hade flera brister med otydliga skärmbilder 

38 Verma, I. et.al. (2010) Future public transport for all : Usability and accessabilitiy in station areas. < http://
www.sotera.fi/pdf/TER_Loppuraportti_eng_small.pdf >

39 Schreder, G. et.al. (2009) E-inclusion in Public Transport: The Role of Self-efficacy. < http://www.donau-uni.
ac.at/imperia/md/images/department/wissenkommunikation/knowcomm/publikationen/schreder-siebenhandl-mayr_
usab_2009-11-10.pdf >
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och rutor, vilket klart begränsade användningsmöjligheten för personer med kognitiva 
funktionsnedsättningar och dyslexi.40

I en kandidatuppsats har tre typer av interaktiva biljettköpsautomater i Stockholm 
jämförts, bland annat Storstockholms Lokaltrafiks automater. Flera brister upptäcktes, 
bland annat ansåg de observerade resenärerna att det var otydligt (och dessutom 
irriterande) att man behövde läsa av sitt kollektivtrafikkort två gånger för att köpa en 
biljett. Författarna anser att alla de tre studerade  systemen har användbarhetsbrister 
som skulle kunna ha åtgärdats vid utvecklingen om man följt gängse designmönster 
för användbarhet.41 Även i en dansk studie av användbarheten för resekortet i Köpen-
hamn visades att en stor förbättringspotential finns.42

Best practice för utformning av biljettautomater
Shneidermans åtta gyllene regler används ofta i design av användargränssnitt. Reg-
lerna innebär att ett gränssnitt bör vara:

– Konsekvent

– Tillåta genvägar

– Ge informationsrik feedback

– Dialogerna ska ha en tydlig början, mitt och slut

– Systemet ska kunna hantera fel 

– Användaren ska kunna ångra sitt handlande.  

Ofta används designmönster vid utveckling av användargränssnitt. Exempel på de-
signmönster är att ha navigation som följer normen för andra vanliga system och att 
strukturera navigationen i så få steg som möjligt samt att ha klara och tydliga alternativ 
för val43.

Universal Design för biljettautomater kan sägas bestå av två delar: det fysiska gräns-
snittet (storlek på automaten, knapparnas utformning med mera) och det kognitiva 

40 Guidol, J. (2010) Utvärdering av användbarheten och förslag till förbättringar i Skånetrafikens nya biljettauto-
mater. < http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1894563&fileOId=1894571 >

41 Stenbacka, E. & Önnerdal, J. (2011) Interaktiva biljettköpsautomater – En användbarhetsstudie. < http://
sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:485024/FULLTEXT01 >

42 Drakidis, A. et.al. (2011) Usability evaluation of Rejsekort. < http://www.student.dtu.dk/~alio/42072/report1/
Project%201%20-%20Group%208.pdf 

43 Stenbacka, E. & Önnerdal, J. (2011) Interaktiva biljettköpsautomater – En användbarhetsstudie. < http://
sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:485024/FULLTEXT01 >
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gränssnittet (exempelvis användargränssnitt för en touch screen). Specialanpassade 
rekommendationer gällande biljettautomater som avser det fysiska gränssnittet är 

betydligt lättare att hitta än rekommendationer för det kognitiva gränssnittet. Gene-
rellt finns det en brist på standarder för universell utformning av biljettautomater. Såväl 
europeiskt som norskt standardiseringsarbete efterlyses av Standard Norge44.

Några rekommendationer för biljettförsäljning är att: 45 

– Ha ett, generellt biljettsystem för alla resor

– Ha så få biljettkategorier som möjligt (endast en typ av reducerat pris)

– Göra det så enkelt som möjligt för användaren

– Använda illustrationer och välgenomtänkta gränssnittsflöden för en logisk besluts-
process vid automaten

– Tillhandahålla audiell och taktil information såväl som visuell

– Möjliggöra betalning både med kort, sedlar, mynt och mobilbetalning

– Resenären ska kunna välja att köpa biljetten av en människa

– Ge möjlighet att betala en enkelresa direkt med kreditkort 

Best practice för sortering av information är att strukturera funktioner i:46

– den ordning de används

– efter bruksfrekvens och viktighet

– logiska funktionsgrupper 

Några andra riktlinjer från samma källa:

- Biljettautomaten ska helst vara självförklarande. Om instruktioner behövs bör de fin-
nas både skriftligen och via tal, så att alla kunder kan använda automaten. 

– Hjälp ska vara kontextberoende

44 Standard Norge (2010) Universal design in the travel chain. < http://www.standard.no/en/Nyheter-og-pro-
dukter/News-archive/News-in-English/Universal-design-in-the-travel-chain/ >

45 Steinfeld E, & Maisel J. (2012) Universal Design : Creating Inclusive Environments.

46 Laberg, T. et.al. (2006) Selvbetjening for alle! : Tilgjengelige automater .< http://www.bufetat.no/Documents/
Bufetat.no/Bufdir/Deltasenteret/Publikasjoner/IS-1391_Selvbetjening_for_alle.pdf  >
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– Automaten ska kunna brukas av kunder med syn- eller hörselnedsättning samt med 

nedsatt fingerfärdighet.

– Dialoghastigheten bestäms av brukaren

– Viktiga val ska bekräftas med OK 

– Ångraknapp ska finnas

– Systemet ger återkoppling på varje handling

– Det är nödvändigt att göra brukartester av nya automater innan de tas i bruk

– Felmeddelanden ska förklara tydligt vad som är fel och hjälpa brukaren vidare

– Felmeddelanden bör ges via två informationskanaler (ljud och bild)

Ytterligare vägledning ges i studier från New York47 och Irland48. Många av riktlinjerna 
för best practice är desamma som i tidigare källa, dock finns några nya element:

– Gör menyerna steg för steg med hanterbara mängder information i en logisk ordning.

– Signalera tydligt priser och betalningsmetoder

–  Tillhandahåll identifiering och instruktioner för kontroller i alternativa format (text, 
tal och Braille)

– Bekräfta korrekta val med exempelvis ljudsignal, symbol och meddelande

– Tillhandahåll in-/ut-gränssnitt som alla kan använda (ha t.ex. headsetuttag)

Information i och på fordon
Resenärerna värderar realtidsinformation om nästa stopp både via utrop och på skärm 
ombord på bussen högt, vilket visas i både en kvantitativ norsk ekonomisk studie 49 
och en kvalitativ studie från Nya Zeeland50. I en svensk enkät bland funktionshindrade 

47 City of New York,(2001) Universal Design New York. < http://www.ap.buffalo.edu/idea/Publications/pdfs/
udny1.pdf >

48 Centre for Excellence in Universal Design (2011) Building for Everyone : A Universal Design Approach : Facili-
ties in Buildings. < http://www.ap.buffalo.edu/idea/Publications/pdfs/udny1.pdf >

49 Fernleay, N. (2009) Passengers’ valuation of measures for universal design of public transport. < https://www.
toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%D8I%20rapporter/2009/1039-2009/1039-summary.pdf >

50 Human Rights Comission (2005) The Accessible Journey : Report of the Inquiry into Accessible Public Land 
Transport. < http://www.hrc.co.nz/report2/ >
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efterfrågades hållplatsutrop inuti och utanför alla tåg och bussar av respondenterna. 51

Det allra vanligaste problemet i en användbarhetsstudie av kollektivtrafik från USA 
var att hållplatsutropen inte var tydliga eller hade för låg ljudvolym. Andra frekventa 
problem bland respondenterna till enkäten var att ruttinformation saknades eller att 
linjenumret inte framgick på ett tydligt sätt. 52 För vissa bussar står endast linjenumret 
på framsidan av bussen vilket gör det svårt att hinna läsa numret. 

En resa med tåg innebär ofta en något ökad tydlighet jämfört med en bussresa då 
tåget alltid stannar vid varje station. Oftast är även hållplatsnamnen tydligare utmärkta 
för tågstationer än för busshållplatser. För bussar kan det ibland vara svårt att veta vil-
ken hållplats som är på tur (speciellt om ingen realtidsinformation finns och hållplats-
namnet på väderskyddet har liten text).

Hallandstrafiken, som är kollektivtrafikhuvudman i Halland i Västra Sverige, har ett väl 
designat system för information ombord på stadsbussarna. På varje stadsbuss finns en 
display med god läsbarhet och hög kontrast (gult mot svart). Innan varje hållplats hörs 
även ett automatiskt utrop.  Ett annat exempel finns i Göteborg på Västtrafiks spårvag-
nar. Displayen är inte lika tydlig som Hallandstrafikens, men röstinformationen är mer 
omfattande i och med att en röst hörs med nästa hållplatsnamn så fort man trycker på 
knappen eller drar i snöret för att signalera att man vill av på nästa hållplats. 

Best practice för information i och på fordon
EMTA har tagit fram ett antal riktlinjer för best practice för information anpassad för 
äldre i och på fordon.53 Dessutom har riktlinjer sökts från andra källor, bland annat 
Falkirk i Storbritannien54, Trafas rapport55  och en FN-rapport om Best practice i kol-
lektivtrafiken56, s 24. Staden Aberdeen har ett intressant avsnitt om Best practice i sin 

51 Hjälpmedelsinstitutet (2010) Svårt att ta sig på bussen men chaufförerna är bra! [Enkätresultat] < http://www.
hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/IT-fragan/Resultat/Resultat-fran-enkat-8/Svart-att-ta-sig-pa-bussen-men-chaufforer-
na-ar-bra/ > 

52 Center for Inclusive Design and Environmental Access (2011) Transit Usability Study Results < www.udeworld.
com/surveys/transitbusstudy.html >

53 Fiedler, M. (2007) Older People and Public Transport : Challenges and Chances of an Ageing Society. < http://
www.emta.com/IMG/pdf/Final_Report_Older_People_protec.pdf >

54 Falkirk Council (2006) Local Transport Strategy -  Annex 2 : Public Transport Information Strategy. < http://
www.falkirk.gov.uk/services/development/transport_planning/public_transport_information_strategy.pdf >

55 Moström, L. (2011) Exempelresor som metod för att studera kollektivtrafikens användbarhet. < http://www.
trafa.se/PageDocuments/statisticon_exempelresor.pdf >

56 UNDP (2010) A Review of International Best Practice in Accessible Public Transportation for Persons with Disa-
bilities. < http://g3ict.org/download/p/fileId_880/productId_195 >
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bussinformationsstrategi57 .

–  Information ska ges både visuellt och audiellt - även störningsinformation.

–  Det personliga bemötandet är en viktig faktor - personalen behöver utbildning för 
att ge god service och information till resenärerna om tidtabeller, biljettpriser och 
erbjudanden.

–  Realtidsinformation om nästa hållplats och hållplatsen därefter är önskvärt. 

–  Displayen ska ha tydlig text med god kontrast och kunna ses i hela fordonet.

–  Ljudnivån ska anpassas så att meddelanden hörs tydligt i hela fordonet. En ameri-
kansk undersökning visade att över 50 % av resenärerna upplevde utropen som otyd-
liga58.

–  Fordonets linjenummer och destination ska synas tydligt både på framsidan och 
sidan samt inuti fordonet och gärna också på baksidan av fordonet.

–  Informationsdisplayer på utsidan av fordonet ska ha svart bakgrund och ljus (gärna 
gul) text samt vara upplysta kvällstid.

–  Fordonets linjenummer och destination bör ropas ut när fordonet anländer.

–  Linjenummer, destination och nästa hållplats ska synas/höras i fordonet.

–  Informationen ska vara enhetlig och standardiserad - alltid placerad på samma plats 
i fordonet.

– En tydlig linjekarta ska finnas, både för den enskilda linjen och hela linjenätverket.

– Information om  tidtabeller och biljettpriser ska vara enkelt åtkomlig.

– Om busslinjen kommer att förändras på något sätt (till exempel tillfälligt förändrad 
sträckning) ska information om detta finnas minst 3 veckor i förväg.

Best practice för audiell information
I en omfattande översikt över internationell ”Best Practice”  i Universal Design59 stipule-
ras ett antal riktlinjer för ljudinformation:

57 Aberdeen City Council (2011) Bus Information Strategy 2011. < http://www.aberdeencity.gov.uk/web/files/
PublicTransport/Bus_Info_Strategy_2011.pdf >

58 Center for Inclusive Design and Environmental Access (2011) Transit Usability Study Results < www.udeworld.
com/surveys/transitbusstudy.html >

59 Canadian Human Rights Comission (2006) International Best Practices in Universal Design.  < http://www.
chrc-ccdp.ca/pdf/bestpractices_en.pdf >
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– Flera typer av ljudinformation ska finnas tillgängliga (som passar både hörselskadade 
och andra)

– Nivån på bakgrundsljud ska minimeras

– Ljudnivån för informationsmeddelandena ska vara anpassad så att informationen når 
fram till mottagaren.

Störningsinformation

Best practice för störningsinformation
Störningsinformation bör vara  tillgånglig både visuellt och audiellt. Information om 
exempelvis trasiga hissar eller trafikstörningar är central att veta innan resan påbörjar 
och inte enbart på platsen för felet, varför informationen bör vara integrerad i exempel-
vis reseplanerare (görs exempelvis i Stockholm) och på kartor (görs i Berlin).
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Mobil kollektivtrafikinformation 

Nya möjligheter kräver strategiska vägval

Mobil information ger nya möjligheter
Utvecklingen går snabbt för nya typer av hjälpmedel både för datorer och för mobilte-
lefoner. Ett exempel på detta är en mobilapplikation under utveckling som via mobi-
lens kamera ska guida resenären till rätt hållplats, meddela resenären vilken buss han/
hon ska ta samt signalera när rätt buss anländer. 60 

Ett annat exempel på en mobilapplikation är OnTheBus i Barcelona. Applikationen är 
utformad enligt Universal Design-principer och hjälper resenären under hela resan. 
Den hjälper resenären att hitta busshållplatsen, talar om när bussen kommer och när 
det är dags att gå av samt guidar till sist resenären till hans/hennes målpunkt.  Appli-
kationen innehåller även stöd för röstgränssnitt, vilket innebär att informationen läses 
upp. De busslinjer som är tillgängliga för personer med rörelsehinder går att söka med 
en speciell funktion. Alla knappar är stora och tydliga för att öka användbarheten. 61 

Vilka mobiler används idag?
Fördelen med utveckling av mobila webbsidor är att de använder sig av en standard 
(HTML 5) vilken innebär att de kan visas på alla webbläsare. Mobilapplikationer (appar) 
behöver däremot anpassas till varje operativsystem. De vanligaste operativsystemen 
är Android och iOS (för iPhone). Dessutom finns Windows Phone 7 (nytt system) samt 
Symbian (äldre system). Under år 2011 stod Android-mobiltelefoner för 54% av Net-
coms försäljning på den norska marknaden, medan iPhone stod för 40%. 62

StatCounter mäter vilka mobiltyper som används på på ett stort antal webbplatser. 
Enligt dem står iPhone för 52% av webbplatsbesöken från Norge det senaste året. An-
droid används av 35% av besökarna och Symbian av 6%. Övriga system har marknads-
andelar på under 2% vardera. 63

60 Kanatani, N. (2011) Take Me to the Bus Stop: AR Based Assistance System for Public Transit Users. < http://
www.waset.org/journals/waset/v59/v59-344.pdf >

61 Public Bus Transportation Assistance With OnTheBus App. (2012) < http://www.universaldesignstyle.com/
public-bus-transportation-assistance-with-onthebus-app/ >

62 Stokke, O. (2012) Android større enn iOS. < http://www.dinside.no/886669/android-storre-enn-ios >

63 StatCounter (2012) Top 8 Mobile Operating Systems in Norway. < http://gs.statcounter.com/#mobile_os-NO-
monthly-201109-201208-bar >

Applikationen guidar resenären genom hela resan i 
Barcelona.
Bild: On the Bus. http://www.universaldesignstyle.com/public-
bus-transportation-assistance-with-onthebus-app/
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App eller mobil webbsida?
Då mobil teknik utvecklas snabbt är det svårt att i dagsläget fastställa best practice. 
Jakob Nielsen rekommenderar att företag fokuserar på appar som strategiskt val på 
kort sikt då dessa ger en betydligt bättre användarupplevelse i dagsläget64. En mobil-
app kan anpassa sig till varje mobil på bättre sätt än en mobil webbsida.  På längre sikt 
är dock mobilaanpassade webbsidor att föredra, när nya standarder kommer i mer all-
mänt bruk. Vissa operatörer som Storstockholms Lokaltrafik väljer att satsa på en mobil 
webbplats direkt och avstår från att utveckla en  app.

Best practice för information i mobiltelefoner 
Mycket av best practice för generell internetinformation kan även tillämpas på informa-
tion för mobiltelefoner. Dock finns vissa viktiga skillnader. Nielsen har sammanställt 85 
designriktlinjer för mobilapplikationer och mobilsajter baserat på användarstudier65. 
Andra riktlinjer finns sammanställda av användbarhetskonsulter66 67.  Sammanfatt-
ningsvis är de viktigaste råden för att uppnå best practice att:

– Skapa en webbsajt och/eller mobilapp speciellt anpassad för mobiler snarare än att 
förutsätta att användaren ska kunna använda standardwebbsajten

– Att använda mobiltelefonen för att leta information om kollektivtrafik är en av de 
vanligare uppgifterna mobilen används för.

– Knapparna i gränssnittet måste vara tillräckligt stora, minst 1 x 1 cm.

– Informationsmängden måste anpassas (reduceras) till  den begränsade skärmytan.

– Gränssnittet ska gå att använda snabbt - användaren är ofta i rörelse och har begrän-
sad uppmärksamhet att lägga på mobiltelefonen.

– Minimera den information användaren behöver mata in (starthållplats kan exempel-
vis väljas automatiskt via GPS) .

– Antalet steg i gränssnittet ska vara så få som möjligt.

64 Nielsen, J. (2012) Mobile Sites vs. Apps: The Coming Strategy Shift. < http://www.useit.com/alertbox/mobile-
sites-apps.html >

65 Nielsen, J. (2009) Usability of Mobile Websites : 85 Design Guidelines for Improving Access to Web-Based 
Content and Services Through Mobile Devices. < http://www.uc.edu/content/dam/uc/ucomm/docs/mobile/mobile-
usability_highlighted.pdf >

66 Fidgeon, T. (2012) Mobile apps - some usability guidelines. < http://www.spotlessinteractive.com/articles/
usability-research/mobile-app-guidelines.php >

67 Rauch, M. (2012) 12 Key Mobile Usability Guidelines to Implement Now.< http://www.slideshare.net/Marta-
Rauch/rauch-intelligent-content2012mobileusability >
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– Appen eller webbsidan ska ha ett tydligt avgränsat fokus på en spe cifik uppgift.

– Det ska alltid gå att backa tillbaks till föregående steg.

– Gränssnittet ska vara enkelt att använda med en hand.

Det mobila gränssnittet i förhållande till universell utformning 
och funktionsnedsättningar

Fördelar och nackdelar med gränssnittet
Mobiler kännetecknas av fördelarna att de går att ta med överallt och att informationen 
kan anpassas till platsen där du befinner dig. Därmed är det en stor fördel för använda-
ren att ha kollektivtrafikinformation med sig i mobilen där han/hon befinner sig snarare 
än i datorn som är kvar hemma. Om appen eller webbsidan är anpassad för talsyntes är 
det möjligt för användaren att få informationen uppläst. 

Mobiler har dock en rad nackdelar: de har mindre skärmar, långsammare uppkoppling 
samt är svårare att mata in text i jämfört med datorer. Den lilla skärmen, ofta kombine-
rad med små knappar och inmatningsfält, kräver god finmotorik av användaren. Liten 
textstorlek kräver dessutom att användaren har god syn.

Råd och rekommendationer
I Funka.nu:s sammanställning finns detaljerade rekommendationer för att skapa 
tillgängliga mobila webbsidor inom kategorierna val av lösning, design, layout, interak-
tion, innehåll samt användarinställningar .68  Deras rekommendation är att börja med 
att se till att basversionen av webbplatsen fungerar på mobiltelefoner. Om behov finns 
så kan användaren ges möjlighet att byta till en mobil webbsajt. En mobilapp kan 
fungera som ett komplement till webbsajten för ett precist definierat användnings-
område (till exempel för att söka en resa). I rapporten betonas vikten av praktiska test 
av lösningen med hjälp av personer med funktionsnedsättningar samt experter på 
tillgänglighet för och design av användargränssnitt.

iPhone har betydligt bättre stöd för talsyntes inbyggt än vad Android har 69. Om appen 
eller den mobila webbsidan anpassas på rätt sätt kan därmed god funktionalitet upp-

68 Funka Nu (2012) Guidelines for the development of accessible mobile interfaces. < http://www.funkanu.se/
PageFiles/8266/Guidelines_for_the_development_of_accessible_mobile_interfaces.pdf >

69 Swan, H. (2012) Mobile Accessilbility. < http://www.slideshare.net/iheni/mobile-accessibility-moba11y >
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nås på iPhone för talsyntes från användargränssnittet 70.

Användbarhetsexperten Henny Swan har sammanställt strategiska råd för utveckling 
av mobil information. Han menar att både generella riktlinjer behöver följas för till-
gänglig mobil information som kompletteras med speciella riktlinjer för respektive 
mobiltyp. Strategin bör vara att i första hand bygga en tillgänglig mobil webbplats och 
därefter komplettera med appar. Information i appen behöver vara tydligt strukturerad 
och märkt på rätt sätt för att fungera med talsyntesläsare. Att testa är en viktig del, test 
bör ske både med speciella valideringshjälpmedel  i form av program och därefter med 
användare. 71 

BlackBerry, en tillverkare av mobiltelefoner som framförallt verkar på den amerikanska 
marknaden, har fastställt ett antal rekommendationer för mobila gränssnitt och univer-
sell utformning: 72

– Använd standardkomponenter för användargränssnitt - detta ger ofta koppling till 
inbyggt stöd för talsyntes.

– Använd standardtypsnitt samt tillräcklig storlek och kontrast för typsnitt. Mobiler 
används ofta i situationer med antingen för svagt eller starkt ljus (vilket ger reflexer).

– Knapparna ska vara tillräckligt stora, speciellt de knappar som används ofta.

– Orientera knapparna på samma sätt som är standard för det mobila operativsystem 
som appen utvecklas för.

– Felmeddelandena ska vara tydliga och förklara vad användaren behöver göra för att 
åtgärda felet. Detta är speciellt viktigt för personer med kognitiva funktionsnedsätt-
ningar.

– Använd multimodala gränssnitt, det vill säga ge feedback både via text, ikoner, vibra-
tioner och ljud. 

– Gör användbarhetsstudier med representanter för användargrupper där användare 
med  olika typer av funktionsnedsättningar finns inkluderade. Den som själv utvecklar 
appen kan inte se appen ”utifrån” utan behöver feedback för att göra användargräns-
snittet tydligt.

70 Gemell,, M. (2010) Accessibility for iPhone and iPad apps. < http://www.universaldesign.com/2012-
06-11-16-51-43/accessible-electronic-and-information-technology/193-accessibility-for-iphone-and-ipad-apps.
html?showall=&limitstart= >

71 Swan, H. (2012) Mobile Accessilbility. < http://www.slideshare.net/iheni/mobile-accessibility-moba11y >

72 Fields, G. (2010) Designing Accessible & Usable Application User Interfaces for Mobile Phones . < http://www.
slideshare.net/berryaccess/designing-accessible-usable-application-user-interfaces-for-mobile-phones >



24

Utvecklingsprocessen
Under utvecklingsprocessen för en mobil webbsida eller en app behöver fokus ligga på 
användarupplevelsen snarare än på tekniken bakom. Kontinuerliga tester av prototy-
per på gränssnittet med fokusgrupper behöver göras. Även efter att den första versio-
nen släppts behöver utvecklingen fortskrida bland annat med hjälp av återkoppling 
från kunder. Ett långsiktigt åtagande behövs snarare än ett kort, tidsbegränsat projekt. 
Ambitionsnivån behöver anpassas och tydliggöras tidigt i förhållande till budgeten för 
utvecklingen. 

Mobila applikationer - några exempel

Statisk information (via tidtabell)
Skånetrafiken har valt att i huvudsak utveckla sin app för Apple-mobiltelefoner (iOS) 
och har behandlat Android-varianten styvmoderligt. Detta exempel visar på problema-
tiken med att hålla applikationer uppdelade för flera plattformar. 

Med begränsade resurser kan det vara ett bättre val att satsa på en mobil webbsida 
snarare än två appar. I annat fall riskerar användarens dom bli hård vilket demonstreras 
av det låga betyget  och de kritiska kommentarerna användarna ger om Skånetrafi-
kens reseplanerare för Android73. Kommentarerna visar också vikten av att satsa på ett 
tydligt användargränssnitt som följer konventionerna för det aktuella systemet. Detta 
gäller bland annat knappars placering och generell layout för appen.

Även om appen innehåller information om avgångar i realtid som visas separat avspeg-
las detta inte när man söker resan. Detta innebär att sökningen exempelvis inte tar 
hänsyn till ett byte som kommer att missas, utan enbart sker med hjälp av tidtabell. 

Kartor
Google har utvecklat ett format vid namn GTFS (General Transit Feed Specification) 
som blivit något av en de-facto standard för utbyte av kollektivtrafikdata74. Via GTFS 
hämtar Google kollektivtrafikinformation från över en miljon hållplatser över hela 
världen. Informationen visas sedan både via Internet och via en mobilapp, båda med 
namnet Google Maps. Det går att planera sin kollektivtrafikresa via applikationen ge-

73 Softhouse  (2012) Skånetrafikens reseplanerare. < https://play.google.com/store/apps/details?id=com.soft-
house.androidmidlet >

74 Google (2012) General Transit Feed Specification Reference. < https://developers.google.com/transit/gtfs/
reference >

Backa-knappen är placerad på ett ologiskt ställe och det 
är svårt att se hur mer information om resan kan visas.
Mobilskärmdump från Skånetrafikens Reseplanerare

Efter en sökning på ett hotell syns närmaste hållplats 
med en blå ikon. Ett tryck på ikonen visar avgångarna.
Mobilskärmdump från Google Maps
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nom att söka efter start och mål samt därefter välja att resan ska ske med kollektitrafik. 
Den mest användbara funktionen är integrationen med övrig kartinformation. Genom 
att söka på exempelvis ett hotell går det att enkelt se vilka kollektivtrafikhållplatser 
som finns i närheten eftersom de är markerade med ikoner på kartan. Med ett klick på 
kartan går det att se vilken linje samt när det är dags för nästa avgång.

Googles applikation visar på fördelen för kollektivtrafikoperatörer med att öppet dela 
med sig av data. På detta sätt kan tredjepartsleverantörer i konkurrens utveckla attrak-
tiva mobila tjänster som bygger vidare på grunddata från operatörerna och även data 
från andra relevanta aktörer (exempevis vädertjänsten).

Reseplanerare med kopplingar till andra funktioner
En reseplanerare i mobilen med både realtidsinformation och koppling till andra 
funktioner resenären har nytta av blir mer användbar än en reseplanerare med enbart 
statisk tidtabellsinformation.  Till exempel kan en koppling finnas till antalet lediga 
parkeringsplatser på en lämplig infartsparkering kombinerad med information om 
restid jämfört med att ta bilen direkt till destinationen, som i HaCons app75. Ett annat 
exempel på en multimodal reseplanerare som jämför olika färdsätt är Reseplaneraren 
från trafiken.nu76 där resenären kan se restiden med enbart kollektivtrafik, cykel, cykel 
kombinerat med kollektivtrafik samt med bil.

Biljettköp i appen
STHLM Traveling är en app för Android-mobiler utvecklad av en fristående utvecklare 
(markupartist) för att söka resealternativ i Storstockholms Lokaltrafik (SL)77.  SL själva 
har gjort det strategiska valet att utveckla sin mobila webbplats i stället för att satsa på 
en app.

Med STHLM Traveling kan resenären välja start och mål för sin resa från karta eller ge-
nom textinmatning. Den innnehåller realtidsinformation och störningsinformation för 
alla trafikslag. Realtidsinformationen kan nås antingen genom att mata in ett hållplats-
namn eller genom en koppling direkt från reseplaneraren via en ikon.  Favoriter (van-
liga resor) kan enkelt läggas till i applikationen.  Störningsinformationen går att nå på 

75 HaCon (2011) Mobile Navigation systems for public transport. < http://informnorden.org/wp-content/
uploads/2011/10/3B-HaCon-Frankenberg-InformNorden-2011-Malm%C3%B6.pdf >

76 Trafikverket (2012) Trafiken.nu : Reseplaneraren. < http://www.trafiken.nu/sv/Stockholm/Om-Trafikennu/
Vanliga-fragor/Reseplaneraren/ >

77 Markupartist (2012) STHLM traveling. < https://play.google.com/store/apps/details?id=com.markupartist.
sthlmtraveling >

I den multimodala reseplaneraren från Trafiken.nu kan 
resenären direkt se restider för olika färdmedel. 

http://trafiken.nu/sv/Stockholm/Smart-resande/sajt-mobil/

I reseplaneraren för Stockholm visas resan och använda-
ren kan enkelt välja att köpa en SMS-biljett av rätt typ.

Skärmdump från mobilapplikationen STHLM Traveling
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tre sätt: via sökning i av resa i reseplaneraren, via en översikt över alla störningar samt 
genom prenumeration på meddelanden om störningar på vissa linjer. Genom appen 
kan en SMS-biljett för resan köpas direkt. Applikationen håller själv reda på vilka av de 
tre zonerna (A, B och/eller C) som passeras under resan. 

Navigation längs hela resan
HaCon är ett tyskt företag som bland annat har en tidtabellsdatabas för i stort sett all 
tågtrafik i Europa. I en presentation från mässan InformNorden om digital kollektivtra-
fikinformation visas ett antal varianter på appar som företaget utvecklat. 78 

I en av apparna går det att få navigation steg för steg under hela kollektivtrafikresan. 
Om en linje är försenad så beräknas automatiskt en alternativ rutt fram. På ett liknande 
sätt räknas rutten om ifall resenären väljer att ta en annan linje. Resenären kan följa sin 
förflyttning längs resvägen kontinuerligt på en karta och får ett alarm när det är dags 
att stiga av fordonet. Dessutom ges instruktioner för vart resenären ska gå för att byta 
till nästa linje när ett byte är nödvändigt. 

Information via ljud
Tiramisu är en app utvecklad av Carnegie-Mellon University för busstrafiken i Pitts-
burgh 79 80.  Appen är uppbyggd på ett något annorlunda sätt jämfört med övriga ap-
par som studeras i detta avsnitt, eftersom den bygger på crowdsourcing, vilket innebär 
att användare delar information med varandra. På samma sätt som Wikipedia byggs 
upp av inlägg från sina användare fylls alltså appen med innehåll från resenärerna. 
Genom andra användares rapporteringar av om en buss är full, halvfull eller tom på 
passagerare kan resenären få aktuell information om det finns tillräcklig plats på nästa 
fordon81. Denna typ av information är speciellt användbar för personer med vissa typer 
av funktionsnedsättningar, som exempelvis rörelsehindrade personer. 

Dessutom informerar användarna varandra om aktuell restid genom att en knapp 
trycks in när resan börjar respektive avslutas. På så vis skapas ett lågbudgetalternativ 

78 HaCon (2011) Mobile Navigation systems for public transport. < http://informnorden.org/wp-content/
uploads/2011/10/3B-HaCon-Frankenberg-InformNorden-2011-Malm%C3%B6.pdf >

79 Carnegie Mellon University (2012) Tiramisu : The real-time bus tracker. < http://www.tiramisutransit.com/t/
tutorial >

80 Steinfeld, A. et.al. (2012) Mobile Transit Information via Universal Design and Crowdsourcing. < http://www.
cs.cmu.edu/~astein/pub/Steinfeld_TRB11_final.pdf >

81 Carnegie Mellon University (2012) Want to learn about Tiramisu? < http://www.tiramisutransit.com/t/tutorial 
>

Resenären kan följa sin resväg på kartan och appen 
signalerar när och hur bytet mellan färdmedel går till.
http://informnorden.org/wp-content/uploads/2011/10/3B-
HaCon-Frankenberg-InformNorden-2011-Malm%C3%B6.pdf
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till investeringar i teknisk apparatur för lokalisering i bussarna. För att säkerställa att 
användarna delar med sig av information kan appens funktionalitet tillfälligt begränsas 
om en användare aldrig bryr sig om att dela med sig av information under sin bussresa.

Tiramisu har provats ut av blinda användare i Pittsburgh och har fullt stöd för uppläs-
ning av information på iPhone samt uppläsningsstöd under utveckling för Android. 82

Navigation med augmented reality-teknik
Huvudmannen för kollektivtrafiken i Barcelona är Transports Metropolitans de Barce-
lona, förkortat TMB. Företaget har utvecklat en applikation för mobiltelefoner av typen 
Android och iPhone vid namn TMB Virtual. Dessutom har TMB tagit fram en kartappli-
kation för läsplattor (iPad respektive Android) vid namn TMB Maps.83  

Med TMB Virtual kan resenären se var han/hon befinner sig i staden och var närmaste 
tunnelbane- eller busshållplats finns. Genom att trycka på hållplatsikonen kan du se 
hur lång tid det tar tills nästa buss går och om det är några driftavvikelser.84

Med ruttplaneringsfunktionen ”I want to go” visas resan på kartan från start till mål. 
Dessutom visas hur lång tid resan tar totalt med gångtiden inkluderad.

En avancerad funktion i appen är augmented reality-funktionen. När du håller kameran 
på din mobiltelefon i en riktning fäller programmet in symboler som visar var busshåll-
platsen finns. Dessutom dyker linjenummer och avstånd i meter till hållplatsen upp  på 
skärmen och läggas över kamerans bild. Om telefonen hålls horisontellt visas en pil åt 
vilket håll du ska gå för att komma till busshållplatsen.

En variant av appen är utvecklad för turister, och innehåller bland annat information 
om var i staden busshållplatserna finns för TMB:s turistbuss.

82 Carnegie Mellon University (2012) FAQ. < http://www.tiramisutransit.com/t/faq >

83 TMB (2012) Downloads and apps. < http://www.tmb.cat/en/descarregues-i-aplicacions >

84 TMB (2012) Virtual transport information on the metropolitan urban network. < http://www.tmb.cat/en/tmb-
virtual > 

Applikationen visar hur långt det är till linjer i närheten. i 
Barcelona samt ger en översikt över hela reskedjan.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.geomobile.
tmbmobile&hl=sv
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