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Sammanfattning 
Denna rapport beskriver process och resultat av ett examensarbete inom produktutveckling, 

genomfört vid Linköpings universitet under vårterminen 2015. Examensarbetet har skett i samarbete 

med Reality Labs vid Combitech AB och varit en del av ett projekt som syftar till att utveckla ett 

informativt navigeringshjälpmedel för båtturister på Kosteröarna. 

Fokus i examensarbetet har varit användbarhet och visualisering, och målet har varit att utveckla ett 

koncept för produktens gränssnitt. Detta genomfördes i fyra steg; användarstudie, 

konceptutveckling, prototyputveckling och prototyputvärdering. I användarstudien intervjuades 10 

personer, fem med erfarenhet av navigering med båt och fem utan sådan erfarenhet, om vilka krav 

och önskemål som finns på ett hjälpmedel för att dels navigera och dels få en positiv 

helhetsupplevelse av Kosteröarna. Konceptutvecklingen skedde i ett antal steg där antalet alternativa 

koncept minskades för varje steg samtidigt som detaljgraden ökades för de kvarvarande alternativen, 

tills ett slutligt koncept tagits fram. Detta koncept innefattade tre olika lägen; planera, navigera och 

upptäcka, för att kunna ge användaren en personlig upplevelse. Genom ett omfattande 

planeringsverktyg möjliggörs att användaren får förslag baserat på personliga preferenser. Dessutom 

läggs största delen av användarens beslutsfattande i planeringsstadiet, vilket begränsar mängden 

information som ges under navigering. 

Två prototyper togs fram; en pappersprototyp innefattande alla tre lägen samt en interaktiv prototyp 

innefattande enbart läget navigera. Dessa prototyper utvärderades tillsammans med några av de 

användare som deltagit i användarstudien. Konceptet som helhet fick mycket positiv feedback, men 

också konstruktiva synpunkter som kan tas vidare för förbättring av konceptet. Även om det inte 

finns utrymme för vidare arbete inom examensarbetet kan användarnas synpunkter bidra med 

värdefulla insikter till projektet.  



 
 



 
 

Abstract 

This report describes the process and result of a master thesis in product development, conducted at 

Linköping university during spring term 2015. The master thesis has been carried out in cooperation 

with Reality Labs at Combitech AB and has been a part of a project aiming to develop an informative 

navigation equipment for boat tourists at Koster islands. 

The focus of the thesis has been usability and visualization, and the objective has been to develop a 

concept for the interface of the product. This was conducted through four steps; user study, concept 

development, prototype development and prototype evaluation. For the user study, 10 participants 

were interviewed, five with experience from navigation with a boat and five without such 

experience. The interviews were about what requirements and requests there are for an equipment 

made for both navigation and providing a positive overall experience of the Koster islands. The 

concept development was conducted through several steps, i which the number of alternative 

concepts decreased for each step while the level of detail was increased for the remaining 

alternatives, until one final concept had been developed. The concept included three different 

modes; plan, navigate and explore, in order to provide the user with a personal experience. Using an 

extensive planning tool, it is possible for the user to receive suggestions based on personal 

preferences. Furthermore, the most of the user’s decisions are made during the planning stage, 

limiting the amount of information provided during navigation. 

Two prototypes were developed; one paper prototype including all the three modes and one 

interactive prototype incuding only the navigate mode. These prototypes were evaluated with some 

of the participants from the user study. The concept received a large amount of positive feedback, 

but also constructive comments that can be used for furthur improvement of the concept. Even 

though there is no room for furthur development within this master thesis, the users’ opinions can 

provide valuable insights for the project.  
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1 Inledning 
Denna rapport beskriver process och resultat för examensarbete genomfört vid Linköpings 

Universitet under vårterminen 2015. Examensarbetet sker i samarbete med Reality Labs på 

Combitech AB i Linköping. 

1.1 Bakgrund 
Kosterhavets nationalpark är belägen i norra Bohuslän, strax söder om gränsen mellan Sverige och 

Norge. I nationalparken finns Sveriges artrikaste havsområde, men även värdefulla kulturmiljöer. 

Koster är ett populärt resmål för båtturister tack vare de unika naturupplevelser som nationalparken 

erbjuder, men växt- och djurlivet kräver särskild hänsyn och därför finns särskilda regler för båtlivet. 

(Länsstyrelsen Västra Götalands län, 2009) 

Det VINNOVA-finansierade projektet Utveckling av informativa 3D kartor/sjökort i moderna 

applikationer är ett samarbete mellan Combitech, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Sjöfartsverket 

och Chalmers. Projektet syftar till att ta fram ett hjälpmedel för att navigera med båt i Kosterhavets 

nationalpark, men också för att uppleva Koster. 

Combitechs del i projektet kretsar kring hur hjälpmedlet ska visualiseras. Ett av syftena med 

Combitechs medverkan är att visa på hur nya visualiseringssätt, så som augmented reality (förstärkt 

verklighet) kan användas i vardagliga bruksprodukter. 

1.2 Syfte 
Examensarbetet syftar till att ta fram ett koncept för navigeringssystemet, som uppfyller 

användarnas behov och förstärker deras upplevelse av Koster. Vidare syftar arbetet till att undersöka 

hur olika visualiseringssätt, så som augmented reality, kan användas för att öka användbarheten vid 

navigering. 

1.3 Frågeställningar 
Examensarbetet utgår från följande tre frågeställningar: 

1. Hur kan ett koncept utformas för att förstärka användarnas upplevelse och uppfylla 

användarnas behov? 

2. Hur kan Augmented Reality och andra sätt att visualisera information användas för att öka 

användbarheten i konceptet? 

3. Hur kan prototyper användas för att stärka träffsäkerheten hos en produkt med avseende på 

användarnas behov? 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet fokuserar på att skapa en bra helhetsupplevelse för användaren, och kommer inte 

att i detalj behandla alla delar av produkten. Exempelvis kommer inte alla aspekter som egentligen är 

nödvändiga för navigering med båt att tas i beaktande. Det beror dels på att det inom ramen för 

examensarbetet skulle ta alltför mycket tid i anspråk att göra detta heltäckande och dels på att 

examensarbetet är en del av ett projekt där vissa delar görs av andra parter. 

Användarstudien genomförs i februari, vilket innebär att det inte är en säsong då användarna utövar 

sina aktiviteter. Examensarbetets upplägg kräver dock att studien görs tidigt, vilket medför att 

exempelvis observationer av användare är uteslutet. Användarstudien kan inte heller genomföras 
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med den målgrupp som faktiskt semestrar på Kosteröarna, då dessa inte finns tillgängliga. 

Användarstudiens deltagare kan därför i vissa aspekter skilja sig från produktens faktiska målgrupp. 

Examensarbetet resulterar i en prototyp av det gränssnitt som tas fram. Prototypen baseras på ett 

antal enskilda användarfall som visar på konceptets principer, men den innehåller inte all den 

information som produkten är tänkt att göra. Examensarbetets fokus är användbarhet, och det är 

därför mer relevant vilka övergripande kategorier av information som ska presenteras och hur den 

presenteras, än precis vilken information produkten innehåller. Av samma skäl, alltså arbetets fokus 

på användbarhet, tas det inte i beaktande exakt hur konceptet och gränssnittet ska realiseras och 

implementeras i en verklig produkt. Exempel på detta är de olika vyerna som är en del av konceptet. 

Examensarbetet fokuserar på hur de presenteras, inte på hur produkten får den information som 

krävs för att presentera dem. Att ta fram hela mjukvaran för produkten är ett alltför omfattande 

arbete för att rymmas inom ramarna för examensarbetet.  
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2 Teori 
I detta avsnitt presenteras den teori som är relevant för examensarbetet. 

2.1 Användbarhet och kognition 
För att kunna arbeta med interaktionsdesign krävs dels förståelse för vad användbarhet är, men även 

förståelse för vad som påverkar hur användaren uppfattar och tolkar information (Preece m.fl., 

2002). 

2.1.1 Användbarhet 

För att kunna sträva efter att öka användbarheten i en produkt är det givetvis viktigt att definiera vad 

som menas med användbarhet. Det finns en ISO-definition av ordet användbarhet, som lyder: 

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

mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt.” (ISO 9241-11, 1998) 

Konkret brukar användbarhet anses innebära att en interaktiv produkt är lätt att lära sig och förstå, 

hjälper användaren att uppnå sitt mål och ger användaren en positiv upplevelse (Preece m.fl., 2002). 

Vidare kan användbarhet enligt Preece m.fl. (2002) brytas ner i specifika mål, s.k. användbarhetsmål, 

vilka innefattar: 

 uppfyllelse av användarens mål, 

 effektiv användning, 

 säker användning, 

 vara till nytta, 

 lätt att lära sig hur användningen går till, 

 lätt att komma ihåg hur användningen går till. 

2.1.2 Kognitiva processer och perception 

Kognitiva processer är grundläggande för människans förmåga till uppfattning och tolkning och 

innefattar att information tas in via sinnesintryck, tolkas och resulterar i ett agerande. Figur 1 visar en 

modell av en sådan process. 

 

Figur 1: Modell av kognitiva processer (Bohgard m.fl., 2008) 
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Det finns flera typer av faktorer som samverkar i kognitiva processer, dels yttre faktorer såsom 

sinnesintryck och sammanhang, och dels inre, mentala faktorer. Ett begrepp som är centralt i 

kognitiva processer är perception. Perception kan beskrivas som en koppling mellan yttre och inre 

faktorer (figur 1) och innebär tolkning av information som tas in genom sinnesintryck. Genom att 

perception därutöver påverkas av sammanhang, minnen och kunskap gör den upplevelsen av ett 

sinnesintryck större och mer betydelsefull än själva sinnesintrycket. Endast en liten del av all 

information som tas in via sinnena bearbetas i hjärnan, och hur informationen uppfattas beror på 

den individuella perceptionen. Perception påverkar även beslutsfattande och är därför central vid 

interaktion, både med teknik och med andra människor. (Solso m.fl., 2014, Bohgard m.fl., 2008) 

2.1.3 Uppmärksamhet och minne 

Uppmärksamhet styr vilka sinnesintryck som uppfattas och bearbetas vidare. Vanligen styr 

människan inte själv vad uppmärksamheten fokuseras på, utan detta påverkas istället av intryckens 

karaktär, människans intressen, kunskap, mål och andra faktorer. Människan kan dock under korta 

stunder välja vart uppmärksamheten ska riktas. Detta kallas selektiv uppmärksamhet och kräver 

starkt fokus. (Sears & Jacko, 2007) 

Ett annat begrepp är delad uppmärksamhet, vilket innebär att uppmärksamheten fokuseras på flera 

informationskällor eller uppgifter samtidigt. Även detta är krävande, men kan underlättas om det 

inte krävs alltför stora mentala resurser för att lösa uppgifterna eller om uppgifterna liknar varandra. 

(Bohgard m.fl., 2008) 

Även inlärning påverkar hur stora mentala resurser som krävs för att lösa en uppgift. En uppgift som 

tränats mycket kan genomföras med mindre uppmärksamhet, även om uppgiften är komplex. (Solso 

m.fl., 2014) 

Att förmågan att uppmärksamma information är begränsad påverkar interaktionen med produkter. 

En annan kognitiv funktion som också begränsar hur mycket information som kan tas in är minnet. 

Det finns två typer av minne, långtidsminne och korttidsminne. Båda dessa påverkar hur människan 

interagerar med en produkt, men korttidsminnet är det som i första hand behöver tas hänsyn till vid 

interaktionsdesign, eftersom det är nära sammankopplat med uppmärksamhet. (Johnson, 2010) 

Korttidsminnet används för att lagra information temporärt. Informationen i korttidsminnet är 

endast tillgänglig upp till runt 30 sekunder. För att behålla information längre än så måste den aktivt 

repeteras. Korttidsminnets kapacitet är begränsad, så vid inkommande av ny information störs den 

information som finns sedan tidigare. Korttidsminnet kan lagra ungefär mellan 5 och 9 enheter 

samtidigt. En enhet kan exempelvis vara en siffra eller ett ord, men enheter kan också sättas samman 

till större enheter, exempelvis ord som sätts samman till en mening. Meningen blir då den nya 

enheten och korttidsminnet kan lagra 5-9 meningar istället för 5-9 ord. På så vis kan mer information 

lagras, trots att korttidsminnets kapacitet är oförändrad. (Bohgard m.fl., 2008) 

2.2 Interaktionsdesign 
Med interaktionsdesign menas utveckling av interaktiva produkter som underlättar för människor i 

olika sammanhang. Det handlar om att skapa en upplevelse för användaren genom att utveckla 

sättet på vilket användaren interagerar och kommunicerar med produkten. (Preece m.fl., 2002) 
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Interaktionsdesign är en iterativ process som lämpligen drivs framåt med hjälp av skisser, modeller 

och prototyper (Arvola, 2014). 

2.2.1 Varför interaktionsdesign? 

Interaktionsdesign, liksom all användarcentrerad design, syftar till att identifiera användarnas behov 

och uppfylla dem. Dagligen interagerar människor med ett stort antal produkter, både enkla och mer 

komplicerade, och målet med interaktionsdesign är att människor ska kunna interagera på ett enkelt 

och tillfredsställande sätt med dessa produkter och få ut så mycket nytta som möjligt från dem. 

(Preece m.fl., 2002) 

Produkter och teknik som är obekanta för en användare kan skapa förvirring, särskilt om de ger 

användaren många olika sinnesintryck. Fokus vid utformning av användargränssnitt är att ha en 

positiv inverkan på användarens erfarenhet och förmåga att interagera med produkten. 

Interaktionsdesign måste därför utgå från användarna, deras behov och förutsättningar, för att 

kunna guida dem genom hanteringen av produkten. (Sears & Jacko, 2007) 

2.2.2 Visualisering av information 

Genom synintryck tar människan in mer information än genom alla andra sinnen kombinerade. 

Visuella displayer är det vanligaste medlet för kommunikation mellan produkter eller datorer och 

människor, och visualisering blir en alltmer central del av vardagliga kognitiva processer. Med 

visualisering menas grafisk representation av data eller koncept och fungerar som kognitivt stöd vid 

exempelvis beslutsfattande. (Ware, 2013) 

Enligt Sears & Jacko (2007) underlättar visualisering kognitiva processer på ett flertal sätt, varav de 

mest centrala är: 

 Korttidsminne och andra kognitiva resurser förstärks och utökas eftersom visualiseringen gör 

information lättillgänglig. 

 Det tar kortare tid att hitta information eftersom stora mängder data kan visualiseras på ett 

litet område. Vidare kan relaterad information placeras tillsammans för att underlätta för 

användaren att veta var denne ska leta efter informationen. 

 Genom visuell representation av information räcker det med att användaren känner igen 

informationen för att bli påmind om den, användaren behöver inte framkalla information ur 

minnet. 

 Visualisering förbättrar användarens slutledningsförmåga genom att presentera problem på 

ett sätt som är enkelt för användaren att tolka. Även komplicerade beräkningar blir lättare 

att tolka om de representeras grafiskt. 

 Visualisering ger användaren möjlighet till överblick över stora mängder av information. 

 Med hjälp av rörlig och interaktiv visualisering av data kan effekten av en parameters 

variation förtydligas, något som inte är möjligt med ett statiskt diagram. 

2.2.3 Allmänna principer för gränssnittsdesign 

Arvola (2014) beskriver 11 principer att ta hänsyn till vid interaktionsdesign. Dessa principer är: 

 Handlingsinviter – fysiska egenskaper eller komponenter som inbjuder till interaktion. Det 

kan vara en knapp att trycka på eller ett handtag att dra i. Dessa bygger på igenkänning, 
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vilket gör att behovet av instruktioner minskar. Handlingsinviter är därför nödvändiga då 

självinstruerande gränssnitt skapas. 

 Mentala modeller – föreställningar som människor har om världen och som påverkar vad de 

förväntar sig. Mentala modeller styr vad en person tittar efter. Vid gränssnittsdesign är det 

viktigt att kartlägga användarnas mentala modeller eftersom de påverkar hur användarna 

interagerar med gränssnittet. 

 Metaforer – används för att användaren lättare ska förstå en konceptuell modell. Exempel på 

hur metaforer används i gränssnitt är datorer som har skrivbord och mappar. Att användaren 

sedan tidigare vet vad en mapp används för utnyttjas för att användaren ska förstå systemet. 

 Handlingscykeln – den process som beskriver en användares interaktion med ett system. 

Handlingscykeln består av sju steg; forma mål, forma intentionen att handla, specificera en 

handlingssekvens, utföra handlingssekvensen, bli varse vad som sker i världen, tolka vad som 

sker i världen, utvärdera konsekvenserna av handlingen. Detta är inte en helt 

verklighetstrogen modell av en människas agerande, men den är användbar i vissa 

sammanhang. 

 Återkoppling – försäkrar användaren om att en handling är registrerad och visar 

konsekvenserna av den. Det är viktigt att användaren förstår relationen mellan olika delar av 

gränssnittet och kan hänga med i vad som händer då gränssnittet går från ett läge till ett 

annat. 

 Feed-forward – tydliggör för användaren vad denne bör göra som nästa steg. Alternativa 

handlingar behöver presenteras tydligt, liksom konsekvenser av respektive handling. Detta 

hjälper användaren att skapa realistiska mål och förväntningar på resultatet. 

 Uppmärksamhet – en viktig faktor vid gränssnittsutformning. Som beskrivet i avsnitt 2.1.3 är 

människans uppmärksamhetsförmåga begränsad, vilket gör att en användare inte uppfattar 

all den information som kommer från gränssnittet. Om användaren fokuserar på fel saker är 

risken för fel stor. Det är därför viktigt att signaler från ett gränssnitt är tydliga och att 

gränssnittet inte presenterar mer information än vad som är rimligt att användaren kan 

uppfatta. 

 Närhetskompatibilitet – handlar om hur nära varandra saker bör placeras, främst med 

avseende på fysiskt avstånd, men även andra gemensamma faktorer. Närhet är en fråga om 

avvägning. Principen om närhetskompatibilitet innebär att sådant som används tillsammans 

ska placeras nära varandra, men ett alltför litet avstånd kan göra att saker istället stör 

varandra. 

 Arbetsminne – synonymt med korttidsminne, som beskrivs i avsnitt 2.1.3. Om uppgifter som 

kräver stor del av arbetsminnet får konkurrens av annan information är risken för fel stor. 

 Fitts lag – säger att tiden det tar att pricka en målyta är beroende av avståndet till och 

storleken på målytan. Det innebär alltså att ju större och närmare ett objekt är desto lättare 

är det för användaren att träffa rätt på objektet. Detta påverkar utformning av knappar, 

kanter m.m. i ett gränssnitt. 

 Hick-Hymans lag – säger att tiden det tar för människor att göra ett val beror på antalet 

valmöjligheter. Ett gränssnitt bör därför inte ge användaren onödigt många valmöjligheter.  

2.2.4 Placering av element i gränssnitt 

Vid placering av element i olika områden av ett gränssnitt utformat för en touch-display bör enligt 

Microsoft (2015) göras åtskillnad på två typer av områden; interaktionsområden (eng. interaction 
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areas) och betraktningsområden (eng. regarding areas). I interaktionsområden placeras element som 

användaren ska interagera med. De mest lämpliga sådana områdena för ett gränssnitt i liggande 

format är nedre kanten och utmed sidorna av gränssnittet (figur 2). 

 

 

Figur 2: Interaktionsområden för gränssnitt på touch-display i liggande format (Microsoft, 2015) 

I betraktningsområden placeras element som ger användaren information, d.v.s. element som 

användaren ska kunna se tydligt men inte interagera med. Sådana element bör placeras i övre kanten 

eller i mitten av displayen (figur 3). (Microsoft, 2015) 

 

 

Figur 3: Betraktningsområden för gränssnitt på touch-display i liggande format (Microsoft, 2015) 

 

2.3 Navigering och visualisering 
Det finns flera olika sätt att visualisera hjälpmedel för navigering. De vanligaste vyerna kallas 

exocentrisk och egocentrisk. En exocentrisk vy är i detta sammanhang en klassisk kartvy, sedd 

ovanifrån, där norr är uppåt i bild (figur 4). En egocentrisk vy utgår från användaren och visar det 

användaren ser framför sig (figur 5). (Porathe, 2006) 
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Figur 4: Exocentrisk vy (Porathe, 2006) 

 

Figur 5: Egocentrisk vy (Porathe, 2006) 

Enligt Porathes (2006) går det fortare att navigera efter en egocentrisk vy. Anledningen är troligtvis 

att eftersom vyn visar det användaren ser krävs det mindre processande av informationen för att 

kunna agera utifrån den (Porathe, 2006). Vidare menar Porathe (2012) att det finns kulturella 

skillnader som påverkar hur människor hanterar de olika vyerna. Tester med deltagare från Sverige 

och Kina visade att medan de svenska deltagarna gjorde fler fel vid navigering med exocentrisk vy än 

med egocentrisk vy, tog det istället mycket längre tid för de kinesiska deltagarna att navigera med 

exocentrisk vy, men navigeringen utfördes lika korrekt oavsett vy (Porathe, 2012). 

Vid navigering kan det också vara relevant att studera ytterligare en vy, en s.k. tredjepersonsvy (eng. 

tethered) (figur 6). Denna vy gör att användaren ser sig själv bakifrån/ovanifrån, men det som 

användaren ser framför sig i verkligheten är också framåt i bild. Fördelen med denna typ av vy 

jämfört med en egocentrisk vy att det i vissa sammanhang är lämpligt att användaren ser sig själv i 

förhållande till omgivningen. (Wickens & Hollands, 2000) 
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Figur 6: Båt i tredjepersonsvy 

2.4 Augmented Reality 
Augmented reality (på svenska ibland kallat utökad verklighet eller förstärkt verklighet) är ett sätt att 

visualisera information genom att ”lägga på” information på en bild av verkligheten (figur 7). 

Augmented reality kan användas i många olika sammanhang, exempelvis utbildning, medicin, reklam 

och nöje. Den branch där augmented reality tillämpas mest är spelbranchen, men det blir allt 

vanligare med mer praktiska tillämpningar. (Craig, 2013) 

 

Figur 7: Exempel på Augmented Reality (Craig, 2013) 

2.4.1 Visualisering av dolda objekt 

Med hjälp av augmented reality kan objekt som i verkligheten är dolda bakom andra objekt 

visualiseras. Dey & Sandor (2014) tar upp tre olika sätt på vilka detta kan göras. Det första kallas för 

melt vision. Det innebär att det föremål som ligger framför föremålet som ska visas tas bort genom 

en animation, föremålet ”smälter” och visar det bakomliggande föremålet. Det andra sättet kallas för 

saliency-based X-ray och innebär att det framförliggande föremålets huvudsakliga drag finns kvar, 

men föremålet ser genomskinligt ut. Det tredje sättet kallas för edge-overlay X-ray och innebär att 

endast linjer och kanter hos det framförliggande föremålet bevaras. Dessa tre sätt att visualisera 

dolda objekt har olika för- och nackdelar och är därför lämpliga i olika sammanhang. 
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3 Metod & Genomförande 
Examensarbetet är uppdelat i fyra faser; användarstudie, konceptutveckling, prototyputveckling och 

prototyputvärdering. Då användarperspektivet är en stor del av examensarbetet läggs störst fokus på 

de faser som involverar användarna, d.v.s. användarstudie och prototyputvärdering. I detta avsnitt 

beskrivs de metoder som använts i respektive fas samt hur de använts. 

3.1 Planering & organisation 
Inför examensarbetets start gjordes en övergripande tidsplan, som sedan reviderades något 

efterhand. Projektet har sedan genomförts med hjälp av projektplaneringsmetoden SCRUM. 

SCRUM är en agil metod, vilket innebär att projektet planeras kontinuerligt. Detaljerad planering sker 

för en kort tidsperiod, kallad sprint, åt gången. Dessa sprintar är vanligen två till fyra veckor långa. 

SCRUM är särskilt lämpligt vid mjukvaruutveckling. (Tonnquist, 2012) 

SCRUM är även den metod som Combitech Reality Labs använder i sina projekt. I dessa projekt är 

sprintarna två veckor långa, så för att kunna delta vid gemensamma sprintdemonstrationer är även 

examensarbetets sprintar två veckor. Korta sprintar är dessutom lämpligt i detta sammanhang med 

tanke på hela examensarbetets relativt korta tidsram. 

3.2 Användarstudie 
Tidigt i projektet genomfördes en användarstudie. Syftet med denna var dels att inventera 

användarnas behov och dels att undersöka hur olika sätt att visualisera information påverkar 

användbarheten. Detta gjordes genom en kvalitativ studie, då det ansågs viktigt att ta vara på varje 

användares synpunkter. 

3.2.1 Effektkarta 

En effektkartläggning (eng. impact mapping) är en metod för att klargöra ett antal aspekter av ett 

utvecklingsprojekt. På så vis kan alla inblandade få en gemensam bild av projektet. Dessutom 

säkerställs att alla aktiviteter i projektet bidrar till uppnå projektets mål. En effektkarta besvarar 

frågorna Varför (vad är projektets syfte och mål?), Vem (vilka aktörer finns?), Hur (hur ska aktörerna 

bidra till att syfte och mål uppfylls?) och Vad (vilka aktiviteter behöver genomföras?). Principen för 

en effektkarta illustreras i figur 8. (Adzic, 2012a) 
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Figur 8: Principen för effektkartläggning (Adzic, 2012b) 

En effektkarta har tidigare gjorts i projektet och finns i bilaga 1. Vilka användarna är och vad de har 

för behov har tagits fram internt i projektgruppen och alltså inte verifierats med användare. 

Effektkartan användes som utgångsläge vid utformning av användarstudien. Då studiens syfte var att 

inventera användarnas behov lades fokus på den del av effektkartan som innefattar detta (figur 9). 

Insikter från användarstudien användes sedan för att utveckla denna del. 

 

Figur 9: Den del av effektkartan som behandlar användarnas behov 
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I projektet har sedan tidigare användargruppen ”oerfaren båtturist” identifierats som produktens 

huvudsakliga användare, varför det i första hand är denna grupps behov som listats. Med oerfaren 

båtturist menas personer som kan ha vana av båtar, men som inte känner till Kosterhavets 

nationalpark. 

3.2.2 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer, med upplägg enligt den struktur som 

Cairns & Cox (2008) förespråkar och som ser ut som följer: 

1. Bakgrund – Intervjun inleds med frågor om respondentens erfarenhet, vanor, utrustning 

m.m. som är relevant för ämnet. 

2. Generella frågor – Generella frågor kring ämnet ställs i början för att tillåta respondenten att 

”prata av sig”. Detta görs för att användare ofta har synpunkter de gärna vill påpeka, och om 

de inte tillåts att göra det i början finns risken att de försöker återkomma till dessa under 

hela resten av intervjun.  

3. Specifika frågor – Här behandlas alla de frågor som inte kommit upp tidigare under intervjun. 

4. Avrundning och sammanfattning – Avslutningsvis sammanfattas det respondenten sagt för 

att säkerställa att det uppfattats på rätt sätt. Här ges även tillfälle för respondenten att 

tillägga synpunkter som inte behandlats tidigare. 

Att intervjun är semistrukturerad innebär att det på förhand är bestämt vilka frågor som ska 

behandlas, men i vilken ordning frågorna ställs är flexibelt och det finns möjlighet att ställa 

följdfrågor (Bohgard m.fl., 2008). Fördelen med denna typ av intervju är att den gör det lättare för 

respondenten att dela med sig av relevant information än en strikt strukturerad intervju, samtidigt 

som de förutbestämda frågorna gör materialet lättare att analysera än vid en helt ostrukturerad 

intervju (Cairns & Cox, 2008). 

För att få ett bredare perspektiv genomfördes intervjuerna med två olika grupper av användare. Den 

första gruppen bestod av personer med erfarenhet av navigering med båt och den andra gruppen 

bestod av personer utan sådan erfarenhet. Varje grupp bestod av fem deltagare. Förutom frågor 

kring användarnas behov visades även exempelbilder på de vyer som diskuteras i avsnitt 2.3 och ett 

samtal fördes kring dessa. 

Intervjufrågorna finns i bilaga 2. 

3.2.3 Sammanställning 

För att sammanställa den data som samlats in genom intervjuerna skapades först ett 

affinitetsdiagram. 

Affinitetsdiagram är en lämplig metod för analys av kvalitativ data. Metoden innebär att allt material 

gås igenom och varje del som anses relevant eller intressant skrivs ner på en lapp, med hänvisning till 

källan. Lapparna grupperas sedan genom att de som anses hänga ihop placeras tillsammans. 

Lapparna flyttas runt tills relevanta kategorier skapats. (Arvola, 2014) 

Enligt Arvola (2014) bör tre olika kategorier av mål definieras för ett koncept; effektmål, resultatmål 

och produktmål. 
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Effektmål innefattar varför projektet genomförs och vad som ska uppnås med det. I effektmålen 

definieras vad designarbetet ska bidra med till verksamheten och till användarna. Vid 

interaktionsdesign arbetas ofta med en särskild sorts effektmål kallad avsedda brukskvaliteter. Dessa 

behandlar vad användarna ska uppleva vid bruk av produkten. Det kan vara emotionella kvaliteter, 

exempelvis ”trygghet”, eller mer konkreta kvaliteter så som ”enkel att använda”. Resultatmålen är 

nära kopplade till effektmålen. De definierar vad som ska vara uppnått när projektet är klart. 

Produktmål definierar vad som krävs av produkten. Dessa mål måste ofta sättas upp senare i 

processen än effektmål och projektmål, då det finns större kunskap om möjliga koncept. Det är 

viktigt att säkerställa att produktmålen bidrar till att uppnå effektmålen. (Arvola, 2014) 

Insikterna från affinitetsdiagrammet användes för att definiera avsedda brukskvaliteter. Projektmål 

finns sedan tidigare definierade för projektet, varför inga nya sådana togs fram. Produktmål 

definieras under nästkommande fas. 

3.3 Konceptutveckling 
I denna fas implementeras insikter och idéer från användarstudien i konkreta koncept. 

3.3.1 Konceptidéer 

Ett designkoncept är enligt Arvola (2014) ett kommunikationsverktyg som på ett enkelt sätt uttrycker 

kärnan i produkten. Ett koncept ska specificera Vad produkten ska uppfylla, Varför och Övergripande 

hur den ska uppfylla detta. Genom att kombinera idéer om Vad, Varför och Övergripande hur kan 

flera koncept genereras. Därefter väljs ett antal kombinationer ut och renodlas till koncept. För att 

kunna skilja koncepten åt och jämföra dem på ett strukturerat sätt ska varje konceptidé definieras 

namn, huvudsakligt syfte samt designprinciper. (Arvola, 2014) 

Enligt Baskinger (2008) bör konceptidéer i ett första skede illustreras med handgjorda skisser, då 

dessa är enkla att producera och variera och utgör ett lämpligt medel för kommunikation. 

För att ta fram konceptidéer hölls en idégenereringssession. Vid idégenereringen nyttjades hjälp från 

tre utomstående personer, som var bekanta med projektet, alltså utfördes idégenereringen av en 

grupp på totalt fyra personer. Detta för att få en större bredd av idéer och kunna diskutera kring 

dem. I detta skede skissades idéer fritt, med utgångspunkt i de avsedda brukskvaliteter som 

definierats utifrån användarstudien. Figur 10 visar en bild från idégenereringen. 

 

Figur 10: Idégenerering 
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Ett antal produktmål (se avsnitt 3.2.3) definierades varefter skisserna från idégenereringen användes 

som inspiration för utveckling av konceptidéer. För varje konceptidé krävdes att samtliga produktmål 

uppfylldes. 

För att välja ut vilka konceptidéer som ska tas vidare är Concept Screening en lämplig metod. 

Metoden går ut på att varje koncept jämförs med ett referenskoncept utifrån ett antal utvalda 

kriterier. För varje kriterie ges ett koncept ”+” om det uppfyller kriteriet bättre än referenskonceptet, 

”0” om det uppfyller kriteriet lika bra och ”-” om det uppfyller konceptet sämre. Genom att summera 

antalet ”+” och ”-” kan koncepten rankas i förhållande till varandra, och utifrån detta kan en 

värdering göras om vilka koncept som ska arbetas vidare med. (Ulrich & Eppinger, 2008) 

De konceptidéer som tagits fram utvärderades med hjälp av concept screening, där kriterierna 

utgjordes av de identifierade avsedda brukskvaliteterna. 

Då koncepten var definierade användes datorgjorda skisser/modeller för att förtydliga koncepten. 

Balsamiq Mockups är ett verktyg för att snabbt ta fram enkla modeller som illustrerar design och 

funktion hos ett gränssnittskoncept (Balsamiq Studios, 2015). Koncepten illustrerades med hjälp av 

detta verktyg. 

3.3.2 Värdering av idéer 

För att värdera koncept mot varandra samt mot de mål som fastställts för produkten kan metoden 

Concept Scoring användas. Metoden går ut på att avgöra hur väl varje koncept uppfyller varje mål 

samt hur viktiga målen är i förhållande till varandra. På så vis rankas ett koncept högre om det i hög 

grad uppfyller ett högre prioriterat mål än om det i lika hög grad uppfyller ett lägre prioriterat mål. 

(Ulrich & Eppinger, 2008) 

Inför Concept Scoring diskuterades koncepten med två av de tre personer som deltagit i skissningen 

tidigare. Detta för att få med ett större antal synpunkter att ta hänsyn till så att värderingen kunde 

genomföras på ett så rättvist sätt som möjligt. 

3.3.3 Bearbetning av gränssnitt 

När konceptet i form av funktioner, innehåll och struktur är fastställt behöver layouten av 

gränssnittet vidareutvecklas och specificeras. För att skapa ett bra flöde i gränssnittet är det lämpligt 

att basera skissningen på ett användarscenario. För varje skiss markeras sedan designbeslut med ”!”, 

sådant som behöver utforskas ytterligare med ”?” och för- respektive nackdelar med ”+” respektive 

”-”. På så vis utvecklas idéer tills en layout är fastställd. (Arvola, 2014) 

Även i detta skede involverades en utomstående person, som var välbekant med projektet. 

Diskussioner fördes kring de designprinciper som presenteras i avsnitt 2.2 och hur dessa kan 

användas för att förbättra konceptet. 

3.4 Prototyputveckling 
En prototyp är ett utkast av hur en framtida produkt kommer att se ut och fungera (Arvola, 2014). 

Prototyper är ett bra sätt att visualisera en produkt eftersom de underlättar för att identifiera vilka 

krav som kommer att finnas på produkten, och även att upptäcka vilka problem som kan uppkomma 

(Arvola, 2014). Vidare fungerar prototyper som ett hjälpmedel för olika intressenter att 

kommunicera kring produkten och är lämpliga verktyg för användartester där produktens 

användbarhet utvärderas (Preece m.fl., 2002). 
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Vid användning av prototyper görs det skillnad på High-fidelity- och Low-fidelity-prototyper. High-

fidelity innebär att prototypen är så nära den tänkta produkten som möjligt i design, funktion och 

material medan Low-fidelity används mer under processens gång för att utforska olika alternativ. 

(Arvola, 2014; Preece m.fl., 2002) 

I detta projekt togs både High-fidelity- och Low-fidelity-prototyper fram, eftersom de olika typerna 

ansågs lämpliga för de olika funktionerna hos prototypen. Low-fidelity-prototyperna utgjordes av 

vidareutveckling av de modeller som skapats med hjälp av Balsamiq Mockups under 

konceptutvecklingen. För utveckling av High-fidelity-prototypen används verktyget Unity. Unity är en 

platform för utveckling av 3D-miljöer, som vanligen används i spelutveckling (Unity Technologies, 

2015). 

I Unity skapades visualiseringar och interaktivitet med hjälp av script i programmeringsspråket C# 

(”C-sharp”), som kopplades till grafiska objekt. För att visualisera miljön användes terrängdata över 

Kosteröarna, data som tidigare skapats i projektet och fanns att tillgå. Figur 11 visar utvecklingsmiljön 

i Unity och den terräng som användes. 

 

Figur 11: Utvecklingsmiljön i Unity inklusive bild av terräng 

3.5 Prototyputvärdering 
Prototyper utvärderas lämpligen genom observation av användare, ett s.k. användbarhetstest. Att 

utvärdera användbarhet är en viktig del av processen vid interaktionsdesign. Ett användbarhetstest 

går vanligen till på så vis att användare får en uppgift att utföra varefter användbarheten utvärderas 

dels genom att antalet fel och tiden uppgiften tar att utföra mäts, och dels genom att användaren 

efteråt svarar på frågor om sin upplevelse. (Preece m.fl., 2002) 

Deltagarna i användbarhetstestet bör i så stor utsträckning som möjligt representera den tänkta 

målgruppen, men det bör också finnas stor variation bland deltagarna eftersom det gör att fler 

aspekter av produkten kan upptäckas under testet (Arvola, 2014). Med detta i åtanke valdes 
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deltagare ur samma grupper som deltagit i den inledande användarstudien, i detta fall två deltagare i 

varje grupp. Samtliga deltagare i utvärderingen hade även deltagit i användarstudien, varför de hade 

grundläggande kännedom om produkten. Prototyputvärderingen genomfördes med en deltagare åt 

gången och platsen för utvärderingen var ett grupprum på Linköpings universitet. Eftersom den 

interaktiva prototypen använder GPS-position för att visualisera navigeringen simulerades 

surfplattans GPS-position till att förflytta sig längs en förutbestämd sträcka vid Kosteröarna. 

Syftet med utvärderingen var dels att stämma av med användarna att utvecklingen gick i rätt riktning 

och dels att deltagarna skulle bidra med synpunkter om hur konceptet kan förbättras. 

Upplägget för utvärderingen var att deltagarna fick ta sig igenom gränssnittet samtidigt som de 

ombads att ”tänka högt”, en metod som rekommenderas av Arvola (2014). Användarna fick frågor 

om hur de skulle gå tillväga för att hitta viss information samt om vad de uppfattade för information. 

De fick först gå igenom pappersprototypens planeringsverktyg och därefter fick de uppgiften att 

navigera med hjälp av den interaktiva prototypen. Även pappersprototypens navigera- och uppäcka-

lägen diskuterades. Om användaren fastnade i något steg eller kom med intressanta synpunkter 

antecknades dessa. Avslutningsvis ställdes följande frågor: 

 Vad var bra med gränssnittet? 

 Vad var mindre bra eller borde ha gjorts på något annat sätt? 

 Var det något som saknades? 

 Ytterligare tankar? 

Prototyputvärderingsmötena dokumenterades genom ljudinspelning och anteckningar.
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4 Delresultat 
Här presenteras resultatet av respektive fas 

4.1 Användarstudie 
Materialet från användarstudien sammanställdes till ett affinitetsdiagram. Insikter från detta 

användes för att formulera avsedda brukskvaliteter som fördes in i effektkartan. 

4.1.1 Affinitetsdiagram 

Figur 12 visar en bild av affinitetsdiagrammet som skapades utifrån intervjuerna. 

 

Figur 12: Affinitetsdiagram 

Tabell 1 visar det fullständiga resultatet av affinitetsdiagrammet. Till vänster listas de kategorier som 

identifierades och till höger listas allt som varje kategori innehåller. Inom parentes anges vilken eller 

vilka deltagare som uttryckt varje punkt. Varje deltagare har var sin beteckning med en bokstav, u för 

deltagare utan navigeringserfarenhet och m för deltagare med sådan erfarenhet, samt en siffra. 

Exempelvis har således den första deltagaren utan erfarenhet fått beteckningen u1 o.s.v. 

Tabell 1: Resultatet av affinitetsdiagrammet 

Kategori Innehåll 

Praktisk 
information; 
navigering 

 Vägbeskrivning (u1, u2, u4, u5, m4) 

 Avstånd (m1, m2, m5) 

 Hur lång tid det beräknas ta (u1, u2, u3, u5, m2) 

 Farleder (m1, m2, m4) 

 Egen position (u3, m2) 

 Andras position (u2, u3, m3, m4) 

 Hur stort fel det kan vara i position (m3, m5) 

 Alternativa vägar 
o som är finare/roligare (u1, u5, m1) 
o som är bättre vid ändrade förutsättningar (m4, m5) 

 Väder inkl. vindriktning och våghöjd (u1, u2, u4, u5, m1, m2, m3, m4, 
m5) 

 Hur vindriktningen påverkar en sträcka (u4, m3, m4)  

 Navigeringsinformation måste vara uppdaterad (m3) 
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Praktisk 
information; 
Lägga till och 
hamninformation 

 Var man kan fylla på drivmedel (m1, m3, m4) 

 Hur stor en båt får vara för att kunna lägga till (u3, m3) 

 Djup för att kunna lägga till (m1, m2)  

 Hur man kan fixa saker som går sönder (m3, m4) 

 Var man kan köpa mat (m1, m2, m4) 

 Vad det är för typ av botten där man lägger till (m4) 

 Var man kan fylla på vatten (m3) 

 Hur tilläggsplatser påverkas av vindriktningen (m3, m5) 

 Var man kan ladda ström (m2) 

 Vem som är hamnkapten, kontaktuppgifter (u5, m1, m4) 

 Vad det kostar att lägga till (u1, u5, m1, m2, m4) 

 Om det finns toaletter och dusch i hamnen (u2, m2) 

 Var man kan slänga skräp (m1, m3) 

 Var man kan tömma latrin (m1, m2, m4) 

 Om det finns WiFi i hamnen (m2) 

 Hur många platser det finns i hamnen (m1, m2, m4) 

 Kunna se om det är fullt i gästhamnen (m2, m4) 

 Kontaktuppgifter för att komma igenom broar och slussar (m4) 

 Naturhamnar, detaljerad bild med djup (m1, m2, m5) 

 Var det är lätt att ta sig upp (u1, u5, m2) 

 Svårighetsgrad på förtöjningsplatser (u1) 

 Hur man gör för att lägga till, en guide (u2) 

Praktisk 
information; 
turistinformation 

 Butiker (u1) 

 Var man kan övernatta (u1, u4, m4) 

 Öppettider (m1, m4) 

 Vad sevärdheter och aktiviteter kostar (m2, u5) 

 Var gästhamnen finns (m1, m2) 

 Var det är djurvänligt, många har med sig hund (m2) 

 Boka hotell, beställa mat och boka plats i hamnen (u2, m4) 

Praktisk 
information; 
regler och 
begränsningar 

 Vad det finns för regler (u1, u4) 

 Tydligt vad man får och inte får (m5) 

 Begränsningar i allemansrätten, eller annat som begränsar vad man 
får göra (m1) 

 Om det är förbud mot att t.ex. grilla (u1, u2, m2) 

 Undvika privata områden (m3) 

 Visa vad som gäller särskilda tider eller årstider (m4, m5) 

 Inte hindra, utan underlätta för att göra rätt (u5) 

Hur information ska 
presenteras 

 Det ska vara tydligt (u1) 

 Logiskt (u1) 

 Enkelt, avskalat (u1, u2) 

 Användbart (u1) 

 Fritt, inte styrande, ”här kan man åka” (u3) 

 Fokus på sjökortsbilden (m1, m5) 

 Färgläggning på vattnet som visar var man ska köra (u2) 

 Symboler för olika kategorier av information (u1, m2) 

 Man vill snabbt kunna se var man är (m2) 

 Visa eventuella risker tydligt (u2, u3, u5, m4) 

 Följa en linje (u4) 

 Olika mycket information beroende på hastighet (m1) 
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 Om det är svårnavigerat vill man inte ha annan information samtidigt 
(u2, u4, u5) 

 Om det är många båtar kan det bli för mycket att se alla (m3) 

 Exocentrisk vy ger en bra överblick 

 Egocentrisk vy kan vara bra när man vill se detaljer 

 Exocentrisk vy ger en överblick och är därför lämplig vid navigering 
(samtliga) 

 Egocentrisk vy är lämplig när man kommer nära och vill se detaljer 
(u1, m3, m4, m5) 

 Kombinera vyerna (samtliga) 

 Tekniken ska fungera så bra så man inte stör sig på den (u3) 

 Kunna lyssna på information, ”berättarröst” (u2) 

Planeringshjälp  Förslag på rutter (u1, u3, u4, u5, m2, m4, m5) 

 Vad man ska tänka på under resan (u1) 

 Få en bild av hur det ser ut innan (u2) 

 Vad man ska ha med sig och på sig (u2, u4) 

 Hur lång tid man kan/bör spendera på en plats (u3) 

 Om den kortaste vägen är svår kan man välja en annan (m2) 

 Kunna rita upp en rutt innan, ett planeringsverktyg (u2, u3, u4, m5) 

 Kunna planera så man klarar sig om man ska vara ute länge (u1) 

 Vad man ska ha med för utrustning för att uppleva något (u4) 

 Tillgång till information på alla enheter (dator, telefon etc.) (m4) 

Uppleva  Visa om det finns guidade turer (u5, m1) 

 Information om sevärdheter (u3, m2, m5) 

 Någon information om varje ö (u1, u2, u4, m3) 

 Aktiviteter/sport, var man kan springa, cykla, vandra o.s.v. (u2, m1, 
m2) 

 Fiskeplatser (m1) 

 Snorkelleden (m1) 

 Grillplatser (u1, u2, m2) 

 Badplatser (u1, u2, u4, m1, m2) 

 Restauranger (u1, u2, u5, m1) 

 Gamla byggnader (u2, u3, m1, m2) 

 Naturupplevelser (u3, u4, u5, m4, m5) 

 Historiska sevärdheter (u3, m3) 

 Intressanta djur (u2, u3, u4, u5) 

 Naturhamnar (m1, m2, m4, m5) 

 Vad som finns i närheten, om man lägger till här, hur långt det är att 
gå (m1, m4) 

 Kännas lagom utmanande (u4) 

 Bilder på platser (u4, m4) 

 Få in det man ser i ett sammanhang (m3) 

 Egen, personlig och unik upplevelse (u5) 

 Spela in och spara rutten (u2) 

 Veta att man inte har missat något (u3) 

Kommunikation/ 
social koppling 

 Information från andra användare skapar trovärdighet (m1) 

 Kunna lämna kommentarer och läsa andras (u3, u5, m1, m4, m5) 

 Få veta om folk brukar lägga till på en viss plats (m3) 

 Kunna se vad andra har tittat på (u3, m5) 
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 Kommunicera med andra, om man är flera som semestrar 
tillsammans (u2, u5) 

 Koppling till sociala medier (u3, u5) 

Valfrihet/anpassning  Olika personer har olika preferenser, ge anpassade 
rekommendationer (u2, u5, m2) 

 Förslag på olika vägar så man kan välja beroende på vad man har för 
mål (u1, u5, m2, m5) 

 Kunna ställa in tid för resan och typ av resa (u1, u4, u5, m2) 

 Välja information i olika kategorier beroende på intressen (u2, u4, u5, 
m1, m2, m5) 

 Valfrihet att ”klicka upp” information (u1, u2, u3, u4, u5, m1, m2) 

 Välja hur erfaren man är (u1, u2, u4, u5) 

 Anpassa rutt efter typ av båt och väder (m4) 

 Kunna kryssa i vad man har för syfte (u1) 

Heltäckande  Vara ett ”uppslagsverk” (u5) 

 Ha alla funktioner som en plotter har så man kan använda bara den 
(m2) 

 Väga ihop flera olika hjälpmedel (t.ex. radar, gps etc.) till ett (m3) 

 Slippa googla (m2) 

 Alla som tycker att de har något att erbjuda kan lägga in information 
(m3) 

Trygghet/säkerhet  Det ska kännas tryggt (u1) 

 Hur man tar sig fram säkert (u1, u2) 

 Man måste kunna lita på den (u3, u5, m3) 

 Den fungerar jämt (m3) 

 Information så man inte skadar båten (u2) 

 Kunna larma om något har hänt (u2) 

 Som om det är en person till på båten som berättar hur man ska åka 
(u1) 

 En skärm kan lätt ta för mycket uppmärksamhet (m1) 

Avkoppling  Så lite måsten som möjligt (m5) 

 Slippa tänka på krångliga saker (u4) 

 Var man kan åka in och ta en paus (u1) 

 Var det inte är så mycket folk (u1, m4) 

 Se om det är någon annan på en ö som man har fastnat för (u1) 

 Avkopplande, slippa bli stressad (u2) 

 Varna i god tid för att undvika stress om problem uppstår (u2) 

 Frihetskänsla (u5) 

 

4.1.2 Avsedda brukskvaliteter och effektkartläggning 

Nedan presenteras de avsedda brukskvaliteter som tagits fram utifrån resultatet av användarstudien. 

Dessa utgör även de nya användarbehoven i effektkartan. 

  



23 
 

Användaren ska: 

 enkelt kunna hitta information 

 kunna få detaljerad information om hamnar och tilläggsplatser 

 kunna hitta förnödenheter, såsom mat, bränsle, toaletter etc. 

 få veta vad som finns att se och göra 

 få veta allt som behövs utan att känna att någon information saknas 

 få information kopplad till sina intressen 

 kunna justera hur mycket information som ska visas 

 få tydlig vägbeskrivning 

 få hjälp att planera sin vistelse 

 få förslag utan att känna sig styrd 

 kunna anpassa sin tur efter sin erfarenhet 

 kunna ta del av information från andra användare och dela med sig av egen 

 undvika risker och regelbrott 

 känna sig trygg och säker 

 undvika att bli stressad 

 få en personlig och unik upplevelse 

Figur 13 visar den uppdaterade effektkartan med brukskvaliteterna. 

 

 

Figur 13: Effektkartan uppdaterad med de identifierade brukskvaliteterna 
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4.2 Koncept 
Inför konceptutvecklingen definierades produktmål som fördes in i effektkartan. Därefter skedde 

konceptutvecklingen i flera steg där idéer utvecklades till allt tydligare koncept samtidigt som antalet 

alternativ minskades i varje steg. 

4.2.1 Produktmål 

Nedan presenteras de produktmål som tagits fram. Dessa lades in i effektkartan i kategorin ”Hur 

(funktion)”. 

Produkten ska: 

 innehålla planeringsverktyg 

 innehålla navigeringsverktyg 

 varna för faror och informera om regler 

 informera om väder och andra förutsättningar som påverkar användaren 

 möjliggöra skapande av användarprofil 

 visa information i de olika vyerna samt ge möjlighet att växla mellan dessa 

 ge fullständig och detaljerad information om tilläggsplatser och sevärdheter 

 kunna skapa rutter utifrån användarens önskemål 

 kunna ge olika mängd information 

Figur 14 visar effektkartan uppdaterad med produktmålen. Observera att eftersom det finns fler 

brukskvaliteter än produktmål är några av produktmålen kopplade till flera av brukskvaliteterna. I 

effektkartan är varje produktmål dock endast kopplat till en brukskvalitet. Exempelvis är 

produktmålet ”Fullständig och detaljerad information tilläggsplatser och sevärdheter” i effektkartan 

kopplad till brukskvaliteten ”Få veta allt som behövs utan att känna att någon information saknas”, 

medan det egentligen även har kopplingar till ”Kunna få detaljerad information om hamnar och 

tilläggsplatser” samt ”Få veta vad som finns att se och göra”. 
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Figur 14: Effektkartan uppdaterad med de definierade produktmålen 

Då identifierade brukskvaliteter och definierade produktmål lagts till i effektkartan är denna 

uppdaterad så långt som den blir inom ramen för examensarbetet. Den fullständiga uppdaterade 

effektkartan finns i bilaga 3. 

4.2.2 Idéer 

Fyra konceptidéer togs fram med utgångspunkt i de idéskisser som skapats under idégenereringen. 

För varje konceptidé säkerställdes att den uppfyllde samtliga produktmål. I detta skede togs beslutet 

att gränssnittet skulle utvecklas för en surfplatta. Anledningen till detta beslut var att produkten ska 

gå att bära med sig, och gränssnittet bör därför anpassas för en mobil enhet, dock ansågs en 

mobiltelefon ha för liten skärm för att rymma all den information som gränssnittet ska omfatta. 

Tabell 2 visar en översiktlig beskrivning av konceptidéerna, med fokus på hur de skiljer sig åt i de 

mest avgörande aspekterna. 
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Tabell 2: Konceptidéer. 

Koncept Navigeringsvy Visning av Points 
of Interest (POIs) 

Planering – förslag 
innefattar 

Innehåll 
användarprofil 

1 
 

Egocentrisk vy hela 
tiden vid navigering. 
Användaren kan 
byta vy. 

Användaren kan 
välja vilka 
kategorier av 
POIs som ska 
visas. Det finns en 
kategori för 
personligt 
rekommenderade 
POIs. 

Dagsturer som 
innefattar lunch- och 
fikaställen, föreslagna 
sevärdheter och 
badplatser. Tar hänsyn 
till hur lång tid som 
rekommenderas på 
varje plats. 

Intressen, 
erfarenhet, typ av 
resa (familj, par, 
osv), typ av båt, 
matpreferenser, 
preferenser av 
tilläggsplatser (vanlig 
hamn, naturhamn). 

2 
 

Vid navigering syns 
exocentrisk vy. När 
man kommer nära 
ändras den till 
egocentrisk. 
Användaren kan 
byta vy. 

POIs kopplade till 
användarens 
intressen samt 
andra starkt 
rekommenderade 
POIs visas. Vid 
hög hastighet 
eller svår 
navigering visas 
ej ”oviktiga” POIs. 

Dagsturer som 
innefattar lunch- och 
fikaställen, föreslagna 
sevärdheter och 
badplatser. 

Intressen, 
erfarenhet, typ av 
resa (familj, par, 
osv), typ av båt, 
matpreferenser. 

3 
 

Användaren väljer 
själv aktivt vy hela 
tiden. 

Användaren kan 
välja vilka POIs 
som ska synas. 
”Lager” för olika 
typer. 

Rutter som täcker in 
det man angett att 
man vill se. 

Intressen och 
erfarenhet. 

4 
 

Både egocentrisk 
och exocentrisk vy 
visas hela tiden. 

Användaren kan 
välja vilka POIs 
som ska synas. 
”Lager” för olika 
typer. 

Rutter som täcker in 
det man angett att 
man vill se. 

Intressen och 
erfarenhet. 
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4.2.3 Concept Screening 

Resultatet av den Concept Screening som genomfördes presenteras i tabell 3. 

Tabell 3: Concept Screening. 

Brukskvalitet/koncept 1 
(ref.) 

2 3 4 

enkelt kunna hitta information 0 - + - 

kunna få detaljerad information om hamnar och tilläggsplatser 0 0 + 0 

kunna hitta förnödenheter, såsom mat, bränsle, toaletter etc. 0 0 0 0 

få veta vad som finns att se och göra 0 - + + 

få veta allt som behövs utan att känna att någon information saknas 0 - + + 

få information kopplad till sina intressen 0 0 - - 

kunna justera hur mycket information som ska visas 0 - + - 

få tydlig vägbeskrivning 0 + 0 + 

få hjälp att planera sin vistelse 0 0 - - 

få förslag utan att känna sig styrd 0 - + - 

kunna anpassa sin tur efter sin erfarenhet 0 - 0 0 

kunna ta del av information från andra användare och dela med sig av egen 0 0 0 0 

undvika risker och regelbrott 0 0 0 + 

känna sig trygg och säker 0 0 - + 

undvika att bli stressad 0 0 0 - 

få en personlig och unik upplevelse 0 0 - - 

Summa +/- 0 -5 +2 -2 

 

Baserat på detta valdes följande koncept nummer 1 och 3 ut för vidareutveckling.  

4.2.4 Förtydligade koncept 

För att förtydliga hur de utvalda koncepten skiljer sig åt gjordes modeller i Balsamiq Mockups. Det 

beslutades att det ska finnas tre lägen hos produkten, kallade ”Planera”, ”Navigera” och ”Upptäcka”. 

Eftersom skillnaderna mellan koncept 1 och 3 yttrar sig framförallt i lägena Planera och Navigera var 

det dessa lägen som illustrerades i modellerna. Figur 15 och 16 visar dessa lägen. I figurerna 

illustreras koncept 1 till vänster och koncept 3 till höger. 
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Figur 15: Modeller av ”Planera”-läget. Koncept 1 till vänster och koncept 3 till höger. 
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Figur 16: Modeller av ”Navigera”-läget. Koncept 1 till vänster och koncept 3 till höger. 
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Den övergripande skillnaden mellan koncepten är att koncept 1 tar något mer hänsyn till 

användarens personliga önskemål och ger därmed mer anpassad information, medan koncept 3 ger 

användaren mer frihet genom att presentera en större bredd av information. I planera-läget yttrar 

sig detta genom att användaren i koncept 1 har fler möjligheter att ange sina preferenser och 

förslagen på rutter som användaren får är därmed mer anpassade. I navigera-läget får användaren i 

koncept 3 först göra ett val av vy, medan i koncept 1 presenteras navigeringen direkt i en egocentrisk 

vy. I båda fall kan användaren växla vy genom att trycka på den vy som önskas. I koncept 1 väljer 

användaren vilka POIs som ska visas genom att trycka på knappar för olika kategorier. I koncept 3 har 

användaren samma valmöjlighet, men inställningarna sker på en separat sida. 

4.2.5 Concept Scoring 

Brukskvaliteterna gavs ett viktningsvärde; 1, 3 eller 5 beroende på hur viktig den ansågs vara. 

Prioriteringen baserades på hur viktiga användarna under intervjuerna uttryckt att kriterierna var, 

samt en diskussion med två personer som var insatta i projektet. Koncepten gavs för varje 

brukskvalitet ett heltalsvärde mellan 1 och 5 beroende på hur väl de ansågs uppfylla respektive 

brukskvalitet. Dessa värden multiplicerades med viktningsvärdet varefter värdena för samtliga 

brukskvaliteter summerades. Tabell 4 visar resultatet av den Concept Scoring som genomfördes. 

Tabell 4: Concept Scoring. 

Brukskvalitet Viktning 1 3 

enkelt kunna hitta information 3 5 3 

kunna få detaljerad information om hamnar och tilläggsplatser 3 3 3 

kunna hitta förnödenheter, såsom mat, bränsle, toaletter etc. 5 4 4 

få veta vad som finns att se och göra 3 5 5 

få veta allt som behövs utan att känna att någon information saknas 1 3 5 

få information kopplad till sina intressen 5 5 3 

kunna justera hur mycket information som ska visas 3 2 4 

få tydlig vägbeskrivning 5 5 5 

få hjälp att planera sin vistelse 3 5 3 

få förslag utan att känna sig styrd 3 4 5 

kunna anpassa sin tur efter sin erfarenhet 1 4 4 

kunna ta del av information från andra användare och dela med sig av egen 3 4 4 

undvika risker och regelbrott 5 4 4 

känna sig trygg och säker 5 4 2 

undvika att bli stressad 1 3 2 

få en personlig och unik upplevelse 3 5 3 

Summa 0 219 191 

 

Baserat på detta valdes koncept 1 som sedan vidareutvecklades med fler och tydligare funktioner. 

Efter diskussion om koncepten gjordes även en del ändringar av det som tidigare presenterats om 

konceptidéerna. Bilder av slutkonceptet presenteras i avsnitt 4.3. 

4.3 Slutkoncept och prototyper 
Slutkonceptet innehåller de tre lägena planera, navigera och upptäcka. För att kunna begränsa 

mängden information som presenteras för användaren under navigering har planeringsverktyget 

gjorts omfattande. På så vis kan information selekteras så att vid navigering presenteras information 
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som är anpassad för användaren personligen. Två olika prototyper skapades, en Low-fidelity-

prototyp och en interaktiv High-fidelity-prototyp. 

4.3.1 Low-fidelity-prototyp 

Low-fidelity-prototypen utgörs av en pappersprototyp som täcker in en stor del av det tänkta 

gränssnittet och innehåller alla de tre lägen som finns med i konceptet; planera, navigera och 

upptäcka. 

Planera-läget börjar med att användaren skapar sin personliga profil. Profilen tar hänsyn till 

användarens intressen, erfarenhet, resesällskap, presferenser av tilläggsplatser samt typ av båt (figur 

17). 

 

Figur 17: Skapande av användarprofil 
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När profilen är skapad går användaren vidare till ”Mina resor”. Användaren kan skapa flera resor och 

växla mellan dem. I den första vyn kan användaren namnge resan och ange datum, mål med resan 

samt preferenser för typ av lunch (figur 18). 

 

Figur 18: Inställningar för resa 
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Baserat på det användaren angett i profilen och resplanen ges därefter förslag på sevärdheter och 

aktiviteter (figur 19). 

 

Figur 19: Förslag på aktiviteter och sevärdheter 
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Användaren kan trycka på knappen med ”i” för respektive aktivitet för att få mer information. Figur 

20 visar sådan information om Naturum. 

 

Figur 20: Information om Naturum. Bild och information hämtat från Kosteröarna (2015) 

Från den vy som visas i figur 20 kan användaren direkt lägga till aktiviteten i ”mina resmål”. 

Aktiviteten tas då bort från listan med förslag och läggs till i listan ”Mina valda resmål” (figur 21). 

Användaren kan även markera aktiviteter i listan med förslag och lägga till (figur 21). Dessa flyttas då 

till listan ”Mina valda resmål” (figur 23). 
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Figur 21: ”Naturum” har lagts till i ”Mina valda resmål” och ett antal aktiviteter från listan med förslag har markerats 

 

Figur 22: De markerade förslagen har lagts till i ”Mina valda resmål” och sökfunktionen illustreras 
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Figur 22 visar även på möjligheten att söka bland alla resmål. Vill användaren t.ex. cykla skrivs ”cykel” 

in i sökfältet varpå resmål som innehåller ordet dyker upp och kan markeras och läggas till. 

Figur 23 visar en vy där användaren kan lägga till matställen och boenden. Detta sker enligt samma 

princip som med resmål. 

 

Figur 23: Matställen och boende 
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Baserat på användarens önskemål om sevärdheter, aktiviteter, matställen och boende kommer 

förslag på rutter att ges. Har användaren t.ex. angett att vistelsen är två dagar ges förslag på två 

dagsturer som innefattar så mycket som möjligt av användarens önskemål. Användaren kan sedan 

göra egna justeringar i rutterna (figur 24). 

 

Figur 24: Förslag på rutt 
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I planera-läget finns även en karta (figur 25). Kartan är tänkt att vara interaktiv, d.v.s. användaren kan 

zooma och flytta runt i kartbilden samt trycka på intressepunkter för information. Från kartan kan 

användaren dessutom skapa en helt egen rutt som inte baseras på önskemål som angetts tidigare. 

 

Figur 25: Karta 
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När användaren övergår till navigera-läget visas en egocentrisk vy över det användaren har framför 

sig, samt båtens hastighet och väderinformation (figur 26). Genom att trycka på ikonerna i övre 

högra hörnet kan användaren när som helst byta till exocentrisk vy eller tredjepersonsvy. 

 

Figur 26: Egocentrisk vy i navigera-läget 
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Trycker användaren på ”Navigera till...” visas en vy där användaren antingen kan välja ett mål eller en 

rutt att navigera efter (figur 27). Användarens sparade rutter och resmål finns i listor, men det är 

även möjligt att söka efter andra mål. 

 

Figur 27: Val av mål att navigera till 

  



41 
 

När användaren har markerat ett mål eller en rutt och väljer ”Starta navigering” återkommer 

föregående vy, men med tillagd navigeringsinformation i form av en linje att följa, vilket målet är 

samt sträcka och tid kvar till målet (figur 28). I figur 28 visas även två markerade intressepunkter. 

 

Figur 28: Vy med navigeringsinformation 
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Under ”Meddelanden” får användaren varningar för grund, regler, väderomslag och annan viktig 

information. Trycker användaren på ”Visa...” visas en lista med kategorier av intressepunkter där 

användaren kan välja önskade kategorier (figur 29). 

 

Figur 29: ”Meddelanden” och ”Visa...” 

Trycker användaren på ”Avbryt navigerng” ställs en fråga om navigerngen ska avbrytas (figur 30). 

Väljer användaren ”Nej” visas åter navigeringsvyn, väljer användaren ”Ja” försvinner 

navigeringsinformationen, men intressepunkterna visas fortfarande (figur 31). 
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Figur 30: Fråga som ställs om användaren väljer att avbryta navigering 

 

Figur 31: Navigeringsinformation borttagen men intressepunkter syns fortfarande 
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Då användaren närmar sig sitt mål och ser tilläggsplatsen i navigeringsvyn finns det en knapp märkt 

med ”i” (figur 32). Genom att trycka på den får användaren information om tilläggsplatsen såsom om 

det finns butik, toalett, bränslestation, hur stora platserna är, vilka platser som är lediga o.s.v.. 

 

Figur 32: Vy av tilläggsplats med knapp för information om hamnen 
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Upptäcka-läget består av en egocentrisk vy med markerade intresseprunkter (figur 33). ”Visa...”-

knappen finns kvar och fungerar på samma sätt som i navigera-läget. 

 

Figur 33: Upptäcka-läget 
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Då användaren trycker på en intressepunkt ges information om denna samt möjlighet att läsa andras 

omdömen och lämna ett eget (figur 34). 

 

Figur 34: Information om intressepunkter i upptäcka-läget 

4.3.2 High-fidelity-prototyp 

High-fidelity-prototypen utgörs av en applikation för en android-surfplatta. Prototypen innehåller 

enbart läget navigera. De script som skapats för att styra gränssnittet, båtens position samt kamerans 

växling mellan vyerna finns i bilaga 4. Det finns fler script som styr prototypen, men dessa har inte 

skapats inom examensarbetet och presenteras därför inte i rapporten. Applikationen fungerar på så 

vis att surfplattans GPS simuleras att röra sig en sträcka vid Kosteröarna, närmare bestämt till 

Ursholmen. På så vis erhålls en rörlig bild. 
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Figur 35 visar den grundläggande vyn i navigera-läget. Som beskrivet ovan är detta en egocentrisk vy. 

 

Figur 35: Egocentrisk vy i den interaktiva prototypen 

Bilderna i övre högra hörnet är knappar som används för att växla mellan vyerna. Detta visas i figur 

36 (exocentrisk vy) och figur 37 (tredjepersonsvy). 

 

Figur 36: Exocentrisk vy 
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Figur 37: Tredjepersonsvy 

Figur 38 visar vyn där användaren väljer mål att navigera till, och som nås genom att trycka på 

knappen ”Navigera till...”. Trycker användaren sedan på ”Ursholmen” markeras den (figur 39). 

 

Figur 38: ”Navigera till...”-vy, inget mål valt 
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Figur 39: ”Navigera till...”-vy, Ursholmen markerat som mål 

Genom att trycka på ”Starta navigering” får användaren den navigeringsinformation som beskrivs i 

avsnitt 4.3.1 (figur 40) och trycker användaren sedan på ”Avbryt navigering” försvinner denna 

information. 

 

Figur 40: Navigeringsinformation 
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Trycker användaren på ”Meddelanden” visas en lista med meddelanden (figur 41, listan är i figuren 

tom) och trycker användaren på ”Visa...” visas listan med kategorier att visa eller dölja, beskrivet i 

avsnitt 4.3.1 (figur 42). 

 

Figur 41: Lista med meddelanden 

 

Figur 42: Lista för att visa eller dölja kategorier av information 
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I denna prototyp finns endast en typ av information som kan visas eller döljas; ”Bottenstruktur”. 

Väljer användaren att visa detta kommer vattenytan att döljas så att terrängen under syns (figur 43). 

 

Figur 43: Bottenstrukturen visas 

4.4 Prototyputvärdering 
Efter prototyputvärderingsmötena gjordes en sammanställning baserat på hur deltagarna hanterade 

prototyperna samt deras synpunkter. Deltagarna benämns här u1, u2, m1 och m2 enligt samma 

system som vid användarstudien; samma person har dock inte samma beteckning i de båda 

sammanhangen. 

4.4.1 Svårigheter i gränssnittet 

Genom observation av hur deltagarna använde sig av prototyperna för att lösa givna uppgifter 

identifierades ett antal svårigheter där gränssnittet visade sig vara otydligt: 

 3 av deltagarna (u1, m1, m2) trodde att de skulle växla till antingen navigera- eller upptäcka-

läget då de fortfarande var i planeringsstadiet. 

 3 av deltagarna (u2, m1, m2) hade svårt att hitta funktionen ”Skapa rutt” i planera-läget. 

 2 av deltagarna (u1, m1) trodde att knapparna för att växla vy i navigera-läget var 

miniatyrbilder som visar båtens position i de olika vyerna. 1 av dem (m1) påpekade att de är 

för stora för att se ut som knappar. 

 2 av deltagarna (u1, m2) hade svårt att skilja på ”Inställningar” och ”Visa” i navigera-läget. 

 1 deltagare (m1) förstod inte hur Ursholmen skulle väljas i ”Navigera till”-vyn. 
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4.4.2 Positiva aspekter 

Deltagarna påpekade följande positiva aspekter av gränssnittet: 

 3 av deltagarna (u1, u2, m2) ansåg att hela upplägget var intuitivt, lätt att förstå och använda 

och hade en logisk uppbyggnad. 

 Samtliga deltagare ansåg att planeringsverktyget var bra och täckte in relevanta aspekter. De 

påpekade att det omfattande planera-läget var ett bra sätt att selektera information inför 

användning av de andra lägena och gör att resan känns mer genomtänkt. Vidare påpekade 1 

deltagare (u1) att det är bra att förslag på platser och aktiviteter är i samma steg eftersom 

det känns enklare för användaren. 

 1 deltagare (u1) uppskattade att kunna spara och lätt hitta tillbaka till och ändra i planerade 

resor samt att det går att komma åt dessa planer i navigera-läget. 

 3 av deltagarna (u2, m1, m2) ansåg att ”Visa”-funktionen är ett bra sätt att låta användaren 

själv lägga till och ta bort vad man vill se. Vidare påpekade 1 deltagare (m1) att det är viktigt 

att lätt kunna hitta mat, vatten, toaletter och bränsle. 

 2 av deltagarna (m1, m2) ansåg att det är lämpligt att kunna välja typ av båt eftersom det 

påverkar var båten kan ta sig fram och lägga till. 

 3 av deltagarna (u1, u2, m2) ansåg att navigeringen var tydlig och lätt att förstå. 1 deltagare 

(u1) förtydligar att knapparna är tydliga och det är bra att det inte finns alltför många 

valmöjligheter i navigera-läget. Vidare ansåg 2 deltagare (u2, m2) att den enkla växlingen 

mellan vyerna är mycket positiv. 

 1 av deltagarna (m1) ansåg att navigeringen blir enklare av att bilden överensstämmer med 

verkligheten i den egocentriska vyn. 

 1 av deltagarna (m2) ansåg att ”Meddelanden”-funktionen gör att varningar blir tydliga, 

vilket är viktigt. 

 2 av deltagarna (m1, m2) ansåg att det i vissa fall är mycket relevant att kunna se 

bottenstrukturen. 

 3 av deltagarna (u2, m1, m2) ansåg att det är positivt att en feltryckning inte får allvarliga 

konsekvenser. 2 deltagare (u2, m2) förtydligar att frågan som dyker upp om användaren 

väljer att avbryta navigering är viktig. 

 1 av deltagarna (u1) ansåg att det var en spännande idé att kunna ta med produkten upp på 

land, att även få information som inte är kopplad till navigering. 

4.4.3 Brister 

Deltagarna påpekade följande brister med gränssnittet: 

 1 av deltagarna (m1) ansåg att begreppet ”Erfarenhet av båtar” i planera-läget är otydligt. 

 1 av deltagarna (u1) ansåg att matställena i listan i planera-läget borde prioriteras utfrån hur 

nära de ligger användarens övriga val av resmål. 

 1 av deltagarna (m2) ansåg att visning av ”Sträcka kvar” i navigera-läget borde presenteras i 

nautiska mil istället för kilometer, eller helst att det går att växla mellan dessa. 

 3 av deltagarna (u2, m1, m2) ansåg att visualiseringen av bottenstrukturen var otydlig och 

svår att använda sig av. 

 1 av deltagarna (m2) ansåg att det blir rörigt när alla kategorier i ”Visa”-funktionen i 

navigera- och upptäcka-läget är i samma lista och att de borde delas in i underkategorier. 
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 1 av deltagarna (m2) ansåg att det kan vara svårt att använda kamerabilden i den 

egocentriska vyn eftersom surfplattan då måste vara riktad åt rätt håll hela tiden. 

4.4.4 Saknade funktioner 

Deltagarna påpekade att följande saknas i gränssnittet: 

 1 av deltagarna (u1) ansåg att det bör finnas någon form av instruktion att följa första gången 

produkten används. 

 1 av deltagarna (m2) ansåg att om det inte går att kombinera alla valda resmål i planera-läget 

bör det framgå tydligt vilka som inte går att kombinera. 

 2 av deltagarna (m1, m2) saknade information om vindriktning i navigera-läget. 1 deltagare 

(m1) förtydligar att rutter och tilläggsplatser kan behöva anpassas efter vindriktning och 

våghöjd. 

 2 av deltagarna (u2, m1) saknade tydlig säkerhetsinformation. 

 1 av deltagarna ansåg att det bör finnas tillgång till utförlig information om intressepunkter, 

den information som finns i gränssnittet är alltför kortfattad. 

 1 av deltagarna (u1) önskade att det skulle gå att se historik över sina besökta platser och 

sina omdömen om dessa. 

 2 av deltagarna (u1, u2) önskade en mer utvecklad social koppling, gärna med ett konto där 

det går att se vad ens vänner gillar och ger för omdömen.  
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5 Slutresultat 
Här ges en sammanfattning av resultatet med fokus på de avslutande faserna. 

Baserat på de avsedda brukskvaliteter som presenteras i avsnitt 4.1.2, en idégenereringssession och 

en urvalsprocess togs ett koncept för ett navigeringshjälpmedel fram. Följande punkter 

sammanfattar de mest centrala karaktärsdragen hos konceptet: 

 Konceptet består av ett gränssnitt anpassat för surfplatta 

 Tre lägen; Planera, Navigera och Upptäcka 

 Omfattande planeringsverktyg 

 Personlig anpassning efter användaren 

Två olika prototyper av konceptet togs fram; en pappersprototyp (low-fidelity-prototyp) innefattande 

samtliga tre lägen samt en interaktiv prototyp (high-fidelity-prototyp) innefattande enbart navigera-

läget. Fullständiga presentationer av innehållet i prototyperna finns i avsnitt 4.3.1 respektive 4.3.2. 

För att utvärdera prototyperna genomfördes användbarhetstester. Dessa syftade till att identifiera 

svårigheter, positiva aspekter, brister och saknade funktioner hos konceptet. Svårigheter som 

identifierades var bl.a. att det är svårt att veta när vilket läge ska användas, ”Skapa rutt”-funktionen 

var svår att hitta samt att knapparna för att byta vy kunde misstas för att vara rörliga miniatyrbilder 

av de olika vyerna. 

Deltagarna var överlag positiva till konceptet och gav ett stort antal kommentarer om sådant de 

uppskattade. Dessa kommentarer innefattade bl.a. att konceptet är intuitivt och lätt att använda, det 

omfattande planernigsverktyget selekterar information på ett lämpligt sätt, navigeringen är tydlig 

och det är bra att användaren själv väljer vilken information som ska visas. 

Även ett antal brister och saknade funktioner identifierades genom användbarhetstesterna. Bl.a. 

påpekades att ”Sträcka kvar” bör presenteras i nautiska mil, visualiseringen av bottenstrukturen är 

otydlig och svår att använda, vindriktning visas inte, samt att det bör finnas mer omfattande 

information om säkerhet och intressepunkter. 

Samtliga kommentarer från deltagarna rörande konceptets svårigheter, positiva aspekter, brister och 

saknade funktioner finns i avsnitt 4.4.
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6 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras metod och resultat. 

6.1 Metod 
Här diskuteras metod och tillvägagångssätt för respektive fas. 

6.1.1 Planering & organisation 

Att arbeta med samma metoder för planering som används på Combitech har möjliggjort ett nära 

samarbete där examensarbetet har varit en del av verksamheten. Detta har varit mycket lärorikt då 

det givit insikt om hur utvecklingsprojekt kan bedrivas på ett företag. Agila metoder är dessutom i 

stor utsträckning använda vid utvecklingsprojekt, åtminstone mjukvaruutveckling, vilket gör dem 

relevanta att lära sig och få erfarenhet av. 

Vid användning av SCRUM som projektplaneringsmetod sker detaljerad planering vanligen 

kontinuerligt för en sprint åt gången. Dock görs även långsiktig planering, och i detta fall ansågs det 

nödvändigt med en övergripande tidsplan som innefattade hela terminen. Kombinationen av 

övergripande planering och detaljerad sprintplanering var mycket effektiv. Det gjorde det möjligt att 

ha överblick och kontroll över tiden samtidigt som sprintplaneringen för två veckor åt gången gjorde 

att detaljer för varje fas kunde planeras med insikt om vad som var relevant för den fasen. Vidare 

visade det sig vara viktigt med den övergripande tidsplanen eftersom den begränsar hur mycket det 

är möjligt att arbeta med respektive fas. Särskilt prototyputvecklingen kunde ha dragit ut på tiden då 

det var ett komplicerat arbete som gjorde att det tog tid att nå resultat. Hade det inte funnits någon 

begränsning av tiden hade dessutom antalet funktioner som skulle kunna byggas in i prototypen varit 

så stort att det varit svårt att avgränsa. 

6.1.2 Användarstudie 

Att användarstudien genomfördes tidigt i projektet var avgörande för att efterföljande faser skulle 

kunna baseras på denna i stor utsträckning som gjordes. Detta förstärkte projektets fokus på 

användbarhet. Användarstudien bestod enbart av intervjuer, av den anledningen att det utifrån 

förutsättningarna inte fanns möjlighet att göra t.ex. observationer. Det finns nackdelar med att bara 

intervjua användarna, eftersom den information som användarna då ger baseras på vad de tror att 

de tycker, vilket inte nödvändigtvis är detsamma som vad de faktiskt tycker och hur de agerar i en 

verklig situation. Av den anledningen hade det kunnat vara fördelaktigt, om möjligheten funnits, att 

komplettera användarstudien med observationer. 

För att användarstudien skulle ge ett bredare perspektiv på användarnas behov genomfördes studien 

med två grupper av deltagare, där den ena gruppen bestod av personer med erfarenhet av 

navigering med båt och den andra gruppen bestod av personer utan sådan erfarenhet. De båda 

grupperna visade inte upp några motstridiga åsikter, men det var tydligt att de hade olika perspektiv. 

De användare som hade erfarenhet av navigering med båt var generellt lite mer låsta vid rena 

navigeringsfunktioner då det ställdes frågor om vilken typ av information de önskade. Detta trots att 

det tydligt framgick i intervjun att den information som efterfrågades var kopplad både till att ta sig 

fram med båt och att uppleva Kosterhavets nationalpark. Den information användarna uppgav om 

behov kopplade till navigering var mycket användbar, men inte tillräcklig för helheten i detta projekt. 

De användare som saknade erfarenhet av navigering med båt var generellt lite mer öppna och 

uppgav önskemål kopplade till en helhetsupplevelse. En trolig förklaring till detta är att de inte på 
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samma sätt kan relatera till själva navigeringen, däremot har de en uppfattning om hur en semester 

som helhet ger en så bra upplevelse som möjligt. Därmed ansågs syftet med att genomföra 

intervjuerna med de olika grupperna uppfyllt, i och med att det gav det bredare perspektiv som 

önskades. 

Den grupp av användare som hade erfarenhet av navigering med båt valdes som deltagare i 

användarstudien eftersom de ansågs vara de personer som hade mest gemensamt med projektets 

tänkta användare och som fanns tillgängliga för intervju. På så vis skapades en så verklighetstrogen 

bild av de tänkta användarnas behov som utifrån förutsättningarna var möjligt. Det finns dock 

skillnader mellan de tänkta och de intervjuade användarna. Enligt effektkartan är användarna ofta 

norrmän, medan alla som intervjuades var svenskar. Enligt Porathe (2012) påverkas människors sätt 

att se på navigering av deras kulturella bakgrund. I Porathes tester studerades skillnaden mellan 

personer med svensk bakgrund och personer med kinesisk bakgrund. Skillnaden i kultur mellan 

Sverige och Kina är givetvis större än skillnaden mellan Sverige och Norge, men det går ändå inte att 

utesluta att det finns skillnader och att de tänkta användarna därmed har behov som inte framkom i 

användarstudien. 

Efter intervjuerna fanns stora mängder material i form av inspelningar. Metoden som användes för 

att sammanställa detta material, affinitetsdiagram, visade sig vara ett lämpligt och effektivt verktyg i 

detta fall då det både gav struktur i materialet som helhet, men också möjliggjorde att ta vara på 

intressanta synpunkter från varje enskild användare. Det senare var mycket viktigt eftersom 

intervjuerna utgjorde en kvalitativ studie. 

6.1.3 Konceptutveckling 

Produktutveckling utförs vanligen i iterativa processer, och så även interaktionsdesign. I detta fall var 

utvecklingen en mer sekventiell process, där användarnas behov identifierades tidigt och hela 

utvecklingen sedan genomfördes baserat på denna identifiering. Fler iterationer där användarna 

involveras kontinuerligt hade kunnat ge en större förståelse för användarnas behov, då de hade 

kunnat ge feedback på koncepten i de olika stadierna. På så vis hade det slutliga konceptet kunnat bli 

mer träffsäkert ur ett användarperspektiv. Ett sådant arbetssätt hade också kunnat ge djupare 

insikter om hur användarna påverkas av olika visualiseringssätt, medan visualiseringen av 

gränssnittet i detta fall baserades till stor del på vad användarna uttryckt i intervjuerna. 

Vid idégenerering, inför konceptval och vid bearbetning av slutkonceptet involverades utomstående 

personer för att bidra med sina synpunkter. Detta ansågs tillföra mycket till utvecklingsprocessen då 

det breddade både mängden idéer och perspektivet på konceptidéerna. Genom att utforska en 

större mängd idéer kunde ett mer genomarbetat koncept tas fram. Att utföra hela 

konceptutvecklingen på egen hand hade dessutom ökat risken för subjektivitet vid värdering av 

konceptidéerna, men genom att involvera fler kunde idéerna betraktas ur flera olika synvinklar. 

Balsamiq Mockups är ett smidigt verktyg för att snabbt ta fram enkla modeller av ett 

gränssnittskoncept. Det är dock något begränsat då det t.ex. inte går att ändra typsnitt eller 

textstorlek på knappar. I det skede då verktyget först användes var syftet att utveckla enkla modeller, 

som inte presenterar hela den tänkta funktionaliteten hos konceptet, och i det perspektivet 

uppfyllde verktyget alltså sitt syfte. Modellerna användes dock som diskussionsunderlag inför det 

slutliga konceptvalet, och i det sammanhanget kan enkelheten i modellerna ha lett till missförstånd 

då de inte utgjorde ett heltäckande kommunikationsmedel för konceptens funktioner. Att inte 
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utveckla de två koncept som var alternativen i det slutliga konceptvalet mer än till enkla mockups var 

dock ett aktivt och genomtänkt beslut. Vid varje steg i konceptutvecklingen minskades antalet 

alternativ samtidigt som de som var kvar utvecklades till nästa nivå. Att utveckla samtliga 

konceptidéer ytterligare och därefter göra ett val hade inneburit att mycket tid lagts på att utveckla 

sådant som sedan inte skulle användas, vilket ansågs onödigt och hade medfört att tiden inte 

utnyttjats på lämpligt sätt. 

6.1.4 Prototyputveckling 

Som nämnts ovan är Balsamiq Mockups ett verktyg för att skapa enkla modeller, medan det i det här 

sammanhanget användes till en prototyp. Pappersprototypen blir därför mer som en mockup och 

kan uppfattas som ofärdig. Ändå representerar den gränssnittet och flödet på ett tydligt sätt, vilket 

var syftet med pappersprotoypen. 

Till skillnad från Balsamiq Mockups kunde Unity användas för att skapa en mer verklighetstrogen 

prototyp. Att arbeta med Unity är dock tidskrävande och komplicerat, särskilt eftersom det kräver 

programmering. Med begränsad programmeringsvana och ingen erfarenhet alls av 

programmeringsspråket C# var detta arbete därför en krävande utmaning. Med mer sådan 

erfarenhet hade prototypen kunnat utvecklas mer, men förutsättningarna och examensarbets ramar 

begränsade detta arbete. Samtidigt var det mycket lärorikt och givande att arbeta med en helt ny typ 

av verktyg för prototyputveckling. 

I detta fall ansågs det lämpligt att arbeta med dessa två olika nivåer av prototyper. Förutom att Unity 

var lärorikt att arbeta med så gav det en mer verklighetstrogen prototyp, och navigera-läget kunde 

presenteras mycket tydligare genom en prototyp som möjliggjorde rörliga bilder. Även om hela 

gränssnittet hade kunnat presenteras tydligare genom en interaktiv prototyp hade det varit onödigt 

att skapa hela gränssnittet i Unity eftersom flödet kunde tydliggöras med hjälp av 

pappersprototypen. Att i Unity skapa en fullständig prototyp innefattande alla konceptets lägen hade 

varit alltför tidskrävande. 

6.1.5 Prototyputvärdering 

Att utvärdera prototyperna tillsammans med användare var givande för projektet. Målet med 

utvärderingen var att stämma av med användarna och få feedback som kan leda till förbättringar av 

konceptet. Även om utvärderingen skedde som sista fas i examensarbetet så att någon vidare 

utveckling av konceptet inte kunde göras, ansågs det viktigt att komma så långt att prototyperna 

utvärderades. 

Ett användbarhetstest består ofta av tydligt strukturerade uppgifter som deltagarna ska genomföra 

och resultatet är vanligen i form av hur lång tid uppgifterna tar att lösa. I detta fall var testerna inte 

riktigt så strukturerade, utan utformade mer som ett samtal där deltagarna fick känna på 

prototyperna och ge synpunkter. Anlednignen var att i detta skede, med relativt tidiga prototyper, 

var det användarnas åsikter och tankar som var intressanta. Dock fick deltagarna ett antal mindre 

uppgifter för att det skulle kunna utvärderas hur intuitivt gränssnittet var. 

Prototyputvärderingen kunde alltså ha varit mer genomarbetad med en tydligare plan, men det hade 

förutsatt att även prototyperna varit mer genomarbetade. Om arbetet hade fortgått skulle det vara 

lämpligt att i nästa iteration, då prototyperna kan vara mer färdiga, även göra ett mer genomarbetat 

test av prototyperna, med en tydlig definition av vad som ska fås ut av testet. 
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Eftersom deltagarna i prototyputvärderingen även hade deltagit i intervjuerna tidigare hade de 

grundläggande kännedom om konceptet. Detta gjorde att de snabbt kunde sätta sig in i 

prototypernas funktioner, vilket underlättade utvärderingen. En annan fördel med att utvärdera 

konceptet med samma personer som tidigare varit involverade är att det ger möjlighet att 

kontrollera om de synpunkter de gav i intervjuerna uppfattades korrekt. 

Som beskrivet i avsnitt 6.1.4 var det i detta fall lämpligt att använda två olika typer av prototyper. Ett 

problem med att testa prototyper med olika färdighetsgrad är dock att deltagarna får olika 

uppfattning om prototyperna. Vid utvärdering av en pappersprototyp är det uppenbart att det är en 

enkel modell, och deltagarna accepterar detta. Ju mer verklighetstrogen en prototyp är desto svårare 

blir det för deltagarna att se den som en modell, vilket medför att de ger kommentarer om 

prototypens färdighetsgrad. Kommentarerna rör alltså själva modellen snarare än konceptet som 

modellen representerar. 

6.2 Resultat 
Här diskuteras resultatet av respektive fas. 

6.2.1 Användarstudie 

Vid utvärdering av användarnas preferenser av de olika vyerna skiljer sig resultatet av 

användarstudien från det som beskrivs i teorin. Enligt Porathe (2006) är en egocentrisk vy mer 

lämplig vid navigering än en exocentrisk vy eftersom den resulterar i ett mindre antal fel. Trots detta 

anger samtliga deltagare i användarstudien att de föredrar en exocentrisk vy. I avsnitt 6.1.2 

diskuteras en nackdel med intervju som datainsamlingsmetod, att den enbart ger information om 

vad användarna tror att de tycker. Detta kan vara ett skäl till att resultatet skiljer sig från teorin. Om 

utvärderingen istället hade genomförts genom observation av deltagarna är det möjligt att resultatet 

hade blivit ett annat. En annan aspekt av detta är dock att Porathe (2006) drar slutsatser om 

navigering med båt, trots att studierna som slutsatserna baseras på inte genomförts i en sådan 

situation. Därmed kan en möjlig förklaring vara att användare faktiskt föredrar en exocentrisk vy i 

just den specifika situation som navigering med båt utgör. Det finns alltså en osäkerhet kring hur de 

undersökta vyerna bör användas. 

Användarstudien genomfördes med endast 10 deltagare, vilket gör det svårt att dra generella 

slutsatser baserat på resultatet. För att kunna göra det hade ett betydligt större antal deltagare 

krävts. Studien var dock kvalitativ och syftade därför inte till att ge generella data. Den typ av 

information som samlades in utgjorde mycket användbart material i detta sammanhang. 

Flera av de brukskvaliteter som togs fram som resultat av användarstudien kan uppfattas som 

otydliga då det är svårt att se hur dessa ska kunna mätas. Exempel på detta är brukskvaliteten ”känna 

sig trygg och säker”. Detta är en negativ egenskap hos ett mål, eftersom det bör vara definierat när 

målet är uppnått. Något som är utmärkande för användbarhet är dock att det inte är ett definitivt 

begrepp utan baseras på användarens uppfattning om produkten. Genom att testa en färdig 

prototyp av produkten på ett stort antal användare och utifrån det kartlägga användarnas 

uppfattning kan därför en värdering ändå göras om huruvida ett mål, även ett sådant som kan anses 

otydligt, är uppfyllt eller inte. Något sådant omfattande test görs dock inte inom ramarna för detta 

examensarbete. 
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6.2.2 Koncept 

Att konceptet innehåller de tre lägena planera navigera och upptäcka visar på att produkten är mer 

än ett traditionellt navigeringshjälpmedel, då syftet med produkten är att ge användaren en så bra 

helhetsupplevelse av sin vistelse på Koster som möjligt. Planeringsverktygets omfattning baseras på 

att användarna uttryckt önskemål om att mängden information under navigering ska begränsas, 

samtidigt som förslag och information ska vara anpassade efter användarens personliga intressen. 

Detta kan uppfyllas genom att låta användaren skapa sin personliga profil, och ge information utifrån 

detta. Dessutom möjliggör upplägget för användaren att ta flertalet viktiga beslut under 

planeringsstadiet, då det vanligtvis finns gott om tid. På så vis kan användaren känna att vistelsen på 

Koster blir genomtänkt och att ingen relevant information missas, utan att behöva få stora mängder 

information under själva vistelsen. 

Den osäkerhet kring vyerna som diskuteras i avsnitt 6.2.1 försvårade givetvis konceptutvecklingen 

eftersom det inte var en självklarhet vilken vy som skulle användas. Genom att möjliggöra för 

användaren att själv växla mellan vyerna löstes problemet delvis, men det var ändå inte givet hur 

vyerna skulle hanteras. Om den egocentriska vyn används som standardvy finns risken att 

användaren känner sig låst till något som inte är önskvärt, vilket kan leda till missnöje. Om 

användaren däremot själv får välja vy från början, alternativt om den exocentriska vyn används som 

standardvy, är det dock troligt att användaren kommer att hålla sig till den vyn då det är det mest 

traditionella. Genom att den egocentriska vyn är standardvy ”tvingas” användaren att testa denna, 

men kan ändå när som helst välja att växla till en annan vy. På så vis ökar möjligheten att användaren 

upptäcker att det kan vara lättare att navigera med hjälp av den egocentriska vyn. 

6.2.3 Prototyp 

I avsnitt 6.1.3 beskrivs varför det i detta fall var lämpligt att skapa två olika prototyper. Båda dessa 

hade dock bättre kunnat representera konceptet om de varit mer genomarbetade. Det hade varit en 

fördel om de innehållit mer information och fler vyer. 

Sammantaget speglar prototyperna ändå konceptet på ett tydligt och rättvisande sätt. Utifrån 

förutsättningarna anses därför resultatet av arbetet med prototyperna uppnå syftet med 

prototyperna. 

6.2.4 Prototyputvärdering 

Överlag gav deltagarna mycket positiv feedback under testerna, vilket kändes väldigt roligt. Dels 

eftersom det bådar gott inför det vidare arbetet med projektet, och dels med tanke på allt arbete 

som ligger bakom. 

Att tre av deltagarna hade svårt att skilja på när de skulle använda vilket av lägena planera, navigera 

och upptäcka tyder på att dessa är otydliga. En förklaring till att sådana misstag gjordes kan dock vara 

situationen som utvärderingen gjordes i. I en verklig användningssituation kommer lägena att 

användas i helt olika sammanhang; planera då användaren fortfarande är hemma, navigera då 

användaren är på båten och upptäcka då användaren är i land på Kosteröarna. Det är troligt att dessa 

olika sammanhang gör det lättare att hålla isär vilket läge som används när. 

Ett annat misstag, som hälften av deltagarna gjorde, var att de misstog knapparna som används för 

att växla vy för att vara miniatyrbilder av båtens position i respektive vy. Det är förståelgt att ett 

sådant misstag görs eftersom knapparna består av sådana miniatyrbilder, även om de inte är rörliga 
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bilder. Vid konceptutvecklingen ansågs detta dock vara det tydligaste sättet att illustrera knapparnas 

funktion. En av deltagarna ansåg att de var förstora för att vara knappar, därav misstaget. Att bara 

minska storleken är dock inte helt problemfritt. Dels eftersom knappar enligt de designprinciper som 

Arvola (2014) presenterar blir svåra att använda om de är för små, och dels eftersom bilderna på 

knapparna måste synas tydligt för att användaren ska förstå vad de föreställer. 

Som nämnt tidigare var syftet med utvärderingen att samla material som skulle kunna utgöra 

underlag för vidareutveckling av konceptet. Även om någon sådan vidareutveckling inte kommer att 

ske inom examensarbetet så skulle resultatet av utvärderingen kunna bidra med värdefullt sådant 

material. Att användarna hade mycket positiva synpunkter gör att projektet känna relevant att 

arbeta vidare med, och utvärderingen resulterade också i många konstruktiva synpunkter som kan 

leda till förbättring av konceptet.  
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7 Vidareutveckling 
Som tidigare nämnt är interaktionsdesign vanligen en iterativ process där utveckling och 

användartester sker i återkommande cykler. I detta fall har endast en sådan iteration gjorts och 

insikterna från prototyputvärderingen har inte lett till något vidare arbete med konceptet. Vid 

vidareutveckling borde alltså i första hand dessa insikter tas tillvara och användas för att förbättra 

koncept och prototyp, varefter dessa förbättringar bör stämmas av med användarna. Utvecklingen 

borde alltså fortsätta med fler iterationer. 

Prototyperna som skapats representerar inte fullständigt den tänkta funktionen hos konceptet. Att 

arbeta vidare och komma längre med prototypen skulle ge ett större underlag för utvärdering av 

konceptet som helhet. Med en fullständig prototyp skulle det vidare vara lämpligt att genomföra 

omfattande tester av denna, med ett stort antal användare. Ett sådant test bör genomföras med 

personer som ingår i den tänkta målgruppen samt i den miljö där produkten är tänkt att användas för 

att på så vis stärka ändamålsenligheten och träffsäkerheten i produkten. 

Konceptet som utvecklats i detta projekt är tänkt att användas vid Kosterhavets nationalpark. Ett 

första mål är därför givetvis att implementera produkten där, men en naturlig utveckling är att ta 

konceptet vidare till andra platser. Liknande koncept skulle vidare kunna utvecklas för andra typer av 

turism i skärgårdsmiljöer. I detta projekt är den identifierade huvudsakliga målgruppen ”oerfaren 

båtturist”, men med vissa korrigeringar skulle konceptet kunna vara lämpligt även för exempelvis 

erfarna båtturister, vandrare, fiskare, dykare, kanotister och andra som turistar i liknande miljöer.  
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8 Slutsats 
Här presenteras slutsatser som dragits utifån arbetet. Slutsatserna återkopplar till examensarbetets 

syfte och frågeställningar, vilka presenteras i avsnitt 1.2 respektive 1.3. 

Vid det utvecklingsarbete som bedrivits i examensarbetet har det visat sig finnas många aspekter att 

ta hänsyn till för att tillmötesgå användarnas behov. Navigeringshjälpmedlet ska inte bara vara 

funktionellt och säkert vid navigering; för att ge användaren en positiv helhetsupplevelse behöver 

produkten kunna anpassas till användarens personliga intressen och förutsättningar. Ett koncept som 

ger förslag baserat på användarens personliga önskemål både underlättar användningen och ökar 

nöjdheten hos användaren. Ett säkert och pålitligt hjälpmedel som ger användaren en känsla av 

trygghet är givetvis viktigt, men därutöver skapar sådana saker som social koppling och personliga 

upplevelser mervärde för användaren. 

Ett navigeringshjälpmedel kan visualiseras på många olika sätt. I detta fall lämnas valet av 

navigeringsvy till användaren för att öka användarens möjlighet till anpassning och eftersom det 

finns klara fördelar med samtliga de vyer som tas upp i denna rapport. Det är dock viktigt att 

funktionen för att växla mellan vyerna är tydlig, enkel att förstå och använda. Även vilken typ av 

information som läggs till på navigeringsvyn lämnas till användaren, då det uttryckts tydliga önskemål 

om att kunna justera detta. Principen för augmented reality är mycket tillämpbar för detta ändamål. 

Genom att återvända till användarna för att utvärdera prototyper i slutet av examensarbetet erhölls 

värdefulla insikter om hur användarna uppfattar det koncept som tagits fram. Vidare erhölls 

indikationer på hur intuitivt gränssnittet är genom att låta användarna testa prototypernas olika 

funktioner. Att göra en utvärdering med samma användare som tidigare intervjuats gav dessutom 

möjlighet att kontrollera att deras synpunkter uppfattats på rätt sätt. 

Även om de insikter som uppkom under prototyputvärderingen inte togs vidare inom 

examensarbetet var dessa värdefulla för det större utvecklingsprojekt som examensarbetet är en del 

av. Deltagarna i prototyputvärderingen gav mycket positiv feedback, vilket tyder på att det finns 

potential för produkten att utvecklas vidare. Dessutom gav utvärderingen konstruktiv kritik som kan 

leda till förbättring av konceptet. 
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Bilaga 1 – Ursprunglig effektkarta 

 



 



Bilaga 2 – Intervjufra gor 

Användare med erfarenhet av navigering med båt. 

Bakgrund 
 Namn & ålder 

 Berätta kort om din erfarenhet av navigering med båt (hur länge, vilka platser, varför osv) 

 Vad använder du för navigeringshjälpmedel idag? 

o För- och nackdelar 

 Beskriv ett tillfälle 

Kortfattad förklaring ges om produkten, att det är ett hjälpmedel för att navigera och uppleva. Hur 

det kan visualiseras. 

Generella frågor 
Scenario: Semester i skärgårdsmiljö. Ny plats. 

 Vilken information är viktig (att ett hjälpmedel för navigering ger)? 

 Vilka platser vill man få hjälp att hitta? 

Specifika frågor 
 För att planera vilken information behövs? 

 För att hitta rätt vilken information behövs? 

o Ge exempel. 

 För att hitta intressanta och viktiga platser vilken information behövs? 

 För att följa regler vilken information behövs? 

 Jämför med nuvarande. 

 Hur mycket tid läggs på varje? 

 Vilken information vill man ha under respektive innan navigering? 

 I vilka sammanhang behöver mängden information begränsas? Varför? 

 Finns det faktorer som gör att man väljer olika vägar? Vad? När och hur ska informationen 

presenteras?  

 Vilken typ av visualisering (vy) passar bäst i vilket sammanhang? 

 Vilka för- och nackdelar finns med respektive vy? 

 Vad kännetecknar en semesterupplevelse som du känner dig nöjd med? 

 Vad skulle du vilja se hos produkten om allt var möjligt? 

Sammanfattning och avrundning 
  



Användare utan erfarenhet av navigering med båt. Fokus på användbarhet och visualisering. 

Bakgrund 
 Namn & ålder 

Kortfattad förklaring ges om produkten, att det är ett hjälpmedel för att navigera och uppleva. Hur 

det kan visualiseras. 

Generella frågor 
Scenario: Semester i skärgårdsmiljö.  

 Vilken information skulle du vilja ha för båtsemester i skärgård? 

 Vilka platser vill man få hjälp att hitta? 

 Vad skulle göra att du skulle våga/vilja genomföra en sådan semester? 

Specifika frågor 
 För att planera vilken information skulle du vilja ha? 

 För att hitta rätt vilken information skulle du vilja ha? 

 För att hitta intressanta och viktiga platser vilken information skulle du vilja ha? 

 För att följa regler vilken information skulle du vilja ha? 

 När ska information presenteras? Vilken information vill man ha under respektive innan 

navigering? 

 I vilka sammanhang behöver mängden information begränsas? Varför? 

 Vilken typ av visualisering (vy) passar bäst i vilket sammanhang? 

 För- och nackdelar med respektive vy? 

 Vad kännetecknar en semesterupplevelse som du känner dig nöjd med? 

 Vad skulle du vilja se hos produkten om allt var möjligt? 

Sammanfattning och avrundning 
 



Bilaga 3 – Uppdaterad effektkarta 

 

  



 



Bilaga 4 – C#-script till prototyp 

Script 1: Styr interaktiviteten i gränssnittet 
using UnityEngine; 

using UnityEngine.UI; 

using System.Collections; 

 

public class UIScript : MonoBehaviour 

{ 

 

  public UnityEngine.UI.Image tetheredBackgroundImage; 

  public UnityEngine.UI.Image exocentriskBackgroundImage; 

  public UnityEngine.UI.Image egocentriskBackgroundImage; 

  public UnityEngine.UI.Image targetImage; 

  public UnityEngine.UI.Image waterButton; 

  public GameObject messagePanel; 

  public GameObject POIlist; 

  public GameObject navigationInfo; 

  public GameObject navigationTargetSelection; 

  public GameObject navigationLine; 

  public GameObject water; 

  bool istetheredBackground = false; 

  bool isexocentriskBackground = false; 

  bool isegocentriskBackground = true; 

  bool showMessages = false; 

  bool showPOIs = false; 

  bool showWater = true; 

  CameraRotate camerarot; 

 

  public bool isTethered { 

   get { 

    return istetheredBackground; 

   } 

  } 

 

  void Start () 

  { 

    camerarot = 

(CameraRotate)Camera.main.GetComponent (typeof(CameraRotate)); 

  } 

 

 

 



  void Update () 

  { 

    changeView (); 

 

    if (showWater) { 

     

 waterButton.color = Color.white; 

    } else { 

     

 waterButton.color = Color.gray; 

    } 

  } 

 

  private void changeView () 

  { 

    if (istetheredBackground == true) { 

     

 tetheredBackgroundImage.color = new Color32 (35, 48, 66, 255); 

     

 camerarot.makeTetheredRotation (); 

    } else { 

     

 tetheredBackgroundImage.color = Color.white; 

    } 

    if (isexocentriskBackground == true) { 

     

 exocentriskBackgroundImage.color = new Color32 (35, 48, 66, 255); 

     

 camerarot.makeExocentricRotation (); 

    } else { 

     

 exocentriskBackgroundImage.color = Color.white; 

    } 

    if (isegocentriskBackground == true) { 

     

 egocentriskBackgroundImage.color = new Color32 (35, 48, 66, 255); 

     

 camerarot.makeEgocentricRotation (); 

    } else { 

     

 egocentriskBackgroundImage.color = Color.white; 

    

    

    } 

  } 



 

  public void tetheredBackground () 

  { 

    istetheredBackground = true; 

    isexocentriskBackground = false; 

    isegocentriskBackground = false; 

  } 

  

  public void exocentriskBackground () 

  { 

    istetheredBackground = false; 

    isexocentriskBackground = true; 

    isegocentriskBackground = false; 

  } 

 

  public void egocentiskBackground () 

  { 

    istetheredBackground = false; 

    isexocentriskBackground = false; 

    isegocentriskBackground = true; 

  } 

 

  public void message () 

  { 

    showMessages = !showMessages; 

    messagePanel.SetActive (showMessages); 

 

  } 

 

  public void POI () 

  { 

    showPOIs = !showPOIs; 

    POIlist.SetActive (showPOIs); 

  } 

 

  public void seabed () 

  { 

    showWater = ! showWater; 

    water.SetActive (showWater); 

  } 

 

  public void navigationSelection () 

  { 

    navigationTargetSelection.SetActive (true); 

  } 



 

  public void markTarget () 

  { 

    targetImage.color = Color.gray; 

  } 

 

  public void startNavigation () 

  { 

    targetImage.color = Color.white; 

    navigationTargetSelection.SetActive 

(false); 

    navigationInfo.SetActive (true); 

    navigationLine.SetActive (true); 

  } 

 

  public void cancelNavigation () 

  { 

    navigationInfo.SetActive (false); 

    navigationLine.SetActive (false); 

  } 

} 

  



Script 2: Styr kamerans förflyttning vid växling mellan vyer 
using UnityEngine; 

using System.Collections; 

 

public class CameraRotate : MonoBehaviour 

{ 

  public Transform boat; 

 

  void Start () 

  {   

   initialCameraRotation = transform.localRotation; 

   initializeCameraRotation ();  

  } 

   

 

  public void makeEgocentricRotation () 

  { 

      

  transform.localRotation = quatMap * rotFix; 

  transform.localPosition = new Vector3 (0.0f, 0.0f, 0.0f); 

 

  } 

 

  public void makeExocentricRotation () 

  { 

  transform.localPosition = new Vector3 (0.0f, 0.0f, -500.0f); 

  transform.LookAt (boat); 

  Camera.mainCamera.transform.Rotate (new Vector3 (0, 0, 90)); 

  } 

 

  public void makeTetheredRotation () 

  { 

  transform.localPosition = new Vector3 (0.0f, -300.0f, -200.0f); 

  transform.LookAt (boat); 

  Camera.mainCamera.transform.Rotate (new Vector3 (0, 0, 90)); 

  } 

  



Script 3: Styr förflyttning efter GPS-kordinater,  båtens rotation efter 

sträckan, kamerans rotation med båten i tredjepersonsvy samt hur 

vattenytan och navigeringslinjen visas och döljs. 
using UnityEngine; 

using System.Collections; 

using UnityEngine; 

using System.Collections; 

using MightyLittleGeodesy.Positions; 

using UnityEngine.UI; 

 

public class CameraMove : MonoBehaviour 

{ 

  public static Vector3 oldPos; 

  public static Vector3 pos; 

  float cameraPosX = 0.00f; 

  float cameraPosY = 0.00f; 

float totalTime = 0.0f; 

float timeSinceLastGPS = 0.0f 

  public static bool updatePos = false; 

  private bool isNavigationPathActive = false; 

  private bool isSeaFloorActive = false; 

  public GameObject seafloor; 

  public GameObject navPath; 

  public GameObject boat; 

  public GameObject uiCanvas; 

  UIScript uiscript; 

 

  public void Start () 

  { 

  uiscript = (UIScript)uiCanvas.GetComponent (typeof(UIScript))

  CamerastartPosition = new float[3] {275000,6540000,0}; 

  initializeCameraLocation (); 

  } 

  

  public void Update () 

  { 

  totalTime += Time.deltaTime; 

  timeSinceLastGPS += Time.deltaTime; 

  } 

 

 

 

 

 



  public void boatRotation () 

  { 

  Vector3 directionVector = oldPos - pos; 

  boat.transform.rotation = Quaternion.LookRotation (directionVector); 

  } 

 

  public void positionRotation () 

  { 

  Vector3 directionVector = oldPos - pos; 

  boat.transform.localRotation = new Quaternion (0, 0, 0, 1); 

  transform.rotation = Quaternion.LookRotation (directionVector); 

  } 

 

      

  cameraPosX = -((CamerastartPosition [0] - convValues [1]) - 10000)

  cameraPosY = -((CamerastartPosition [1] - convValues [0]) - 10000); 

      

  if (pos.x != 0) { 

   if (pos.x != cameraPosX && pos.y != cameraPosY) { 

   oldPos = pos; 

   pos = new Vector3 (cameraPosX, altitude, cameraPosY); 

      

   if (uiscript.isTethered) { 

   positionRotation (); 

      

   } else { 

   boatRotation (); 

   } 

 

 

      

      

  public void showWater () 

  { 

  isSeaFloorActive = !isSeaFloorActive; 

  seafloor.SetActive (isSeaFloorActive); 

  } 

  

  public void showNavigationPath () 

  { 

  isNavigationPathActive = !isNavigationPathActive; 

  navPath.SetActive (isNavigationPathActive); 

  } 

} 
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