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Abstrakt 
Projektet startade på uppdrag av länsmuseet i Kalmar län. Målet var att utveckla en första prototyp 

av en interaktiv dykmodell i 3d av vrakplatsen för Regalskeppet Kronan. Syftet med denna modell var 

tvådelad; att skapa en nyanserad del av Kronan-utställningen och underlätta vid utgrävningarna av 

vrakplatsen för regalskeppet Kronan.  Modellen skulle fungera som en nyanserad och modern del av 

länsmuseets webbsida och utställning där museibesökare kan vrida och vända på modellen i realtid 

och skapa sig en bild över hur det ser ut vid vrakplatsen.  Projektets validitet i förhållande till 

länsmuseets verksamhet bekräftades genom en studie av länsmuseets verksamhetsberättelse. Det 

andra syftet med dykmodellen är att de dykare som genomför dykningarna vid vrakplatsen skall 

kunna distribuera modellen mellan varandra och redan på ett tidigt stadium kunna diskutera och 

planera utgrävningarna, vilket tidigare gjort med hjälp av inspelade översimningar vid vrakplatsen. 

Arbetet i projektet genomfördes i ett flertal steg. Först presenteras termen stakeholder, eller 

intressenter, som är ett led i att kunna ta fram rätt användare vid utvecklingen 3d-modellen. De 

intressenter som togs fram och ansågs vara mest lämpliga var museibesökare, i form av turister och 

skolungdomar, och dykare.  Dessa var de två intressentgrupper som ansågs vara de som kommer 

vara direkta slutanvändare av 3d-modellen. För att ytterligare kunna ringa in rätt användare för 3d-

modellen användes sedan en metod som kallas personas för att representera museibesökaren och 

skolungdomar och intervjuer för intressentgruppen dykare vid vrakplatsen. Som representant för 

dykare vid vrakplatsen av Kronan stod Lars Einarsson som är ansvarig för utgrävningarna.  

Produktionen av 3d-modellen gjordes genom ett första framtagande av konceptuella modeller och 

fotande av bilder från Kronan-utställningen, vilka låg till grund för de tekniker för modellering inom 

3d Studio Max som användes. Dessa modeller fungerade också som förlaga vid själva modellerandet. 

Under produktionsfasen av 3d-modellen togs ett flertal saker i beaktande; modellering med så låg 

komplexitet som möjligt, en realism i 3d-modellen i form av rätt objekt utifrån vad som finns vid den 

fysiska vrakplatsen och ljussättning och skuggsättning. Som hjälp vid ljus- och skuggsättning 

användes även filmmaterial från en överdykning av vrakplatsen. 

Interaktionen med den 3d-modellen beslutades att skötas av en andrahandsprogramvara. För att 

tillse att den bästa programvaran användes för detta ändamål jämfördes Eon Raptor och Design 

Review 2008. Detta gjordes utifrån testning av programvaran inom projektgruppen och en jämförelse 

mellan de systemkrav som respektive programvara krävde. Det slutgiltiga valet föll på Design Review 

2008 främst på basis av en större grad av användbarhet och teknisk tillgänglighet. Efter att modellen 

implementerats från 3D Studio Max till Design Review 2008 gjordes en heuristisk utvärdering för att 

tillse den grundläggande funktionen av programmet. De utvärderingsprinciper som användes var en 

modifierad version av Jacob Nielsens utvärderingsprinciper. Dessa togs fram genom att en jämförelse 

och syntes gjordes av Nielsens och Jef Raskins teorier för god interaktion. Den heuristiska 

utvärderingen ansågs falla väl ut och den slutgiltiga applikationen ansågs ha god användbarhet vad 

gäller interaktionen. 

Nyckelord: Personas, 3d, interaktion, stakeholder, utvärdering, utveckling, gränssnitt, användare, 

användbarhet. 
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Abstract 
The project started by commission of the regional museum of Kalmar. The goal was to develop a first 

prototype of an interactive 3-dimensional diving model of the site of wreckage of the man-of-war 

Kronan. The aim of this model were two folded. First it was supposed to be a more modern part of 

the regional museums webpage and its physical exhibition where visitors of the museum can 

navigate and turn the model around in real time and get a picture of how it looks at the site of the 

wreackage. Part of the museum’s annual report states that their aim is to gain 20.000 more visitors 

during the year of 2008. A more modern way of exhibiting their objects in the museum could help 

with this. The validity of the project was confirmed by a study of the regional museums annual 

report. The second aim of the diving model was to facilitate the planning the excavation of the site of 

the wreckage for the divers by on an early stage of the planning being able to distribute and discuss 

the wreckage among each other. This was formely done by looking at and discussing video footage 

taken at the wreckage. The project was divided into several steps. First, the term stakeholder was 

introduced to get a better understanding of who the user for the development of the 3d-model was. 

The stakeholders that were put forward and were deemed the most suitable were visitors at the 

museum, in the form of “tourists and school children”, and “divers at the site of the wreckage”. 

These were the two stakeholder groups who were seen as those who would have the most direct 

influence of the interaction with the 3d model. To further encircle the users of the upcoming 3d 

model, the method personas was used to represent the visitors at the museum and schoolchildren. 

Interviews was used for the stakeholder group “divers at the wreckage”. Representing the divers was 

Lars Einarsson who is in charge of the excavation of the wreckage.  

The production of the 3d model was done by making of conceptual models and footage from the 

Kronan exhibition. These were the basis for the techniques for modeling that were used within 3d 

Studio Max. These models also worked as an original while modeling. During the production phase of 

the 3d model several things was taken into consideration; modeling with as low complexity as 

possible, a realism in the 3d model by adding objects that are actually in place at the wreckage and 

natural lighting of the scene. To aid with the lighting filmed footage from the site of the wreckage 

were used.  

The interaction with the 3d model was deemed to be made using a second hand application. To see 

to it that the best application for this was used, a comparison between Eon Raptor and Design 

Review 2008 was made. This was done on the basis of both internal testing and a comparison of the 

two programs system requirements. The final choice was Design Review 2008 mostly on the basis of 

a higher degree of usability and technical availability. After the model was implemented from 3d 

Studio Max to Design Review 2008 a heuristic evaluation was made to see to it that the basic 

functioning of the model was satisfying. The usability principles that were used were a modified 

version of Jacob Nielsens usability principles. These were produced by comparing and synthesizing 

Nielsens and Jef Raskins theories for good interaction. The result of the heuristic evaluation was 

deemed satisfying and the final application was considered having good usability concerning the 

interaction.  

Nyckelord: Personas, 3d, interaction, stakeholder, evaluation, development, interface, users, 

usability. 
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Förord 
Projektarbetet genomfördes på uppdrag av Länsmuseet i Kalmar län via Högskolan i Kalmar. Det har 

varit både roligt och givande och framför allt gett mig nyttiga lärdomar om framtagning av 

prototyper, användaranpassning och utvärdering av programvaror. 

Ett stort tack riktas till Peter Adiels och Päivi Jokela för deras hjälp med handledning av rapporten, 

och till Lars Einarsson på länsmuseet i Kalmar för all hjälp med kommentarer och feedback under 

projektets gång. 
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1. Introduktion 
 

Uppdraget att ta fram en interaktiv dykmodell av vrakplatsen för regalskeppet Kronan uppkom av två 

anledningar, dels som ett led i den strategiplan som länsmuseet i Kalmar tagit fram för året 2007 att 

nå ut till en yngre målgrupp och öka antalet besökare, främst genom Kronan-utställningen, och dels 

för att underlätta planeringen vid utgrävningar vid sagda vrakplats. Under verksamhetsåret 2007 

skall museet bland annat skall försöka nå 20000 nya besökare. Detta skall göras genom en satsning 

på företagets hemsida genom användning av modern teknik för att visa upp kulturen för 

allmänheten. Detta är ett led i ett riksdagsbeslut att all kultur bör vara tillgänglig för samtliga 

medborgare oavsett funktionshinder år 2010. Ett hjälpverktyg för att planera och visualisera 

utgrävningsarbetet av vrakplatsen för Kronan behövs också då utgrävningsarbetet endast kan 

genomföras under sommarhalvåret och endast vid gott väderlag. 

Syftet med att framställa en tredimensionell vrakplats för Kronan är nyanserad. Modellen av 

vrakplatsen skall medföra ett nytt sätt att visa upp vrakplatsen för turister. Denna skall ha en hög 

grad av teknisk tillgänglighet, både på plats på utställningen av Kronan vid länsmuseet i Kalmar, via 

museets hemsida och för distribution. Museets besökare skall få en modern och interaktiv upplevelse 

som skall tilltala den lite yngre publik som länsmuseet försöker nå och de dykare som är involverade 

vid utgrävningen av Kronan skall redan på ett tidigt stadium skall kunna skaffa sig en bild av hur det 

ser ut på botten vid vrakplatsen för att maximera den tid de har för att genomföra utgrävningarna. 

Utifrån ovanstående har följande frågeställning gjorts och som denna rapport strävar efter att 

besvara:  

Hur kan man på bästa sätt utveckla en första prototyp av den tredimensionell version av vrakplatsen 

för Kronan, med de viktigaste intressenterna för projektet i åtanke, och som dessutom använder en 

modern teknik som komplement till Kronans nuvarande utställningsverksamhet. Hur väljs på bästa 

sätt den programvara som har störst fördelar vad gäller interaktionen med användaren ut, och vilken 

programvara har störst tillgänglighet vad gäller teknik och distribution? 

Projektet består av fyra stycken grundpelare: vem som kommer använda slutprodukten, program 

som sköter interaktionen med 3d-modellen, byggande av 3d-modellen över vrakplatsen och den 

fysiska vrakplatsen. En överblick över hur dessa hänger ihop ses på figur 1 nedan. 
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Figur 1. Projektets grundpelare 

 

Som framgår av figuren så ingår ett flertal moment inom projektet. De delmoment och målsättningar 

som satts upp för projektet är följande: 

 En framtagning av huvudintressenter och användare ur dessa intressentgrupper av 

slutprodukten skall göras och behov för varje enskild grupp av intressenter skall tas fram. 

 En jämförelse mellan två programvaror som hjälper interaktionen med 3d-modellen, Eon 

Raptor och Design Review 2008, skall göras för att tillse att den programvara som är mest 

lämpad och på bästa sätt stöder interaktionen i 3d-modellen används i projektet. 

 En första prototyp för en interaktiv modell över vrakplatsen för Regalskeppet Kronan skall 

modelleras utifrån en studie av den fysiska vrakplatsen för Kronan och denna skall 

implementeras i den andrahandsprogramvara för interaktion som skall användas. 

 Den framställda prototypen skall utvärderas enligt användbarhetsprinciper som är en 

kombination av Jacob Nielsens och Jef Raskins teorier om god användbarhet för att tillse att 

den grundläggande funktionen i form av interaktion utifrån ett användbarhetsperspektiv är 

acceptabel. 

En måluppfyllelse kommer att göras i form av en jämförelse med ovan nämnda punkter och det 

material som tagits fram i form av teorier, empiriska studier och praktiskt arbete. 

1.1 Avgränsningar 

De huvudanvändare som tas fram kommer att begränsas så mycket som möjligt, både vad gäller 

antalet intressentgrupper och de konkreta egenskaper som utmärker dessa, då det inte anses finnas 

tid inom ramen för projektet att genomföra en fullständig intressentanalys. Denna studie är endast 

till för att utröna det behov som finns hos dessa intressentgrupper i den slutgiltiga produkten, och 

därigenom även den första prototyp som skapas under projektets gång. 

Jämförelsen mellan programvarorna på ett tidigt stadium i projektet begränsas genom enkel intern 

testning och en jämförelse mellan de systemkrav som respektive program har. I denna utvärdering 

skall endast två programvaror beaktas, Eon Raptor och Design Review 2008 då tiden inom projektet 

inte räcker till för fler jämförelser.  
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Den heuristiska utvärderingen syftar främst till att visa på en fungerande produkt utifrån de behov 

som tagits fram, inte att testa och bekräfta vilken inverkan projektet har på länsmuseets verksamhet 

i sin helhet. Den är även främst anpassad för en normalanvändare utifrån de teorier som beaktats. 

Eventuella handikapp tas inte hänsyn till i denna utvärdering. 

Slutprodukten för projektet skall endast ses som en första prototyp och detta arbete beskriver 

framtagandet av denna, inte en fullt funktionell och implementerad produkt. 
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2. Bakgrund 
De tre grundstenar som låg till grund för den slutgiltiga modellen var: vilka är de viktigaste 

intressenterna för 3d-modellen, vilken teknik skall användas och hur skall interaktionen fungera för 

att på bästa sätt stödja användaren. För att tillse att modellen riktar sig mot rätt användare gjordes 

först en studie över de stakeholders, eller intressenter, som ansågs ha mest insyn i projektet vad 

gäller den direkta användningen av 3d-modellen. Ur dessa intressentgrupper togs sedan typiska 

användare fram och behov som dessa togs fram. Därför görs här först en genomgång över vad som 

menas med begreppet stakeholder. Därefter undersöks vad som krävs för att en programvara skall 

på ett bra sätt stödja interaktionen med en användare på programnivå, det vill säga: vad i det 

grafiska gränssnittet och den hårdvara och mjukvara som krävs hjälper en användare och vad skall 

undvikas? Kapitlet avslutas med en genomgång av Jacob Nielsens användbarhetsprinciper som låg till 

grund vid framtagandet av de utvärderingsprinciper som användes för att utvärdera den färdiga 3d-

modellen. 

2.1 Stakeholders 

Att utveckla rätt produkt för rätt användare är något som är av stor vikt för att produkten skall vara 

framgångsrik.  Till att börja med måste termen stakeholder förklaras tydligare. Alla användare som 

kan tänkas påverkas postivt eller negativt i utvecklingen och användandet av en produkt benämns 

som stakeholders. Termen stakeholders är i denna rapport tagen från boken Interaction Design av 

Roger, Preece och Sharp. Den svenska översättning som kommer att användas i detta arbete är 

intressenter. (Preece, Rogers, Sharp. 2002) 

Termen intressenter beskrivs enligt följande: 

”Stakeholders are ”people or organizations who will be affected by the system and who have a direct 

or indirect influence on the system requirements””. (Preece, Rogers, Sharp, 2002)” 

Vad detta citat även visar är att intressenten inte bara påverkas av slutprodukten, utan den har 

därigenom även en stor påverkan på de krav som tas fram inom ramen av projektet.  Det räcker 

således inte bara med att identifiera vilka intressenter som finns. Dessa måste också graderas efter 

hur stor inverkan respektive grupp har på en produkt, deras behov måste tas i beaktande. För att 

göra detta är det enklaste sättet att utifrån varje viktigt intressentgrupp ta ut ett flertal typiska 

användare för denna grupp (se Figur 2 nedan). Dock så är användare inte synonymt med intressent 

då intressent snarare visar på en grupp av människor på ett mer abstrakt plan, medan användare är 

en enskild individ ur sagda grupp. Varje enskild användare har därigenom också förstås också 

individuella behov. För att ta fram rätt användare för utvecklandet av 3d-modellen måste således de 

viktigaste intressenterna tas fram och därefter kan en typisk användare ur respektive grupp tas ut. 

De intressenter som tagits fram inom ramen för detta projekt är Kalmar Läns Museum, 

museibesökare och dykare vid vrakplatsen. De senare två kommer att gås igenom i kapitlen om 

metod och resultat nedan då de användare som ingår i denna grupp är sådana att de kommer att ha 

ett direkt inflytande över hur interaktionen för modellen bör genomföras. En överblick över denna 

indelning ses på figur 2 nedan. 
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Figur 2. Förhällande mellan en grupp intressenter och användare ur dessa grupper 

Det som skiljer Kalmar Läns Museum från besökaren och dykaren är att denna är en organisation där 

ingen av de inblandade kommer att praktiskt använda sig av 3d-modellen. Dock har de förstås som 

projektbeställare ett intresse av ett projekt som faller inom ramen för deras verksamhet. Således är 

de en viktig grupp, men inte vad gäller användningen av 3d-modellen, vilket är fokus i detta projekt. 

Men för att säkerställa projektets validitet inom ramen för länsmuseets verksamhet finns nedan en 

studie över hur väl projektet faller inom ramen för Kalmar Läns museums verksamhet och vilket 

behov dessa har i rollen som uppdragsgivare. 

2.1.1 Kalmar Läns Museum 

Kalmar Läns museum jobbar utifrån följande verksamhetside: 

”Vår verksamhetsidé är att vidga perspektiven på samtiden och att berika livsmiljön” 

(Kalmar Läns Museum, 2007) 

Redan utifrån denna ses en vilja att testa nya vägar för att visa upp sig mot allmänheten och att 

försöka införliva kulturarvet i det moderna samhället.  I museets verksamhetsberättelse framgår det 

att de under året 2008 satsar på att öka antalet museibesökare med 20 000. Utöver detta konkreta 

mål strävar museet även efter att synas utåt (Kalmar Läns Museum, 2006). En av huvudfrågorna här 

är frågan kring tillgänglighet där Kulturarvs-IT är något som står i centrum. I verksamhetsberättelsen 

beskrivs kultursarvs-IT enligt följande: 

”Arbetet vid Kulturarvs-IT har fortsatt som tidigare i bilddatabasen SOFIE. I denna 

registreras museets topografiska bilder över Kalmar län samt ämnes- och 

personarkiven.” (Kalmar Läns Museum, 2006) 

Även om det klart framgår att detta främst syftar på topografiska bilder så kan en klar strävan efter 

att göra kulturen tillgänglig för ett IT-centrerat samhälle synas. Bland annat museets hemsida ses här 

som ett av de främsta medlen för att nå ut till ett större antal besökare.  Att stor vikt läggs på 
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museets hemsida framgår även klart i museets strategiplan. Museets syn på sin hemsida beskrivs 

enligt följande: 

”Den utbredda IT- och Internetanvändningen gör att museets hemsida har potential att vara ett 

viktigt medel för att nå ut. Modern teknik ger möjlighet till ökad tillgänglighet och intresse. 

Förväntningar finns att den kunskapsuppbyggnad som sker på museet görs tillgänglig över Internet 

för allmänhet och forskare.” ( Kalmar Läns Museum, 2006) 

Beslutet kring att fokusera på tillgänglighet baseras på ett riksdagsbeslut att all offentlig kultur skall 

vara tillgängliga för samtliga medborgare i samhället, oavsett funktionshinder, år 2010 

(Riksdagskansliet, 2008). Genom att visa bilder, animationer och modeller kan även de som inte har 

möjlighet att fysiskt vara på plats på länsmuseet ta del av det kulturarv som visas upp. Att kunna visa 

upp till exempel vrakplatsen för Regalskeppet Kronan i en 3d-miljö via museets hemsida är således 

något som faller inom de ramar som museet själva ställt upp kring tillgänglighet av kulturen för 

allmänheten. Förutom tillgängligheten som redan nämns sätts även fokus på samverkan i länet. Här 

kan det projekt som redovisas i denna rapport ses som en klar brygga mellan Kalmar läns museum 

och Högskolan i Kalmar. Detta nämns även konkret i verksamhetsberättelsen. (Kalmar Läns Museum, 

2006) 

 I verksamhetsberättelsen nämns även arbetet som genomförts kring Regalskeppet Kronan, vilket är 

en av fokuspunkterna för just arbetet i denna rapport. Arbetet med utgrävningen av vrakplatsen för 

Kronan har pågått under 26 års tid. Vid samtal med Lars Einarsson, som är projektledare för 

utgrävningarna av Kronan, framkom det även att den tid som finns tillhanda för utgrävning är väldigt 

begränsad då det kräver en god synlighet och väderlek, vilket gör att dessa främst kan genomföras 

under sommarhalvåret och då endast vid bra väderlag. Således finns ett behov av att spara in så 

mycket tid som möjligt för att under den begränsade tidsrymd som finns tillhanda kunna fokusera på 

utgrävningarna. Att här redan i ett tidigt stadium gemensamt kunna gå igenom utgrävningsplatsen 

och se vilka riktmärken som finns underlättar detta arbete. (Lars Einarsson, 2007) 

Utifrån det som ovan nämnts kan det utrönas att en digital och interaktiv dykmodell över vrakplatsen 

för Regalskeppet Kronan är något som väl faller in i Länsmuseets verksamhet. En dylik modell 

kommer att öka tillgängligheten mot allmänheten och rikta ytterligare uppmärksamhet mot Kronan-

utställningen vilken ses som en av huvudattraktionerna för att locka fler besökare. Även om 

Länsmuseet i sig inte ses som en användare av den slutgiltiga modellen så finns det ändå ett flertal 

saker som bör tas i beaktande vid framtagande av modellen för att tillse att implementeringen kan 

ske så bra som möjligt och att modellen passar väl in i museets verksamhet. Dessa är: 

 Synlighet: Att utåt kunna visa upp vrakplatsen av Kronan både digitalt på utställningen men 

även via länsmuseets hemsida. 

 Lättanvänt: Att kunna implementera modellen på ett enkelt sätt i museets verksamhet, 

vilket i slutändan blir kostnadseffektivt. 

 Införliva kulturarvet i det moderna samhället: Att modellen skall tillföra något nytt utöver 

det som finns tillgängligt idag. 

 Öka antalet besökare: Att modellen skall vara estetiskt tilltalande ge ett mervärde utöver ett 

besök på Kronan-utställningen idag. 
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Utifrån dessa fyra grundläggande behov som tagits fram för länsmuseet följer nedanstående 

konkreta krav som bör uppfyllas. Stor vikt läggs vid att dessa krav skall vara klart mätbara. 

 Tillgänglighet via teknik: Modellen skall kunna användas både lokalt från en enskild dator 

men även via länsmuseets hemsida. Detta genom att modellen skall vara i ett format som 

stöds av de flesta datorer som inte är mer än 5 år gamla och för olika typer av 

operativsystem och webbläsare. 

 Tillgänglighet via komplexitet hos modellen: Storleken och detaljrikedomen på modellen 

skall vara så liten som möjligt för att underlätta för spridning av den både över internet och 

via dvd-rom. 

 Estetik: Modellen skall vara estetiskt tilltalande. 

 Användbarhet: Modellen skall vara lättanvänd och erbjuda en upplevelse för den som 

använder den. 

Dessa behov och krav skall dock främst ses som övergripande mål, inte något som kommer att testas 

och visas på i detta projekt då denna intressentgrupp inte är primärfokus i rollen som direkt 

användare av 3d-modellen. 

2.2 Användarens behov 

Det finns ett flertal områden inom kognition som är av vikt för att kunna få en klar överblick över 

vilka behov en typisk användare har vid användandet av en programvara eller applikation, i detta 

fallet en interaktiv 3d-modell.  Som tidigare skrivits så skall användarna tas utifrån de intressenter 

som tagits fram, vilket görs senare i rapporten. Dock måste även en teoretisk bakgrund finnas till hur 

dessa kan hjälpas så mycket som möjligt i sin interaktion med en programvara. Det bör noteras att 

den teori som här ställs upp är baserad på redan framtagna metoder som är anpassade till de flesta 

normalanvändare. För att ta fram individuella resultat från samtliga användare krävs extensiva 

användartester och därigenom även mer tid än vad som ryms inom ramen för detta projekt. De 

områden som är extra intressanta för hur en användare upplever interaktionen med ett program 

eller en applikation är till exempel uppmärksamhet, perception, minne, inlärning och 

problemlösning. I utvecklingsarbetet måste det läggas vikt vid att användaren inte blir överbelastad 

vad gäller antalet intryck och saker att göra. Misslyckas detta skapas en förvirring hos användaren 

som gör gränssnittet mer svåranvänt. Detta inkluderar även hur alternativ presenteras och hur 

många saker användaren måste ha sin uppmärksamhet riktat mot under hela användningsprocessen 

av gränssnittet ifråga. Det är också viktigt att gränssnittet fungerar på ett sådant sätt att användaren 

endast behöver komma ihåg ett fåtal saker samtidigt. Överstigs detta, till exempel genom för många 

steg för att genomföra en viss uppgift i en programvara, så kommer användaren också att få svårare 

att komma ihåg hur han eller hon faktiskt utförde uppgiften i fråga nästa gång den skall genomföra 

detta.  Om inte detta efterföljs så bryts även en av Nielsens användbarhetsprinciper, som tas upp 

nedan; att användaren hellre skall känna igen än att komma ihåg, som tas upp i kapitel 2.4.  

De behov som utmärker en användare kan preciseras utifrån två begrepp: användbarhetsmål och 

användbarupplevelsemål (Preece, Roger, Sharp. 2002). Med användbarhetsmål menas mer konkreta 

målsättningar som ett program eller annan interaktiv applikation kan tänkas fylla. Dessa inkluderar 

följande: 

 Effektivitet: Hur bra är ett program eller en applikation på att göra det det gör. 
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 Tillräcklighet: Hur väl stöder ett program eller en applikation användaren när den utföra sina 

uppgifter. 

 Säkert: Hur säkert är ett program eller en applikation för användaren att använda. Hur 

fungerar systemet för att så mycket som möjligt minska risken för att användarens uppgifter 

eller information skadas. 

 Nytta: Kan användaren göra det den vill. 

 Lättlärt: Hur lätt är ett program eller en applikation att lära sig. 

 Lätt att komma ihåg: Hur lätt är det att komma ihåg hur ett program eller en applikation 

används 

Ovanstående användbarhetsmål ligger till grund för de heuristiska principer som tas upp i kapitel 2.3. 

Det bör förstås noteras att dessa användbarhetsmål främst är tänkta för digitala tjänster och 

produkter såsom programvaror eller webbsidor. 

Användarupplevelsemål är mer svårdefinierat. Här menas snarare hur en produkt känns och 

uppfattas. Målsättningar som kan finnas med är om produkten är rolig att använda, estetiskt 

tilltalande eller om användaren känner att den fått ut ett mervärde då den använt programmet eller 

applikationen. Användarupplevelsemålen är något som främst kommer att tas hänsyn till vad gäller 

museibesökaren då det för dessa snarare skall vara en upplevelse än ett verktyg. Nedan följer en 

figur som visar på hur användbarhetsmålen förhåller sig till användarupplevelsemålen (se Figur 3). 

(Preece, Roger, Sharp. 2002). 

 

Figur 3. Förhållande mellan användbarhetsmål och användarupplevelsemål  

 

Utifrån ovanstående bild kan man se hur de funktionella målen kan uppfyllas för den grupp som 

kommer använda modellen som ett verktyg, det vill säga dykare vid vrakplatsen, och därefter kan 
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ytterligare fokus på användarupplevelsemål tas fram för att tillfredställa museibesökarens krav på att 

modellen skall vara en upplevelse. Användarupplevelsemålen i sig är ofta svåra både att ta ut och 

undersöka då dessa i stor grad baseras på individuella krav som varje enskild användare har. Dessa 

kan i stor mån vara helt olika beroende på vem som tillfrågas. Dock kan en uppskattning göras utifrån 

till exempel de behov som varje användare har, som kommer tas upp nedan i avsnittet om 

framtagandet av användare. 

2.3 Interaktionen 

Interaktionen med 3d-modellen bör vara så stödjande för användaren som möjligt. Vid projektets 

början beslutades det att en andrahands programvara kommer att användas för att skapa en 

interaktion mellan den modell som skall skapas och användaren. Detta på grund av att programvaran 

3d Studio Max i sig har väldigt litet stöd för att skapa interaktion i realtid, det vill säga att användaren 

själv kan vrida och vända på modellen utan någon tidsfördröjning och därigenom helt bestämma 

taken på interaktionen. Två programvaror utvärderades och testades, Eon Raptor och Design Review 

2008. För att skapa en god grund för utvärdering av dessa två är det viktigt att undersöka vad som 

krävs för att på bästa sätt skapa en god interaktion mellan en programvara och en användare. För att 

ytterligare förtydliga görs för en genomgång över vad som menas med begreppet interaktion. 

Därefter läggs ett teoretisk ramverk för hur en god grund för interaktion bör gå till. Interaktionen bör 

ses över både vad gäller hårdvara, mjukvara och de begränsningar som finns hos användaren. 

Nedanstående bild visar hur hårdvara, mjukvara och användarens begräsningar kan höra ihop. De 

exempel som finns med i boken är just detta, exempel. Dessa benas ut tydligare nedan. 

 

Figur 4. Interaktion mellan användare, hårdvara och mjukvara 
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De begränsningar som finns hos en typisk användare kommer att tas ut i form av behov i kapitlet om 

metod senare i rapporten. Nedan läggs en grund för hur goda förutsättningar för bra interaktion kan 

genomföras både vad gäller hårdvara och mjukvara i den dator som användaren har.  

 

Figur 5. Teoretiskt ramverk för utvärdering 

I den figur som visades i introduktionen av denna rapport kan man här plocka ut ovanstående del för 

att visa på hur detta kommer att undersökas. Det teoretiska ramverk som läggs upp nedan visar 

alltså på vad som menas med begreppet interaktion och vad som krävs av programvaran för 

interaktion för att ge så bra förutsättningar som möjligt. Programvaran, både hårdvara och mjukvara 

som krävs, sätts sedan i relation till det behov som en normalanvändare har utifrån den litteratur 

som tas upp. Dessa krav jämförs sedan med de krav som tas fram utifrån de personas och intervjuer 

av användare som tas upp nedan i kapitlet metod. 

2.3.1 Intuitiva och naturliga gränssnitt 

Med begreppet interaktion menas i denna rapport interaktionen mellan en användare och en 

programvara med hjälp av dels hårdvara, mus och tangentbord, men även via det digitala gränssnitt 

som finns i programvaran och hur detta stöder användaren vid interagerandet med 3d-modellen. 

Vad som då måste tas i beaktande är hur en typisk användare agerar, reagerar och interagerar med 

ett digitalt gränssnitt. Användaren ses alltså här som en högst aktiv part vid navigationen i 3d-

modellen och den måste själv fatta beslut för hur den skall gå tillväga för att ta sig vidare, och den 

programvara som hjälper detta måste då även stödja detta i så stor grad som möjligt. Således måste 

det undersökas vilka behov en typisk användare har, som görs i resultatdelen nedan, vilka tekniska 

förkunskapskrav och färdigheter denna kan tänkas ha och hur en programvara på bästa sätt kan 

stödja detta. 

Under intervjun med Lars Einarsson, som är beställare av projektet, framkom det att den slutgiltiga 

modellen bör vara intuitiv att använda och har ett lättlärt gränssnitt (Einarsson, 2007).  Termen 

intuitiv är dock i sig problematisk, något som Jef Raskin poängterar och diskuterar i ”The Humane 

Interface”. Raskin menar att termen ”intuitiv” är svårfångad och inte på något sätt lätt att definiera. 

Det som en användare oftast menar med att något är intuitivt är att det följer en metod eller 

standard som denne är van vid. Detta innebär att termen expertis är mer lämplig att använda. 

Expertis innebär alltså att ett gränssnitt blir lättare att lära ju mer användaren interagerar och 

arbetar med det. Raskin fortsätter med att diskutera termen ”naturlig” som också ofta finns som krav 
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på ett gränssnitt. Precis som intuitiv är denna term svårdefinierad, framför allt om ett gränssnitt skall 

utvecklas eller utvärderas. Att ett gränssnitt är naturligt i sin användningsform innebär att det inte 

kräver ytterligare instruktioner för att använda det. Som substitut för naturlig föreslås termen 

lättlärt. Det är väldigt svårt att undersöka om något är naturligt, men det är lätt att mäta kvantitativt 

om ett gränssnitt är lättlärt. (Raskin, 2000) 

I boken nämns musen som ett bra exempel:  

”In the case of my Finnish student, her next move was to turn the mouse over and try rolling the ball. 

Nothing happened. She shook the mouse, and then she held the mouse in one hand and clicked the 

button with the other. No effect. Eventually, she succeeded in operating the game by holding the 

mouse in her right hand, rolling the ball on the bottom with her fingers. And clicking the button with 

the other hand.” (Raskin, 2000, s151) 

Exemplet visar tydligt på att de flesta saker som involverar datoranvändning snarare är baserat på 

tidigare erfarenhet eller inlärning, snarare än att ett gränssnitt är naturligt eller intuitivt. Exemplet 

med musen handlar således inte om huruvida personen ifråga förstod hur en mus skulle användas, 

utan snarare om att poängtera att användningen av ett program eller en mus är mest beroende av 

den vana personen har, än att det på något sätt är naturligt att använda. 

2.3.2 Locus of attention 

Den mjukvara som skall användas för att sköta interaktionen måste ha höga krav på användbarhet 

för användaren.  Ett gränssnitt skall också vara utformat på ett sådant sätt så att det hjälper 

användaren i det arbete denna vill utföra. För att undersöka detta postulerar Jef Raskin termerna 

kognitivt medveten (cognitive conscious) och kognitivt omedveten (cognitive unconscious). Att vara 

kognitivt medveten om något innebär att användaren är fullt medveten om objektet och fokuserar 

sin uppmärksamhet på detta. Motsvarande formulering för kognitivt omedveten är att kognitivt 

omedvetna processer är de som du inte är medveten om när de inträffar. Objekt som befinner sig i 

det kognitivt omedvetna har potential att hamna i det kognitivt medvetna. När en användare 

navigerar sig i ett gränssnitt pendlar dess fokus på olika objekt fram och tillbaka i det kognitivt 

medvetna och omedvetna. Därför är det viktigt att ett gränssnitt ser till att användarens fokus 

kvarstår på den uppgift som skall utföras och inte störs av andra element i gränssnittet. Raskin kallar 

användarens fokus som ”Locus of Attention”, härefter kallat Lokus. Ordet ”locus” är latin för plats. 

Med detta menar han att då en användare är aktivt medveten om något så den alltid detta genom 

att fokusera på en sak, eller en egenskap hos en sak. Det är av vikt att nämna att en användares 

uppmärksamhet alltid är baserat på en sak eller en egenskap.  Här poängterar Raskin även att 

användaren aldrig kan vara medveten om något omedvetet, däremot kan dess uppmärksamhet 

skiftas genom att ett gränssnitt stör eller indikerar att något händer där användaren inte har sitt 

lokus. Då användaren störs i sin uppgift bryts ”the flow”, vilket är den serie av aktiviteter som sker 

automatiskt genom att en användare tränat in en längre rad aktiviteter. Ett exempel är om en 

användare använder sig av ett ordbehandlingsprogram. Så länge denna arbetar i programmet och 

inget oförutsett inträffar så skapas ett flöde (flow) där användaren jobbar utan att störas. Skulle ett 

felmeddelande komma fram eller något inte fungerar eller bryts detta flöde och användaren tvingas 

att fokusera på dessa problem istället för att faktiskt utföra den uppgift den satt sig för. (Raskin. 

2000) 



14 
 

För att säkerställa att Raskins teorier kring hur människan fungerar stämmer överens med gängse 

teorier kring detta följer här en kort studie av begreppen kognitivt medveten och omedveten  genom 

en jämförelse med definitionen av ”Medvetande som Uppmärksamhet” och egenskapen ”Selectivity” 

hos medvetandet som tas upp av William Farthing i ”The psychology of consciousness”. Termerna 

som används i denna bok är tagna från kognitiv psykologi och faller väl in i den ram som Jef Raskin 

har målat upp kring det kognitivt medvetna och omedvetna. Medvetande som uppmärksamhet 

(consciousness as awareness) är en av de definitioner som läggs fram kring det mänskliga 

medvetandet av Farthing. Farthing själv definierar detta som följer: (Farthing, 1992) 

”…consciousness is the subjective state of being currently aware of something either within oneself 

or outside of oneself” (Farthing. 1992. s.6) 

Den kunskap som är i fokus för medvetandet är det som vi är uppmärksamma på. All annan 

information räknas som ej medveten, men kan återkallas till medvetandet genom att minnas. På 

samma sätt kan vi välja att fokusera på andra delar i till exempel ett gränssnitt för att bli 

uppmärksamma om dessa. Här syns en klar överensstämmelse mellan den definition som Raskin tagit 

fram och Farthings defintion. Farthing använder William James karaktärisering av medvetandet i fem 

stycken delar: subjektivitet, förändring, kontinuitet, mening och selektivitet. I jämförelsen med 

Raskins teorier är samtliga av dessa begrepp förutom subjektivitet extra intressanta. De fyra 

begreppen definieras enligt följande (Farthing. 1992): 

 Förändring: Innehållet i en persons medvetande ändras ständigt, både i vaket tillstånd och 

under sömn. Detta innebär att det tillstånd en person befinner sig i förändras både med och 

utan extern stimuli. Den andra innebörden av förändring hos det mänskliga medvetandet 

innebär att en person aldrig kan gå tillbaka till exakt samma tillstånd då förutsättningarna 

hela tiden förändras. 

 Kontinuitet: Medvetandet kännetecknas starkt av dess flöde, ”the stream of consciousness”. 

Med detta menas att även om innehållet i medvetandet hela tiden förändras så förblir 

medvetandet per se aktivt. Det är väldigt sällan som någon form av tidsmässiga luckor 

uppstår under vaket tillstånd, varken generellt eller relaterat till enskilda uppgifter som 

utförs. Dock kan enskilda sakliga detaljer försvinna som inte lyckas ta sig från korttidsminnet 

till långtidsminnet. 

 Mening: Medvetandets innehåll handlar alltid om någonting, det är aldrig tomt. 

 Selektivitet: Vid varje given tidpunkt är en människa bara medveten om en begränsad del i 

sin uppmärksamhetssfär. I regel sker valet av objekt för uppmärksamheten genom 

omedvetna processer, men dessa kan även göras medvetna genom medveten fokusering på 

dessa. 

Egenskapen förändring i medvetandet visar en bra överensstämmelse med hur Raskin för 

diskussioner kring en användares uppmärksamhet. Tillsammans med egenskapen selektivitet så visar 

detta konsekvensen av att en programvara eller ett gränssnitt stör användaren genom att skifta dess 

uppmärksamhet mot saker som de inte vill eller behöver vara uppmärksamma på. På samma sätt på 

överensstämmer även termerna kontinuitet och mening med Raskins teorier genom att dels bekräfta 

termen ”the flow” och även att visa på att en användare ständigt är medveten om någonting. 

Svårigheterna i att skapa ett gränssnitt är snarare att se till att det som är innehållet i medvetandet 

hos respektive användare är det som den som denne faktiskt behöver vara medveten om. 
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Utifrån ovanstående teorier kan följande krav på en programvara som skall stödja användaren 

specificeras: 

2.3.3 Användning av hårdvara för navigation 

Stor vikt bör som det tidigare nämnts läggas på att den slutgiltiga modellen är så tillgänglig som 

möjligt. Därför är det viktigt att se till att ingen hårdvara utöver vad den typiska användaren har 

krävs. Den hårdvara som här diskuteras är främst sådan som behövs för att interagera med ett 

program eller en applikation. Den faktiska hårdvara som inte är direkt involverad vid interaktionen 

kommer att tas i beaktande genom en jämförelse mellan de två programvarorna som testades 

nedan. En typisk datoranvändare kan idag sägas ha skapat sig en vana vid att använda mus och 

tangentbord. Även om användandet av varken tangentbordet eller musen i sig kan sägas vara något 

som är intuitivt för användaren så kan det idag sägas vara en väl etablerad vana och en god 

förståelse för hur dessa används kan förutsättas. Dessa två är de mest basala enheter som används 

idag vad gäller datoranvändande. Jef Raskin beskriver väl i sin bok ”The Humane Interface” hur de 

flesta idag använder mus och tangentbord för att navigera sig i en digital miljö. Varken mus eller 

tangentbord är intuitiva i det sätt som användare lär sig använda och använder dem. Däremot krävs 

inte mer än 5-10 sekunders träning för att lära sig hur musen fungerar (Raskin, 2000, s.151). Han 

nämner dock ett problemområde som ofta uppstår vid användande av musen som navigeringshjälp, 

”double dysclicksia”. Fenomenet uppstår för ovana användare vid dubbelklickning i ett gränssnitt. 

Funktionen att dubbelklicka i sig är inte något som är självevident, utan måste läras in för alla olika 

applikationer. När det tar för lång tid för en användare att klicka två gånger resulterar detta istället i 

två enkelklickningar, vilket oftast inte har något som helst effekt. Risken finns också att användaren 

klickar för långsamt och rör musen mellan varje klickning, vilket resulterar i att användaren först 

markerar objektet, och sedan flyttar det av misstag.  (Raskin, 2000) 

Förutom mus och tangentbord så finns det även problemområden med skärmar. En dator av idag kan 

inte användas utan skärm, dock skiljer sig typen av skärm och den upplösning som används mycket. 

Upplösningen på skärmen spelar stor roll för hur långt en användare behöver röra musen för att 

navigera sig i ett gränssnitt. Detta visas direkt av Hicks lag. Enligt denna lag så är tiden det tar att 

navigera sig från punkt A till punkt B direkt beroende av avståndet och storleken på det objekt som 

skall klickas på. Detta kommer till viss del att tas upp nedan under mjukvara men det bör redan här 

specificeras att den programvara som används för att sköta interaktionen skall anpassa sig till 

användarens skärmupplösning, utan att för den delen förlora mark vad gäller användbarhet. (Raskin, 

2000) 

2.3.4 Problemet med lägen 

Ett speciellt fenomen som kallas för modes, eller lägen, är extra intressanta att beakta vad gäller 

interaktionen med ett digitalt gränssnitt. Ett läge en stor källa till fel, missförstånd, onödiga 

restriktioner och komplexitet i ett gränssnitt. Lägen som fenomen är när en programvara försätter 

användaren i ett läge där den endast har ett fåtal möjligheter att gå vidare, användaren begränsas i 

sitt utförande av den uppgift den har framför sig. Ett exempel på ett enkelt läge är en vanlig 

ficklampa. Då denna är påslagen så är den i ett läge, ”på”. För att gå ur detta läge måste användaren 

slå av lampan. Dock måste det tydligt visas vilket läge som ficklampan är i just nu för att användaren 

skall veta vad som händer om han trycker på knappen på ficklampan. I fallet med ficklampan så finns 

det inte några risker involverade. Men det finns tillfällen då det är väldigt viktigt att ett systems läge 

tydligt visas, till exempel att en lampa är avslagen då lampan skall bytas så att inte en risk för stöt 
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uppkommer. På samma sätt finns det en stor mängd lägen vad gäller digitala gränssnitt. Ett bra 

exempel är programvaran photoshop där man i flera fall försätts i ett läge där användaren begränsas 

i det antal val den kan göra. För att ta sig ur detta läge måste användaren antingen ångra sig, och 

förlora allt den gjort i detta läge, eller slutföra läget och eventuellt vara tvungen att ångra sig och 

börja om utifall att något gått fel. Enligt Raskin bör man således undvika att på något sätt försätta 

användaren i ett läge utan att klart och tydligt visas för användaren i vilket läge den just nu befinner 

sig. De saker som en användare gör i gränssnittet under ett visst läge skall heller inte vara av den art 

att det kan skada eller hindra denna i den uppgift den skall utföra. Det bör således även finnas enkla 

vägar tillbaka till ursprungsläget utan att någon aktivitet som användaren utfört har gått förlorat. I 

största möjliga mån skall lägen helt undvikas, eller ersättas med tidsbestämda tillstånd eller kvasi-

lägen. (Raskin, 2000, s.37-54) 

Quasimodes, eller kvasi-lägen, är intressanta utifrån målsättningen att utvärdera programvaror som 

sköter interaktion för 3d-modeller genom att detta är ett av de sätt som är vanligast att använda vid 

navigering i 3d-miljöer. Genom att till exempel hålla in en musknapp och röra musen rör användaren 

sig runt ett objekt, och en enkel klickning markerar helt enkelt objekt. Ett kvasi-läge är sådana lägen 

där användaren aktivt bibehåller ett läge genom att hålla in en knapp. Allt som användaren gör så 

länge knappen är intryckt gör den i ett kvasi-läge. Ett bra exempel är shift-tangenten på 

tangentbordet. Så länge denna hålls in ändras den text som skrivs in från gemener till versaler eller 

vice versa. På samma sätt fungerar shift-tangenten vid markering av filer. Fördelen med ett kvasi-

läge är att användaren hela tiden aktivt är medveten om det läge den för tillfället befinner sig i. Även 

detta är något som med fördel bör finnas i ett gränssnitt vid navigering i ett 3d-gränssnitt. (Raskin, 

2000, p.55-59) 

Genom att dessa krav beaktas minskar den mängd arbete som läggs på användaren genom att 

användaren inte behöver använda sig av en specifik hårdvara för att öppna och navigera sig i 

modellen. 

2.3.5 Behovsspecifikation utifrån Jef Raskins teorier 

Utifrån den teori som tagits upp ovan kring hur god interaktion bör gå till i ett digitalt gränssnitt kan 

ett flertal användbarhetsprinciper tas fram. Dessa är: 

 Standarder: Standarder skall användas för att underlätta för användaren och tillse att vanan 

hos användaren tillgodoses. 

 Vana: Endast den hårdvara och de delar i ett gränssnitt som kan tänkas användaren kan 

förutsättas ha en vana av att använda skall användas för navigering i gränssnittet. 

 Lättlärdhet: Systemet skall vara lätt att lära sig och stödja inlärningen i gränssnittet. 

 Locus of Attention: Gränssnittet och applikationen skall hjälpa användaren att behålla fokus 

på den uppgift den vill utföra. 

 The Flow: Inga onödiga meddelanden eller lägen bör finnas för att inte bryta användarens 

flöde i sitt arbete. 

 Double Dysclicksia: Enkelklickningar eller kvasi-tillstånd bör användas. 

 Skärmupplösning: Användarens skärmupplösning skall inte ha någon inverkan vid interaktion 

med applikationen via gränssnittet. 

 Lägen: Lägen skall undvikas, alternativt vara av modellen kvasi-lägen. 
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 Interaktionsflöde: Användaren skall bestämma takten på interaktionen, inte applikationens 

gränssnitt för att inte störa användares ”Locus of Attention”. 

2.4 Jacob Nielsens ramverk för utvärdering 

I slutskedet av projektet skall en utvärdering av slutprototypen genomföras för att säkerställa dess 

grundläggande funktioner och användbarhet. Den heuristik som skall användas är baserad på Jacob 

Nielsens användbarhetsprinciper. Denna utvärderingsmetod är en så kallad expertlösning, det vill 

säga den som genomför utvärderingen anses vara någon typ av expert. Naturligtvis kan termen 

expert vara svårdefinierad, men diskussionen kring nybörjare och experter kommer inte att gås 

igenom i detta arbete. För att på bästa sätt genomföra en heuristisk utvärdering skall experterna 

ifråga gemensamt sätta sig och gå igenom målet med utvärderingen. Därefter går de var för sig 

igenom det utvalda gränssnittet under ett par timmars tid genom att följa de heuristiska principer 

som skall användas. Samtliga principer gås igenom två till tre gånger. Därefter sammanställs 

resultatet och de problem som finns skrivs ned.  Det bör även noteras att undersökningar har visat 

att endast ungefär 80 procent av alla problem i ett gränssnitt kan hittas genom att genomföra en 

heuristisk utvärdering. Dock anses detta  räcka inom ramen för detta arbete för att säkerställa en 

grundläggande funktion på den första prototyp som tas fram utifrån den begränsade tid som finns 

tillhanda. (Brinck, Gergel, Wood. 2002) 

Nedanstående utvärderingsprinciper är baserade på de designprinciper som togs upp i kapitel 2.2 

ovan och som visar på vad som skall eftersträvas vid utvecklandet av ett användbart system. Med 

system menas här främst webbaserade system.Utifrån dessa designprinciper har Jacob Nielsen tagit 

fram följande tio utvärderingsprinciper för en heuristisk utvärdering. (Brinck, Gergel, Wood. 2002): 

 Systemet visar status: Systemet skall hela tiden visa för användaren vad som händer genom 

att ge feedback till användaren inom rimlig tid. 

 Överensstämmelse mellan systemet och den riktiga världen: Språket skall vara på en sådan 

nivå att användaren förstår. Tekniska jargongen eller ord skall undvikas. 

 Användarkontroll och frihet: Användaren skall lätt kunna hitta tillbaka om han eller hon blir 

vilse genom klart markerade ”utgångar”. 

 Överensstämmelse och standarder: Användaren skall inte behöva fundera på om liknande 

ord och ikoner innebär samma sak. 

 Hjälpa användaren att förstå och avhjälpa problem: Vanligt språk skall användas och 

program skall förklaras på ett gott sätt med tillräcklig hjälp för att avhjälpa sagda problem. 

 Motverka fel: Systemet skall tillse att inte fel kan uppstå där detta är möjligt. 

 Känna igen snarare än komma ihåg: Objekt och menyer skall ha en god visibilitet och 

igenkännings-faktor. Användaren skall således känna igen sig snarare än att komma ihåg hur 

denna senaste genomförde en viss aktivitet. 

 Flexibilitet och lättanvändbarhet: Program och system skall göras snabbare utan att visa 

detta för användaren samtidigt som den mer avancerade användaren kan hjälpas att utföra 

saker snabbare. 

 Estetik och minimalistisk design: Undvik information som är irrelevant eller inte behövs. 

 Hjälp och dokumentation: Tillse att det finns hjälp som snabbt går att få tillgång till och som 

kan följas på ett enkelt och konkret sätt. 
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Av vikt här är att dessa metoder främst är framtagna för webbaserade applikationer, inte för 

utvärdering av programapplikationer. För att tillse att dessa metoder kommer att fungera för 

utvärdering av den slutgiltiga prototypen kommer dessa att göras om. Detta kommer att göras 

genom att en jämförelse mellan Nielsens och Raskins utvärderingsprinciper genomförs vilket 

presenteras i kapitlet om metod. 
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3. Metod och Genomförande 
I följande kapitel gås ett flertal metoder igenom som användes för att genomföra projektet. Först 

diskuteras hur intressentgrupper togs fram och den metod som användes för att sedan specificerade 

användarna i dessa grupper med hjälp av metoden personas. Därefter följer en genomgång av de 

metoder med tillhörande begreppsförklaring som användes för att bygga själva 3d-modellen. De 

delar som tas upp här är metoder och begrepp, texturering av 3d-modeller, ljussättning och skugg-

sättning av en scen. Kapitlet avslutas med en genomgång hur Jacob Nielsens utvärderingsprinciper 

och Jef Raskins teorier för god interaktion slogs ihop till de utvärderingsmetoder som användes för 

att utvärdera den slutgiltiga 3d-modellen. 

3.1 Framtagande av Intressenter 

För att få en klar blick över vem den typiska användaren, och den målgrupp denna ingår i är, måste 

en första indelning göras. För att kunna tillverka en produkt som är riktad till rätt användare inom 

rätt intressentgrupp krävs att de potentiella intressenter som kommer att handha produkten tas 

fram och preciseras. Utifrån den beskrivning av termen intressenter som tidigare lagts fram kan ett 

stort antal personer ses som delar av gruppen intressenter vilka har direkt inflytande över hur 

interaktionen skall gå till i interaktiv dykmodell. De som bör ingå i dessa grupper är de som har det 

mest direkt inflytande på den slutgiltiga produkten och som ses som konkreta slutanvändare. Av alla 

möjliga grupper har följande tre grupper tagits ut utifrån de mål som länsmuseet specificerat i sin 

verksamhetsberättelse ovan. De är grupperade i primär-, sekundär och tertiära grupper utifrån de 

som har störst inflytande över hur interaktionen i 3d-modellen skall gå till. Dessa har även 

identifierats som viktiga grupper i länsmuseets verksamhetsberättelse vilket visas i bakgrund till 

denna rapport. 

 Primär grupp: Museibesökaren 

 Sekundär grupp: Dykare vid vrakplatsen för Kronan 

 Tertiär grupp: Länsmuseet i Kalmar 

Kalmar Läns Museum ses som en självklar intressent i och med att de är beställare av projektet, dock 

har dessa redan tidigare tagits bort vad gäller hänsyn till interaktion då dessa inte anses vara direkt 

involverade vid interaktionen i 3d-modellen. Då återstår museibesökaren och dykare vid vrakplatsen. 

Dykare av vrakplatsen var ett konkret önskemål från uppdragsgivaren Lars Einarsson, som själv är 

huvudansvarig för dykarbetet vid vrakplatsen och även en av de huvudfunktion som efterfrågades av 

i modellen. Under hela produktionen av 3d-modellen visades både konceptuella modeller och 

framsteg upp med jämna mellanrum för Lars Einarsson, varpå kommentarer gavs som ytterligare 

förfinade de krav som ställdes. Den mest problematiska gruppen att skaffa en god representant för 

är museibesökaren. För att definiera och specificera denna användes personas. Denna metod 

förklaras nedan. 

3.1.1 Personas 

Personas bygger på samma princip som konceptuella modeller: att ta fram en precis beskrivning av 

en användare och vad denne vill uppnå. I ideala fall så är denna inte fiktiv utan man har en faktiskt 

användare tillhanda, men inom ramen för detta projekt användes modellen med fiktiva användare. 

Personas är en metod som är vedertagen och ofta används inom interaktionsdesign. En av 

huvudanledningarna med att använda fiktiva användare är grundtanken att bara för att en 
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användare har varit utsatt för ett problem med eller har erfarenheter av en applikation så innebär 

inte detta automatiskt att denna vet vilken lösning som är den bästa. Ett persona är således inte en 

verklig person, men det är en representation av dessa; de är en hypotetisk arketyp av en användare. 

Ett persona styrs av de mål som en användare vill uppnå med en applikation eller en produkt. Ett 

persona har också fördelen att något utvecklas någon. Att kunna göra något som tillfredställer 

samtliga användare är något som är näst intill omöjligt. Målet med ett persona är alltså att ta fram en 

fiktiv men framför allt trovärdig representant för en intressentgrupp. Ett persona görs genom att en 

första skiss görs över vad som utmärker en fiktiv användare, saker som ålder, kön, inkomst, 

datorvana med mera specificeras. Då en bild av en användare som känns trovärdig har målats upp 

skrivs sedan en berättelse som visar vilka mål denna har och hur den använder en viss produkt i sin 

vardag. Det avslutas med att ett antal krav som denna person har ställs upp. Dessa kan förstås 

förtydligas eller ändras under arbetets gång. (Cooper, 2004) 

3.2 Tekniken vid 3D-modelleringen 

Under utvecklingen av dykmodellen genomfördes ett flertal olika steg; konceptuella modeller togs 

fram, förslag på lämpliga tekniker för modellering av vrakplatsen togs fram och modellen skapades 

utifrån dessa.  

3.2.1 Motivering för modellering med hjälp av 3D Studio Max 

Inom detta projekt valdes 3d Studio Max av två huvudanledningar: det fanns gedigna kunskaper 

inom programvaran genom tidigare studier och företaget Autodesk som producerat 3d Studio Max är 

en av de största distributörerna av mjukvara för 3d-modellering idag. Detta innebär att man genom 

att använda deras programvaror också säkerställer att modellens funktionalitet kommer att kvarstå 

genom att företaget har mycket resurser till att hålla sina programvaror uppdaterade och 

bakåtkompatibla. 

3.3 Metoder och begrepp vid 3d-modellering 

För att skapa en realistisk 3d-modell krävs ett beaktande till tre saker, hur modellen skall 

modelleras/skapas, hur dessa skall textureras och hur scenen skall ljussättas. Med texturering menas 

här hur naturtrogenheten i ett objekt fås genom att lägga på till exempel en träliknande bild och 

sträcka ut denna över ett objekt för att ge en illusion av att det är gjort av trä. Nedan följer en 

genomgång av de metoder för modellering som använts, hur dessa har planerats att textureras och 

vilken sorts ljus som använts för att skapa en naturtrogenhet i scenen. 

3.3.1 Modellering 

Som ovan angivits ansågs de två mest lämpade metoderna eller modifierarna för att göra modellen 

vara lathe och box-modellering. En modifierare är en metod som läggs på ett objekt och drastiskt 

ändrar dess egenskaper.  Den svenska översättningen av lathe är drejskiva, vilket är ungefär på det 

sätt som denna modifierar fungerar, ett föremåls form i genomskärning roteras 360 grader runt sin 

egen axel (se Figur 6).  
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Figur 6. Linje som visar ett föremåls form i genomskärning 

 

Efter att detta gjorts anges vart mittpunkten, eller axeln på linjen skall ligga (se Figur 7). Axeln 

motsvaras av markören med en blå fyrkant på figuren. 

 

Figur 7. Justering av axel 

 

Därefter läggs modifieraren lathe på linjen. Modifieraren lathe gör att linjen repeteras runt 

mittpunkten 360 grader och skapar därigenom ett tredimensionellt objekt (se Figur 8). 
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Figur 8. Modifieraren lathe 

Fördelen med metoden lathe är att den skapas utifrån en enkel form vars egenskaper lätt kan ändras 

under arbetets gång. Den är också lätt att anpassa vad gäller komplexitet genom att både linjen och 

egenskaperna för modifieraren lathe lätt kan ändras, det finns med andra ord inga tillfällen då det är 

omöjligt att ångra en förändring. 

Box-modellering, vilket är den andra metoden som beslutades användas, är en mer komplex 

metoden, men har samtidigt större möjligheter för kontroll från användarens sida. I 3d Studio Max 

finns ett antal standardformer, så kallade primitiver, som kan skapas utan att dessa görs helt från 

grunden. Dessa inkluderar till exempel boxar, koner, sfärer, plana ytor och tuber. Som namnet box-

modellering indikerar så utgår denna metod från primitiven box. Således skapas först en box, vilken 

sedan görs om till en ”Editable Poly”. Genom att boxen görs om från att vara en primitiv till en 

editable poly öppnas en mängd möjligheter som inte tidigare fanns. Det bör även nämnas att 

förutom editable poly så finns även editable mesh tillgängligt. Dessa har i stort samma egenskaper, 

men editable poly är en nyare metod och har fler hjälpmedel inbyggt i 3d Studio Max, bland annat 

fler möjligheter till att markera flera punkter eller ytor utan att behöva manuellt markera dessa var 

för sig. Främst finns nu möjligheten att modifiera enskilda punkter, linjer och ytor i modellen var för 

sig. Figur 9 visar hur dels enskilda sidor på boxen kan markeras och ändras och även enskilda 

punkter. 

 

Figur 9. Markering av ytor och enskilda punkter 
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Genom att flytta och modifiera dessa ytor på boxen kan former sedan skapas. Figur 10 visar hur den 

markerade ytan  i figur 11 har extruderats, skjutits ut, två gånger för att skapa en böjd form. 

 

Figur 10. Skapande av form utifrån ett box-objekt 

Så långt som hittills gåtts igenom kring skapande av former utifrån boxobjekt fungerar bra så länge 

inga mjuka former krävs. För att skapa mjuka eller rundade former krävs att en modifierare läggs på 

ovanpå den skapade formen. Modifieraren som främst används kallas ”TubroSmooth”. Denna rundar 

av alla skarpa hörn och ger objektet en mjukare form (se Figur 11). 

 

Figur 11. Modifieraren meshsmooth 

3.3.2 Texturering, ljussättning och skuggor 

För att en modell skall bli naturtrogen kräver detta att ett material läggs på objekten i scenen. 

Material används för att efterlikna saker hos ytan på ett verkligt objekt såsom färg, textur, 

genomskinlighet, blankhet med mera. Detta gör att till exempel en grå box kan gå från att se tråkig 
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och grådaskig ut till att likna en box gjord av trä. Det som bör tas under beaktande vad gäller 

texturering är ett flertal saker, speciellt då komplexiteten i modellen skall vara så liten som möjligt. 

För det första bör de bilder som används som grund för texturerna inte vara allt för stora och för det 

andra bör ett material inte repeteras för många gånger över en yta då dessa då kräver större kraft för 

att renderas/framkallas.  Antalet egenskaper som ändras i varje material bör även det vara så litet 

som möjligt då även detta gör scenen mer tungarbetad. Vid de tillfällen då mer avancerade material 

än dock måste användas så kan dessa med fördel bakas in i materialet tillsammans med ljus och 

skuggor genom metoden ”Render to texture”. Genom att ett material bakas in så omformas skuggor 

och förändringsegenskaper hos ett material till en bild som ligger ovanpå materialet. Nackdelen med 

denna teknik är att dynamiken i ljus och material drastiskt förändras, men detta vägs upp genom att 

drastiskt öka hastighet för rendering av material, speciellt i andrahandsprogramvaror som renderar i 

realtid. 

För att skapa ett realistiskt ljus i en scen behövs i de allra flesta fall ett flertal ljuskällor som alla syftar 

till olika saker såsom grundbelysning eller skuggor. I de allra flesta fall i en naturlig miljö finns en 

grundbelysning. I 3d Studio åstadkoms detta genom att en grundläggande ljuskälla skapas som kastar 

ljus på samtliga sidor på samtliga objekt i scenen. Därefter tillsätts två till tre ytterligare ljuskällor vars 

huvudfunktion, förutom att lysa upp, är att kasta skuggor. Skuggornas egenskaper vad gäller 

genomskinlighet och skarphet sätts på ett sådant sätt att det utseende som eftersträvas fås fram. Att 

använda referensbilder till just detta ändamål är en stor hjälp.  

3.4 Metod för Utvärdering 

En god utvärdering blir aldrig bättre än de principer som används. I bakgrunden av denna rapport  

togs generella användbarhetsmål, Nielsens användbarhetsprinciper och Raskins teorier kring god 

interaktion upp. Nielsens principer är dock riktade direkt mot webbsidor och inte programvaror och 

måste därför anpassas för detta ändamål. Detta kommer att göras genom att Nielsens 

användbarhetsprinciper först jämförs med användbarhetsmålen. Även om Nielsens 

användbarhetsprinciper i sig bygger på de presenterade användbarhetsmålen, så kan det vara nyttigt 

att omtolka dessa utifrån målsättningen att utvärdera en programvara snarare än en webbsida. 

Resultatet av detta blir en omstrukturerad och omformulerad version av Nielsens 

användbarhetsprinciper. För att även dra nytta av den teori som lagts fram gällande Jef Raskins 

teorier om god interaktion kommer de omformulerade användbarhetsprinciperna att åter igen 

omarbetas och Raskins teorier kommer här att ligga med. Stukturen på detta arbete kan ses i figur 12 

nedan. 
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Figur 12. Metod för framtagande av utvärderingsprinciper 

Slutresultatet blir alltså ett antal heuristiska utvärderingsprinciper som bygger på 

användbarhetsmålen, Nielsens användbarhetsprinciper och Raskins teorier om god interaktion. 

Arbetet med att ta fram dessa presenteras nedan. 
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3.4.1 Framtagande av anpassade utvärderingsprinciper 

Till att börja med presenteras här en kort översikt om vilka Nielsens utvärderingsprinciper är utan 

vidare förklaring. Mer information om varje punkt finns i bakgrunden ovan. 

 

Figur 13. Översikt Nielsens användbarhetsprinciper 
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För att kunna göra en bra jämförelse krävs också att ett antal principer tas fram utifrån den teori som 

tagits upp utifrån Raskins teorier. Följande principer togs fram från Raskins teorier ovan: 

 

Figur 14. Översikt Raskins principer för god interaktion 

Jämförelsen av Raskins och Nielsens metoder tas ut genom att varje del av Raskins principer för god 

interaktion som tagits upp ovan jämförs Jacob Nielsen användbarhetsprinciper. Nedanstående fem 

nya principer för heuristisk utvärdering togs fram. Enligt dessa bör gränssnittet hos den slutgiltiga 

prototypen ha: 

1. God interaktion genom 

o Tydlig feedback då användaren rör musen över och trycker på element i gränssnittet 

för att 

 Hjälpa användaren vid navigering i menysystemet i gränssnittet. 

 Hjälpa användaren förstå hur den navigerar sig i 3d-modellen. 

o Att tillse att användarens ”locus of attention” ligger på navigationen i modellen 

snarare än på hur navigationen går till och därmed inte bryter ”the flow”. 

o Att tydliga in- och utgångar finns så att användaren lätt kan börja om eller hitta 

tillbaka om den kommer vilse i applikationen. 

o Att användaren själv bestämmer takten på interaktionen och navigeringen i 

gränssnittet. 

o Undvikande av lägen i gränssnittet, eller i nödfall med hjälp av kvasi-lägen. 

o Inga onödiga meddelanden används som stör. 

o Enkel- snarare än dubbelklickningar. 
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2. Hjälpfunktioner som 

o Hjälper användaren att hitta information om denna inte förstår hur den skall gå 

tillväga. 

o Hjälper den vana användaren att ytterligare skaffa sig kunskap om vidare 

funktionalitet hos applikationen 

o Finns lättillgängligt både visuellt i gränssnittet och i skriftlig form. 

3. En minimalistisk estetik och design för att 

o Minska risken för att användaren inte förstår hur den skall navigera sig. 

o Alla grafiska element som krävs för att förstå och navigera sig i modellen skall ha en 

god synlighet. 

o Antalet in- och utgångar skall vara så få som möjligt för att underlätta då användaren 

skall bestämma sig för vad den skall göra härnäst. 

4. En användning av standarder i form av 

o Ikoner som är goda representationer av den funktion de representerar. 

o Ett gott språk som användaren kan förstå. 

o En användning av mus och tangentbord som användaren kan förutsättas känna till.  

5. En god funktionalitet som 

o Ser till att användaren inte förlorar något av den tid som den lagt ner. 

o Inte påverkas av användarens skärmupplösning. 

3.4.2 Att genomföra en heuristisk utvärdering 

För att på bästa sätt genomföra en heuristisk utvärdering skall experterna ifråga gemensamt sätta sig 

och gå igenom målet med utvärderingen. Därefter går de var för sig igenom det utvalda gränssnittet 

under ett par timmars tid genom att följa de heuristiska principer som skall användas. Samtliga 

principer gås igenom två till tre gånger. Därefter sammanställs resultatet och de problem som finns 

skrivs ned.  Det bör även noteras att undersökningar har visat att endast ungefär 80 % av alla 

problem i ett gränssnitt kan hittas genom att genomföra en heuristisk utvärdering. Dock räcker detta 

för att inom ramen för detta arbete säkerställa en grundläggande funktion på den första prototyp 

som tas fram. (Brinck, Gergel, Wood. 2002) 
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4. Resultat 

4.1 Framtagande av användare 

De två huvudanvändare av den interaktiva dykmodellen som tagits fram är dykare vid vrakplatsen 

och museibesökare, både genom intervju med Lars Einarsson och genom studien av länsmuseets 

verksamhetsberättelse. Som representant för gruppen dykare fanns Lars Einarsson till hands under 

hela produktionsfasen av 3d-modellen. Museibesökaren representerades i form av två stycken fiktiva 

personas. Dessa togs fram enligt den metod som tas upp i kapitel 3.1.1 ovan och finns beskrivna i sin 

helhet i bilaga 7.1 och 7.2. Då museibesökarna enligt Länsmuseet främst är skolungdomar och 

barnfamiljer på semester så togs personas fram för dessa. 

4.1.1 Museibesökaren 

Länsmuseet i Kalmar Län riktar sig mot en stor grupp människor, då alla som lever och verkar i 

samhället kan antas ha ett behov av kultur och att lära känna historian i den region de lever i. Detta 

gör de genom att arbeta med arkeologi, historia kring bebyggelsen i regionen och vård av de 

byggnader som finns.  För att bena ut vem den typiska museibesökaren är, och därigenom också en 

av slutanvändaren för en interaktiv dykmodell, genomfördes en studie av den verksamhetsrapport 

och den strategiplan som länsmuseet tagit fram. Att de vill öka antalet besökare med 20 000 har 

redan framkommit tidigare, men vilka är dessa? Det stora fokus som museet lägger på att 

modernisera och göra det kulturmaterial som de har mer tillgängligt via ny teknik ger en inblick i hur 

de i nuläget lägger ett större fokus på den lite yngre besökaren, det vill säga de som kommer att 

använda sig av deras webbsida och är öppen för ny teknik. Redan i dagsläget samarbetar länsmuseet 

med bland andra dataföretaget Windh AB för att digitalisera det material som finns. En ytterligare 

indikering för att man lägger ett större fokus på en yngre målgrupp är de samverkansprojekt som 

museet för, till exempel ett treårigt skolutvecklingsprojekt med Vimmerby och ett avtal om tidsresor 

för skolbarn med Mörbylånga kommun. (Kalmar Läns Museum Verksamhetsberättelse, 2006) 

Förutom att direkt se vad museets mål är så kan ytterligare information om deras bild på den grupp 

de fokuserar på fås genom att se över hur det lagt upp sin marknadsföring. I verksamhetsberättelsen 

framgår det att de från 2006 och framåt har fokuserat på att nå ut till länsbor och sommarturister. 

Detta har bland annat gjorts genom ökad annonsering och skyltning i Kalmar stad och genom att göra 

museets hemsida mer tillgänglig genom utökning av det digitala biblioteket med bilder tillsammans 

med en språkanpassning till engelska och tyska. De turister som kommer in är främst bosatta i 

Sverige, har barn och vill främst se utställningen om Regalskeppet Kronan. Under sommaren sker 

dagliga guidningar av Kronan-utställningen och under resterande år sker dessa guidningar främst för 

barn och ungdomar. Utifrån detta kan det utrönas att en stor del av besökarna är barn och 

ungdomar. Att ett huvudfokus ligger på Kronan-utställningen står klart då detta är den utställning 

som är mest välbesökt och efterfrågad. Kronan-utställningen ses även som en av de punkter där 

extra tyngd på marknadsföring skall ligga. (Kalmar Läns Museum Verksamhetsberättelse, 2006)  

En första bild av museet besökare har ovan målats upp. De intressenter som detta projekt riktar sig 

mot vad gäller slutanvändare är dykare vid vrakplatsen och museibesökare. Då dykarna 

representerades av Lars Einarsson behövdes endast museibesökaren ytterligare förtydligande. För 

att få en bild av slutanvändaren används i detta projekt personas. Dessa syftar till, som specificerats i 

metoden ovan, att skapa en grundläggande förståelse för vem användaren är.  Grundtanken bakom 
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personas är att man skall utveckla för någon snarare än ingen. Ett persona visar vad som utmärker en 

typisk användare och hur denna använder tekniken i sin vardag (Brink, Gergle, Wood. 2002).  

Gruppen museibesökare representeras grupperna Barnfamiljer ej bosatta i Kalmar (turister) och 

skolungdomar. Dessa representeras i sin tur av Johan Andersson som är en tvåbarnsfar som bor 

tillsammans med sin fru och Rasmus Oskarsson som är tolv, går i skolan och bor med sina föräldrar 

och sin syster. Deras samlevnadsförhållanden kan beskrivas som kärnfamiljer både föräldrarna i båda 

familjerna är gifta och båda familjerna har två barn. De har också valts ut då just familjer med fler än 

tre personer troligen har en mer ansträngd ekonomi och därför även är mer benägna att resa med bil 

eller buss på semester för att spara pengar. Personer som antingen lever ensamma eller med endast 

sin partner har mer pengar och är troligen inte inom en sådan grupp att de gör Sverige-semestrar. 

Det skall dock noteras att detta endast är något som förutsätts i denna rapport. För att verifiera att 

dessa personas är realistiska och kan motsvara en typisk användare gjordes en jämförelse med 

artikeln ”Barn och Familj” som bygger på statistiskt material från Statisiska Centralbyrån framtaget av 

Elisabeth Landgren Möller och Karin Lundström. Rapporten visar att nästan 45 procent av Sveriges 

befolkning ingår i en barnfamlj. Inom dessa barnfamiljer bor huvuddelen av alla barn tillsammans i en 

så kallad ”traditionell kärnfamilj”. Detta förhållande förändras en del allt eftersom att barnen blir 

äldre. Vid småbarnsålder bor 80 procent i en kärnfamilj och vid 17 års ålder är motsvarande 63 

procent. Detta visar ändå på att huvuddelen av människor som har en egen familj bor 

kärnfamiljsförhållanden. Då föräldrarna är 35-44 år så bor 70 procent i en kärnfamilj. Således tyder 

detta material på att huvuddelen av både barn och föräldrar bor i just kärnfamiljsförhållanden. 

Antalet barn i familjerna baserat på samtliga barnfamiljer i studien är 1,81. Därför är det heller inte 

orimligt att förutsätta att familjerna som de två framtagna personas bygger på också består av två 

barn. (Landgren/Lundström, 2008) 

Nedan följer en sammanfattning av de två personas som tagits fram, baserade på dessa två grupper. 

Dessa följs av en kravspecifikation för respektive intressent. 

4.1.1.1 Barnfamiljer ej bosatta i Kalmar Län (turister): 

Gruppen turister består främst av familjer som inte är bosatta i Kalmar. De planerar sin semester och 

även sina besök noggrant för att det skall passa för hela familjen. Detta gör de genom att dels ta 

kontakt med turistbyråer men även genom att tidigt se vad som finns tillgängligt via internet. 

Familjerna består i regel av mamma, pappa och ett till två barn. Deras huvudfokus angående sitt 

besök på museet är Kronan-utställningen, men är även öppna för ytterligare intressanta utställningar 

om några sådana finns. Av vikt för denna målgrupp är att de under sitt besök kan besöka 

utställningar som sysselsätter hela familjen. Hemma har de en relativt ny dator och tillgång till 

internet, vilket gör att de har en god datorvana och utan problem kan navigera sig. Detta gäller 

främst barnen i familjen som både spelar spel och kommunicerar via internet. Utifrån ovanstående 

grundläggande beskrivning av målgruppen har personat för Johan Andersson tagits fram (se Bilaga 1). 

De krav som ställs på dykmodellen vad gäller gruppen Barnfamiljer ej bosatta i Kalmar Läns 

användande är följande: 

 Tillgänglighet via webben: Den skall finnas tillgänglig på länsmuseets hemsida 

 Tillgänglighet vid installation: Plug-in programmet skall inte vara allt för svårt att installera 

 Underhållande: Den skall vara underhållande, dels för honom själv men även för barnen 

 Estetik: Den skall vara estetiskt tilltalande och verklighetstrogen 
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 Användbarhet: Navigationen skall vara lättlärd, skall inte kräva hårdvara som inte finns hos 

en normal datoranvändare och vara förlåtande om man gör fel eller kommer vilse 

 Tillgänglighet via teknik: Den skall kunna köras på en relativt ny dator 

4.1.1.2 Barn och Ungdomar 

 Denna målgrupp är mellan 7 till 19 år och besöker museet genom skolan eller annat liknande 

verksamhet. De är främst intresserade av kronan utställningen då denna är både spännande och 

menar till egen fantasi. Då de personer som ingår i denna målgrupp går i skolan så får de troligen en 

förklarande genomgång av sitt besök av sin lärare innan de besöker museet. De har en god datorvana 

och använder datorn både till spelande, surfande och kommunikation via msn eller communities på 

nätet. De har ett öppet sinne för moderniteter och testar gärna nya tekniker. I skolan har de tillgäng 

till datorer med snabb uppkoppling och använder dessa dagligen i sitt skolarbete. Av vikt för denna 

målgrupp är att de blir aktiverade och engagerade under sitt besök på länsmuseet.  Användarprofilen 

om Rasmus Oskarsson har tagits fram utifrån ovanstående information (se Bilaga 2). De krav som 

ställs på en interaktiv dykmodell för barn och ungdomar är följande: 

 Tillgänglighet via distribution: Modellen skall finnas tillgänglig antingen online eller för 

nedladdning 

 Användbarhet: Modellen skall vara lättnavigerad och förlåtlig utifall att användaren kommer 

vilse 

 Upplevelse: Det skall finnas en detaljrikedom i modellen som manar till ytterligare intresse 

 Tillgänglighet via teknik: Hårdvara och mjukvara  som krävs skall inte vara utöver det som 

finns i en standarddator idag 

4.1.2 Dykare vid vrakplatsen för Kronan 

Lars Einarsson är huvudansvarig för dykarbetet vid vrakplatsen av Kronan. Därför var det ett självklart 

val att han under projektets tid skulle vara representant för denna intressentgrupp. Som redan 

nämnts fanns Lars tillgänglig under hela produktionsfasen för att kunna ge kommentarer och 

bedömningar av framstegen. Vid en av intervjuerna med Lars Einarsson framkom det att dykningar 

vid vrakplatsen för Kronan endast kan göras under en begränsad del av året, dels på grund av sikt 

men även väderförhållanden. Därför underlättar det mycket om det redan på ett tidigt stadium kan 

göras en genomgång av dykningen och vrakplatsen. Genom att navigera sig i en 3d-modell så kan de 

personer som kommer att genomföra dykningen tidigt få en bild av hur det kommer att se ut. Det är 

även viktigt att kunna distribuera modellen till de som dyker då dessa inte finns tillgängliga på plats i 

Kalmar i många fall. Genom att göra detta kan de som skall deltaga i dykningarna skaffa sig en 

grundläggande bild av vrakplatsen innan de kommer på plats i Kalmar. Under intervjun framkom elva 

punkter som måste finnas med i den slutgiltiga modellen (se nedan).  Dessa förfinades och arbetades 

på under produktionsfasen av modellen i samarbete med Lars. (Lars Einarsson. 2007) 

Dykmodellen för denna intressentgrupp ställer andra krav än de målgrupper som tagits fram ovan, 

vilka är: 

 Tillgänglighet via distribution: Den skall kunna brännas på cd eller dvd och skickas ut till 

berörda personer. 

 Användbarhet: Modellen måste ha en stor tillgänglighet vad gäller användandet genom att 

navigationen skall vara lättlärd och förlåtande. 
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 Naturtrogenhet: Objekten i modellen måste överensstämma med verkligheten. Här är det 

följande elva objekt som måste finnas med: 

1. Styrbordsidan 

2. Schackbojens fästpunkt på botten, skall vara markerad med ”KS 3” och en lina upp 

mot ytan 

3. Schaktområdet 

4. Masten 

5. Bogankaret 

6. De två bronskanonerna 

7. Östra fästet för slamsugens hanfotslina 

8. Babordssidan 

9. Akterpartiet 

10. Kattspår (KS) med västra fästet för slamsugens hanfotslina 

11. Nätcontainern utanför starbords sida 

 Tillgänglighet via teknik: Modellen bör kunna köras på en något äldre dator och inte vara 

alltför tungkörd 

4.2 Konceptuella modeller 

Vid modellering finns ett flertal olika metoder för att skapa tredimensionella objekt. För att skapa 

modellen över vrakplatsen för kronan användes två metoder, lathe och boxmodellering. Dessa togs 

fram genom ett första skapande av konceptuella modeller för att ge en bild av vilka metoder som 

bäst skulle fungera för ändamålet. Då det fanns en stor mängd tvådimensionella bilder tillhanda så 

kunde fokus av de konceptuella modellerna läggas på att förevisa hur man på bästa sätt kan 

modellera med en enkelhet men samtidigt behålla en viss grad av detaljrikedom. Ett flertal 

konceptuella modeller togs fram. Den första är baserad på att varje enskild planka modelleras för sig 

(se Figur 15). Tanken bakom var här att genom att höja upp den översta ytan skulle varje enskild 

planka få en enskild och distinkt form.  

 

Figur 15. Konceptuell modell Planka 

Dock innebär detta en stor mängd enskilda föremål i modellen, vilket minskar dessa tillgänglighet 

genom att göra modellen med tungkörd på maskiner som inte är beskaffade med väldigt bra 

hårdvara. Således skissades en andra konceptuell modell fram för modellering (se Figur 16).  
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Figur 16. Konceptuell modell Plankor som ett objekt 

Målet med denna typen av modellering är att få färre antal ytor i modeller samtidigt som en illusion 

av att det faktiskt är flera plankor skapas. Det är fortfarande bara ett objekt, men med flera ytor. 

Detta gör att ett flertal ytor tas bort, jämfört med om varje planka skulle modellerats var för sig. 

Dessa är de ytor som finns mellan varje planka. Denna illusion skapas genom att, precis som i 

föregående konceptuella modell, höja vissa valda ytor. I så stor mån som möjligt beslutades det att 

göra så många liknande block som möjligt, utom i de fall där plankorna i vrakplasten låg helt enskilt 

eller hade ett sådant utseende att dessa inte kunna anpassas till det tänkta modelleringssättet. I vissa 

fall fanns det även enskilda delar på vrakplatsen som i sig inte skulle medföra en större belastning i 

handhavandet av modellen, i detta fall de två trosshakar som finns på poop-däck, översta däcket. 

Därför beslutades det att även dessa skulle modelleras, med fokus på en så stor enkelhet som 

möjligt. En konceptuell modell togs fram kring dessa (se Figur 17). Som underlag till detta låg 

konstruktionsmetoden ”Lathe” som beskrivs mer utförligt nedan.  

 

Figur 17. Konceptuell modell för trosshake 

Även de föremål som togs upp under 4.1.2 skulle tas under beaktande och finnas med i 3d-modellen. 

En kort repetition följer först på dessa. 

1. Styrbordsidan 

2. Schackbojens fästpunkt på botten, skall vara markerad med ”KS 3” och en lina upp 

mot ytan 

3. Schaktområdet 

4. Masten 

5. Bogankaret 

6. De två bronskanonerna 
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7. Östra fästet för slamsugens hanfotslina 

8. Babordssidan 

9. Akterpartiet 

10. Kattspår (KS) med västra fästet för slamsugens hanfotslina 

11. Nätcontainern utanför starbords sida 

Det mesta av styrbord-, babord-sidan, masten och akterpartiet sågs som möjligt att modellera med 

redan framtagna tekniker, de som är baserade på den konceptuella modell som togs fram kring figur 

2. Efter ett samtal med Lars Einarsson framkom det att schakt-bojens fästpunkt, schaktområdet, 

östra fästet för slamsugen och kattspåren inte behövde modelleras utan skulle främst vara rätt 

placerade för att ge en god överblick på deras placeringar. Därför togs inga konceptuella modeller 

fram för dessa utan en text eller färgmarkering ansågs fungera lika bra. Det framgick även att de två 

bronskanonerna kunde skapas utifrån samma konceptuella modell som trosshakarna som redan 

tagits upp. Formen på dessa skall följa de bilder som finns i de rapporter om utgrävningsarbetet som 

fanns tillhands. Målet för just dessa var att försöka efterlikna formen i så stor utsträckning som 

möjligt. Nätkontainerna är så pass enkel i sin utformning att en konceptuell modell här inte ansågs 

vara nödvändigt.Tanken bakom modellerandet av denna var att skapa en box med ett antal sidor och 

därefter dra in de ytor som skall representera hålen. Därefter tas dessa bort för att skapa hålen i 

buren. 

Den sista delen i modellen som skulle modelleras var ankaret. Ankaret som sådant har ett väldigt 

distinkt utseende och fungerar även som en viktig riktpunkt för att skaffa sig en bild av hur skeppet 

ligger på vrakplatsen. Därför beslutades det att detta skulle göras med en högre detaljnivå än övriga 

delar i den slutgiltiga modellen. En konceptuell modell togs fram utifrån de bilder som fanns tillhanda 

(se Figur 18).  

 

Figur 18. Konceptuell modell Ankare 

4.3 Byggande av modellen 

Själva modellerandet av vrakplatsen delades in i fyra steg: modellering av miljön kring vraket, 

modellering av vraket i sig, texturing av samtliga objekt i scenen och ljussättning. Som hjälp genom 

hela designprocessen användes både de bilder som tagits på länsmuseet, de schematiska bilder som 

fanns tillgängliga i de rapporter som erhållits från länsmuseet och det videomaterial som erhållits 

från Lars Einarsson. Varje däck eller objekt modellerades för sig och sammanfogades sedan till eett 

enhetligt objekt varefter de blev färdiga. Nedan följer en beskrivning av dessa fyra steg. 
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Modelleringen av vraket i sig är uppdelad i de olika däck som finns på skeppet: poop-däck, skansdäck, 

övre batteridäck, mellersta batteridäck, undre batteridäck och trossdäck. 

4.3.1 Miljön kring vraket 

Vraket efter regalskeppet Kronan är beläget på havsbotten på 26 meters djup sex kilometer öster om 

byn Hulterstad på Sydöstra Öland. Botten i sig har en väldigt liten höjdskillnad, mindre än två meter 

från högsta respektive lägsta punkten (se Figur 19).  

 

Figur 19. Vrakplatsen i genomskärning 

Därmed så ligger också själva vraket relativt plant utmed havsbotten.  Detta skedde i och med att 

skeppet sjönk och sedermera därefter har mulnat och allt eftersom lagt sig utmed botten. Hela 

vrakplatsen sträcker sig över en area som motsvarar ungefär 80*40 meter (se Figur 20). (Einarsson, 

2005) 

 

Figur 20. Översikt över vrakplatsen (Einarsson, 2005) 

Efter samtal med Lars Einarsson framkom det att större hänsyn till nivåskillnaden inte behövde tas då 

detta i sig inte var av vikt för att kunna få en god bild över hur vrakplatsen ligger till. Däremot 

efterfrågad en viss realism i form av en botten som har en räfflad struktur. Dessutom skulle samtliga 

delar av vrakplatsen vara belägna i rätt förhållande till varandra. Förutom skeppsvraket krävdes även 

att de två bronskanoner som fortfarande finns kvar på botten och ankaret, som är beläget cirka 20 

meter söder om yttersta södra spetsen på vraket finnas med. (Einarsson, 2007) 
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Själva botten på vrakplatsen skapades genom att första skapa en rektangulär form som fick gälla som 

bas. För att erhålla den räfflade strukturen fanns två alternativ. Antingen gör man den rektangulära 

formen faktiskt räfflad. Dock skapar detta ett stort antal ytor som minskar prestandan på 

slutmodellen. För att motverka detta användes istället material för att skapa en illusion av sagda 

räffling. Genom att upprepa den bild som låg till grund för materialet, en bild på sand, och utnyttja 

de ojämnheter som fanns i bilden skapades således den illusion som visas på figur 21. Ytan är helt 

plan, men den ser räfflad ut. 

 

 

Figur 21. Illusion av räfflad botten 

4.3.2 Enskilda föremål på vrakplatsen 

Kanonerna gjordes genom metoden Lathe som låg som grund för de konceptuella modeller som 

tagits fram för denna. Genom att första göra formen av kanonen i genomskärning och därefter lägga 

på metoden Lathe skapades en form som väl fungerade för att efterlikna utseendet på kanonerna. 

Endast den bakre delen på kanonerna modellerades då toppen på dessa är belägna under 

bottenskiktet och därigenom ej heller syns (se Figur 22). 
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Figur 22. Kanon 

Den metod som ansågs vara bäst lämpad för ankaret, då detta krävde en större detaljrikedom än 

andra objekt i modellen, var box-modellering. Detta för att få en så stor frihet som möjligt att 

efterlikna ett fysisk ankare. För att underlätta arbetet med att modellera detta användes de 

konceptuella modeller som bakgrund i 3d Studio Max. Resultat syns på figur 23.  

 

Figur 23. Ankare 

 

4.3.3 Byggande av vraket 

Poop-däcket är det däck som är beläget högst upp på ett fartyg, även kallat utkiken. Denna 

modellerades upp genom tidigare nämnda box-modelleringsmetod. Som bas för modelleringen låg 

de bilder som fanns tillgängliga i de rapporter från utgrävningen som fåtts tillhanda från länsmuseet i 

Kalmar. Ett exempel på en dylik bild finns i bilaga 5. Utifrån dessa bilder skapades huvuddelen av 

poop-däcket genom boxmodellering där varje enskild planka drogs ut och där toppen på denna 
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höjdes upp. Detta för att skapa redan nämnda illusion av flertalet plankor bredvid varandra. Ett 

exempel på detta finns på figur 24 nedan.  

 

Figur 24. Första delen av Poop-däcket 

Som ses på figuren så består största delen av däcket av ett enda objekt och endast de översta ytorna 

har höjts upp. Under arbetet med poop-däcket behövdes två saker beaktas och övervägas huruvida 

dessa skulle modelleras eller inte. Det ena var de två trosshakar som finns längs relingen, och det 

andra är de ornament som finns belägen där poop-däcket möter skansdäck. Trosshakarna kunde 

utan problem modelleras genom metoden lathe, som även användes vid skapandet av kanonerna (se 

Figur 25). 

 

Figur 25. Trosshake 

Trosshakarna finns belägna på två ställen längs den övre relingen på poop-däcket och resultatet blev 

så pass enkelt så att det inte nämntvärt ökar antalet ytor i den slutgiltiga modellen. Ornamentet som 

är beläget mellan två plankor längs relingen var i sig väldigt detaljerat. Dock modellerades dessa 

genom enkla former så att en igenkänning-faktor ändå finns med från de som tidigare sett modellen. 
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Dessa gjordes genom extrudering (utskjutande) av ytorna från de plankor som utgör relingen (se 

Figur 26). 

 

Figur 26. Ornament 

Skansdäcket modellerades med samma metod som för poop-däcket. Längs skansdäcket finns varken 

ornament eller föremål som står ut utifrån de skisser som fanns tillhanda så fokus kunde läggas på 

att endast modellera de plankor som utgör däcket.  Skansdäcket förlänger relingen som påbörjas 

redan på poop-däck. En stor del av skansdäcket består av plankor varpå metoden med box-

modellering fungerade väldigt bra för att skapa ett objekt med få ytor. Det som står ut på modellen 

är de två kanonhål som finns belägna under poop-däcket. Dessa skapades genom att åttakantiga hål 

skars ut. 

Det övre batteridäcket skiljer sig från övriga däck genom att det har ett flertal ornament (se Figur 27). 

Precis som ovan nämnda ornament kunde dessa inte modelleras i detalj då risken för att få en alltför 

tungkörd modell var överhängande. Dock valdes några föremål ut som detaljerades på en väldigt 

grundläggande nivå för att skapa en igenkänningsfaktor samtidigt som det får däcket att stå ut.  

 

Figur 27. Skiss över ornament på Övre Batteridäck 
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Ängeln längst den vänstra kanten på figur 20 valdes att inte modelleras, dock behölls den rundade 

formen. Pelarna gjordes med en låg grad av detaljrikedom och likaså den M-formade plattan i mitten. 

Resterande ornament modellerades inte. En metod som hade kunnat användas för att skapa en 

trovärdig bild av hela ornamentet hade varit att med hjälp av material lägga på en bild som skapar en 

illusion av detta. Dock hade detta krävt en bild med en hög upplösning och dessutom hade ytan på 

ornamentet blivit platt och livlöst. Genom den lösning som användes skapades ett ornament som 

både har en upphöjd yta och därigenom har större förutsättningar för att kasta skuggor på ett 

korrekt sätt och ge ett naturligt utseende (se Figur 28). 

 

 

Figur 28. Modellerade ornament på Övre Batteridäck 

Som synes så har formen på ornamenten i stort efterliknats men de avancerade detaljerna har 

lämnats utanför. Figur 28 visar även hur denna lösning även kastar skuggor på ett realistiskt sätt och 

modellen får genom detta en dynamik, jämfört med ett statiskt utseende som skulle erhållits om den 

först nämnda tekniken använts. 

Precis som i en stor del av övriga vraket så modellerades dessa två däck främst med box-modellering 

utefter de bilder som erhållits från länsmuseet. Särskild vikt lades vid två saker: de hål där 

kanonluckorna innan funnits och den södra delen av vrakplatsen.  Främre delen av vraket bröts vid 

då det sjönk. Därför finns bara brutna spetsar kvar. Ankraret som är belägen längre bort åt söder från 

vraket sett markerar väl hur fartygets form en gång varit. Den avbrutna spetsen på skeppet 

modellerades även den med hjälp av box-modellering där den södra änden på varje spets brutits och 

formats enligt de bilder som fanns.  I både mellersta och undre batteridäck finns även sju respektive 

åtta hål där det tidigare funnits kanonluckor. Dessa gjordes med hjälp av att dessa skars ut från 

skeppets sida (se Figur 29). 
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Figur 29. Utskurna kanonhål 

Den sista delen som tillfogades undre batteridäck var masten. Denna angavs dock inte behöva en 

stor detaljrikedom utan skulle helt enkelt placeras på rätt ställe och skjuta upp omkring tio gånger så 

högt som högsta punkten på övriga vraket. 

Arbetet med trossdäcket utgick från figur 30 som är en utskärning från en större skiss av vrakplatsen 

för Kronan. Plankorna ligger i två lager: det första lagret är i nord-västlig riktning och det andra lagret 

i nord-östlig. Både dessa två första lager ligger plant i förhållande till botten. Det sista laget består är 

fristående plankor som ligger lutade mot resterande två lager.  För att minska antalet objekt och ytor 

i scenen gjordes de vertikala och horisontella plankor som sitter nära varandra genom box-

modellering. De plankor som låg helt fritt gjordes som enskilda objekt. Över dessa ligger en rad 

horisontella plankor och över dessa går sju stycken horisontella plankor. De två första lagren av 

plankor har ingen lutning medan det översta lagret av horisontella pankor är lutade i ungefär 30 

graders vinkel från botten och uppåt. 

 

Figur 30. Trossdäck 

4.3.4 Texturering 

I den scen som skulle tas fram, det vill säga 3d-modellen, skulle följande material tas fram: 
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 Metallmaterial med rost för kanon, ankare och trosshakar 

 Eroderat trämaterial med mossliknande egenskaper 

 Metallmaterial för stålburen 

 Material för slangar och spärrballong 

 Sandbotten 

Figur 31 visar en sammanställning av de material som använts i scenen.  

 

Figur 32. Material 

Det första materialet visar ett rostmaterial som användes till kanoner och ankare. Det är uppbyggt 

dels med en bild av ett rostigt trämaterial som hämtats från Mayang Texture library (Mayang, 2007) 

som tillhandahåller högkvalitativa bilder som kan användas för texturer. För att ge rostmaterialet en 

än mer skrovlig yta lades även denna bild som en bump-map vilken skapar en illusion av att ytan på 

objektet står ut. Det andra materialet visar materialet för sandbotten. Detta har använts i sin 

ursprungliga utformning utan mappningar. Däremot har materialet duplicerats ett flertal gånger för 

att få det att se ut som att sandbotten är veckad. Det tredje och femte materialet visar materialet för 

spärrballongen och metallburen. Dessa har inte modifierats från sina grundinställningar förutom att 

färgen ändrats på ballongmaterialet och metalbursmaterialet har gets en blankare yta. Dessa gjordes 

så pass simpla då dessa objekt främst skall synas som en markering i modelllen för att skapa en bild 

av hur vrakplatsen ser ut. Det sista materialet, materialet för vraket, skall efterlikna en eroderad och 

mossbelagd träyta. Effekten av detta material kan ses i figur 32. 
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Figur 32. Texturering som efterliknar mossbeläggning 

Inga av materialet har ändrats i sin färgsättning då detta sätts genom de ljuskällor som sedan lades i 

scenen. Då dessa ljuskällor lades på så skapades en permanent färgton på samtliga objekt i scenen 

genom att alla texturer bakades in i objektet.  Detta gjordes genom verktygen render to texture. 

Detta låter användaren skapa texturer som är baserade på hur dessa objekt renderas på 3d Studio. 

Texturerna blir genom detta en del av objektet, inte som ett separat material. 

4.3.5 Ljussättning och skuggor 

Ljussättning och skuggning är bland de viktigaste instrumenten för att skapa en realistisk 3d-scen. 

Ljuset bryts på ett speciellt sätt på 25 meters djup där vrakplatsen är belägen. Detta gör att ljuset får 

att kraftigt grönaktigt utseende. Dessutom finns det få skuggor då ljuset inte är tillräckligt starkt för 

att kasta en skarp skugga. Som hjälp för att skapa en realistisk ljussättning erhölls filmmaterial av en 

genomdykning över vrakplatsen som genomförts i samband med utgrävningar. För att återskapa 

ljuset i så stor mån som möjligt skapades två stycken ljuskällor. Den ena ljuskällan sattes med ett 

skarpt grönt sken och med inställningen att ge ljus på alla sidor från samtliga objekt i scenen genom 

ambient light. Detta gör att scenen i sitt grundutförande får en svagt grön bakgrundsbelysning. Den 

andra ljuskällan placerades snett ovanifrån modellen av vraket är förutom att även den kasta ett 

grönaktigt sken, så kastar den även en svag skuggning över samtliga objekt i scenen. Endast denna 

ljuskälla kastar skuggor. Då skuggor är väldigt svaga på ett sådant djup så användes en mindre 

komplicerad variant av skuggor som kallas för shadow maps. Detta är den mest grundläggande typen 

av skuggor och är därigenom också den som är enklast att rendera. För ett exempel se figur 33 

nedan. 
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Figur 33. Exempel på ljus- och skuggsättning 

4.4 Jämförelse av programvaror för Interaktion 

För att skapa en interaktion med 3d-modellen i realtid så har två stycken programvaror testats och 

jämförts, Eon Raptor och Design Review 2008. Dessa presenteras nedan var för sig och respektive 

systemkrav för dessa diskuteras.  

4.4.1 Eon Raptor och Eon Viewer 

Eon Raptor är ett plug-in program till 3d Studio som låter användaren visa och interagera med 3d-

modeller i realtid. Programmet öppnas direkt från 3d Studio och sparas därifrån som en enskild fil 

som kan köras på alla datorer som har Eon Viewer installerat. Själva interaktionen i den sparade filen 

kan göras på två sätt, antingen genom att användaren kan låtas vrida och vända på modellen med 

musen, eller att användaren för ”gå omkring” i modellen genom att hålla inne en musknapp och styra 

med musen. För att se på de filer som sparats från Eon Raptor används Eon Viewer. Eon Viewer 

skiljer sig från Eon Raptor genom att det endast är en programvara som visar filer som sparats från 

Eon Raptor. Programvara har stöd för version 4 av 3d studio och senare versioner. 

Eon Raptor har stöd för datorer som är upp till 7 år gamla om endast hänsyn tas till den 

systemspecifikation som krävs (se bilaga 8.4). Pentium 3-processorn introducerades redan 1999 och 

grafikkretsen Geforce 3 2001 (Wikipedia. 2007). Dock så bör även hänsyn tas till de programvaror 

som används vilka uppdateras i större grad än hårdvara. Operativsystemet XP och ME är äldre 

operativsystem men som fortfarande finns på en stor del datorer i världen. 

Den största nackdelen med Eon Raptor är att den saknar ett tydligt gränssnitt. Den fil som sparas i 

sitt grundutförande visar endast en bild utan synliga menyer. Dessa kan byggas till med hjälp av Eon 

Studio. Detta kräver dock en insats som inte var möjlig under detta projekts gång. Vid interaktionen 

med Eon Raptor används endast mus och tangentbord och av vilken typ av dessa två är spelar ingen 

roll. Det sker heller ingen dubbelklickning förutom då filer skall öppnas. Storleken på fönstret som 

visar modellen kan skalas från 800*600, vilken kan anses vara den lägsta upplösning någon 

användare idag har, upp till helskärm. Navigeringen sker inte genom metoder som är 
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självförklarande, utan användaren måste själv räkna ut hur den skall navigera i modellen. Det finns 

inget i gränssnittet som stör användaren och fokus för användaren ligger istället på att navigera sig, 

precis som det skall vara enligt tidigare framtagna direktiv. Det är dock just detta som är problemet. 

Då det inte finns någon tillgänglig hjälp för användaren så får denna själv räkna ut hur navigering skall 

gå till, det vill säga genom ”trial and error”. Således hjälper inte gränssnittet användaren på något 

sätt, även om navigationen i sig är lättförstådd. Det finns inga konkreta tillstånd, däremot finns ett 

quasi-läge där användaren måste hålla inne en musknapp för att röra sig framåt samtidigt som den 

styr med musen för att röra sig åt endera hållet. Det största problemet med detta är att det inte finns 

någon hjälp om användaren skulle komma vilse, förutom att starta om modellen så att den börjar i 

ursprungsläget. Tillgängligheten på modeller som exporteras via Eon Raptor är god i och med att 

programvaran för att se dessa filer är gratis. Så länge användaren har denna installerad kan den se 

dylika filer både direkt på sin dator men även genom en webbläsare. Dock stöder Eon Raptor endast 

webbläsaren Internet Explorer 6.0 eller senare. Eon Viewer-filerna kan även med lätthet distribueras 

genom att bränna filen med 3d-scenen och installationsfilen för Eon Viewer på en dvd-skiva. 

4.4.2  Design Review 2008  

Design Review 2008 (kallat DR2008 i detta kapitel) är precis som Eon Raptor en andrahands-

programvara för 3D Studio Max där interaktion kan skötas med 3d-scener i realtid. Dock kan få 

inställningar göras direkt i 3D studio utan dessa görs då en 3d-scen exporteras till dwf-format, som är 

ett av de format DR2008 kan läsa. I bilaga 8.3 kan de systemkrav som krävs för DR2008. Stödet för 

operativsystem faller tillbaka lika långt i tiden som Eon Raptor, dock finns det även stöd för det 

senaste operativsystemet Windows Vista. Dessutom stöder det både 32-bits och 64-bits versioner av 

sagda operativsystemet. Detta innebär att det både är bakåt och framåtkompatibelt. Då ingen 

grafikkrets nämns i systemkraven, förutom 1024*768 VGA, förutsätts att programvaran kan köras 

även med grafikkort som är inbyggda i moderkortet. Fördelarna som Design Review 2008 främst har 

över Eon Viewer är dels att den tillverkas av Autodesk som även tillverkar 3d Studio och därigenom 

kan kompatibiliteten mellan program förutsättas vara stor, och dels att filen som öppnas för 

navigering kommer med ett fullständigt gränssnitt som hjälper användaren. DR2008 har stöd både  

för att vrida och vända på 3d-scenen och för att gå omkring som i Eon Viewer. Detta sker genom 

navigationsboxen och kontrollfunktionen (se Figur 26). Sett utifrån de krav som tidigare ställts så 

navigerar användaren i Design Review endast med hjälp av musen och typen av mus eller 

tangentbord gör ingen skillnad. Precis som med Eon Viewer så måste användaren själv lära sig hur 

denna navigerar sig i modellen. Dock finns det ett flertal inbyggda hjälpsystem i gränssnittet som 

hjälper användaren (se Figur 34).  Dessa fungerar både genom enkelklickningar, navigationsboxen 

uppe till höger, och genom quasimodes, kontrollfunktionen i mitten till vänster. Både dessa visar 

tydligt att dessa används genom att användaren får feedback genom färgmarkeringar. 

Kontrollfunktionen följer även användarens musrörelser hela tiden så att den konstant har tillgång till 

denna. Om användaren någon gång skulle gå vilse kan den enkelt klicka på ”home”-funktionen som 

är markerad med ikonen för ett hus. Denna funktion måste dock användaren lära sig, men denna 

typen av ikon är även vanligt på webbläsare för att ta användaren till sin startsida, varpå det kan 

förutsättas att många användare också kommer att förstå denna funktion. 



46 
 

 

 

Figur 34. Översikt över Gränssnittet för Design Review 2008 

Således så lider DR2008 av samma problem som Eon Viewer, att användaren själv måste räkna ut hur 

denna skall sköta navigationen. Precis på samma sätt så är navigationen lika lättlärd, men DR2008 

hjälper även användaren på ett flertal sätt genom ett lättförstått gränssnitt. Detta gör att användaren 

måste lägga mindre fokus på att lära sig navigeringen och kan fokusera på inspektionen av modellen.  

Tillgängligheten på DR2008 är god av två orsaker; dels att det är tillverkat av Autodesk vilket 

säkerställer dess kompatibilitet med 3d Studio, och dels att DR2008 är gratis. Såldes kan samtliga 

användare som har detta installerat se filerna både på sin dator och via webben, precis som Eon 

Raptor och precis som med Eon Viewer kan dwf-filen och installationsprogrammet för DR2008 med 

lätthet brännas på en DVD-skiva för distribution. 

4.4.3 Slutgiltigt Val: Design Review 2008 

Efter att både Eon Viewer och Design Review 2008 testats och utvärderats beslutades det att den 

programvara som skulle användas var Design Review 2008. Design Review 2008 har samma grad av 

tillgänglighet både vad gäller teknik och distribution. Dessutom har programmet ett inbyggt stöd i 3d 

Studio och är gjort at Autodesk vilket säkerställer framtida kompetibilitet. Programmet kan även göra 

samma saker som Eon Viewer, men har dessutom ett tydligt användargränssnitt som hjälper 

användaren på samtliga av de punkter som tidigare nämnts. 

4.5 Implementering av modellen till Design Review 2008 

Design Review 2008 klarar av att importera alla typer av objekt som kan skapas i 3d Studio så dessa 

behövdes inte förberedas på något sätt. Däremot klarar det inte att på ett godtagligt sätt importera 

ljus och skuggor. Därefter användes den tidigare nämnda tekniken ”render to texture”. Genom 

denna metod bakades ljus och skuggor in och blev en del av samtliga objekt i scenen och 

importerades därför på ett bra sätt till Design Review 2008. Dock klarar inte programmet att 

importera ljuskällor i scenen, vilket innebar att endast objekten i 3d-scenen är belysta, inte 

omgivningen utanför dessa. 
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4.6 Heuristisk utvärdering av den slutgiltiga modellen 

För att testa den grundläggande funktionen hos den slutgiltiga modellen användes de anpassade 

utvärderingsprinciper som togs fram i metoden. Dessa användes för att genomföra en heuristisk 

utvärdering. Under denna utvärdering spenderas motsvarande fem timmar vid applikationen i tre 

omgångar om mellan en och en och en halv timme. Under varje timme gick varje punkt på de 

anpassade utvärderingsprinciperna igenom och resultaten noterades. Vid slutet av utvärderingen 

jämfördes noteringarna och sammanställdes till en slutgiltig version som visar på de fördelar och 

problem som finns i applikationen. Nedan redovisas resultatet i förhållande till varje princip som togs 

fram. 

4.6.1 God interaktion 

Första principen lyder: 

 God interaktion genom 

o Tydlig feedback då användaren rör musen över och trycker på element i gränssnittet 

för att 

 Hjälpa användaren vid navigering i menysystemet i gränssnittet. 

 Hjälpa användaren förstå hur den navigerar sig i 3d-modellen. 

o Att tillse att användarens ”locus of attention” ligger på navigationen i modellen 

snarare än på hur navigationen går till och därmed inte bryter ”the flow”. 

o Att tydliga in- och utgångar finns så att användaren lätt kan börja om eller hitta 

tillbaka om den kommer vilse i applikationen. 

o Att användaren själv bestämmer takten på interaktionen och navigeringen i 

gränssnittet. 

o Undvikande av lägen i gränssnittet, eller i nödfall med hjälp av kvasi-lägen. 

o Inga onödiga meddelanden används som stör. 

o Enkel- snarare än dubbelklickningar. 

Applikationen visar ständigt för användaren var den för tillfället befinner sig i 3d-modellen, dels 

genom att användaren ser vart i modellen hon just nu befinner sig och dessutom ges tydlig feedback 

via färgmarkeringar för vilka knappar som är nedtryckta och när kvasi-lägen är aktiva. Dessutom 

förtydligas samtliga ikoner med en hover-funktion där en förklarande text visar vad ikonen gör då 

muspekaren förs över sagda ikon. Detta hjälper även de ikoner som inte är lika självförklarande. De 

ikoner som är av det slag att de inte är självförklarande är dock inte sådana som en normalanvändare 

behöver för att navigera sig i gränssnittet, men den nyfikne eller mer avancerade användaren kan 

själva undersöka och utforska dessa.  Interaktionen med applikationen sker i realtid, det vill säga att 

tidsrymden är så pass liten så att användaren inte märker någon tidsfördröjning då denna gör något. 

Feedback ges även vid samtliga alternativ i grundmenyn längst upp i programmet genom att dessa 

imiterar rörelserna hos en verkligen knapp. Även enskilda objekt kan markeras för att användaren 

skall kunna sätta referenspunkter utifrån vart denna navigerar sig. 

Användarens navigering hjälps mycket genom den hjälp användargränssnittet ger. Skulle användaren 

gå vilse eller vilja gå tillbaka till ursprungsläget så sker detta enkelt genom att trycka på ”home”-

knappen, vilken även är markerad med en ikon av ett hus för extra förtydligande. Möjligheten att gå 

tillbaka till ursprungsläget finns även tillgängligt genom att högerklicka med musen någonstans i 

fönstret. Denna funktion återkoms till under standarder nedan. De funktioner som styr navigeringen 



48 
 

finns samtliga belägna i huvudfönstret av programmet och en användare måste hela tiden medveten 

göra aktiva val vid navigering. Därigenom förebyggs även problem med navigeringen genom att fokus 

för användaren ligger på just dessa funktioner. Även om det går att helt slumpmässigt klicka på så 

mycket som möjligt så är detta inte ett troligt sätt för på vilket en användare kommer navigera sig. 

Ytterligare användaretester kan dock behöver för att bekräfta detta. 

4.6.2 Hjälpfunktioner 

Andra principen lyder: 

 Hjälpfunktioner som 

o Hjälper användaren att hitta information om denna inte förstår hur den skall gå 

tillväga. 

o Hjälper den vana användaren att ytterligare skaffa sig kunskap om vidare 

funktionalitet hos applikationen 

o Finns lättillgängligt både visuellt i gränssnittet och i skriftlig form. 

Förutom den hjälp som ges användaren direkt i gränssnittet finns även en extensiv hjälpdel 

tillgängligt. Denna nås dels menyalternativet ”Help” som är klart markerat i huvudmenyn, men även 

via funktionsknappen F1 som även är standard för just denna funktion i de flesta programvaror.  

Detta hjälpavsnitt är bra utformat med både översikt, hjälpavsnitt och konkreta exempel på hur 

programmet kan användas. Samtligt innehåll kan nås genom lättillgängliga sökfunktioner (se Figur 

36). Samtliga delar i hjälpavsnittet kan även med tydliga ikoner skrivas ut. 

 

Figur 36. Hjälpavsnitt 

 

4.6.3 Minimalistisk estetik och design 

Tredje principen lyder: 

 En minimalistisk estetik och design för att 
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o Minska risken för att användaren inte förstår hur den skall navigera sig. 

o Alla grafiska element som krävs för att förstå och navigera sig i modellen skall ha en 

god synlighet. 

o Antalet in- och utgångar skall vara så få som möjligt för att underlätta då användaren 

skall bestämma sig för vad den skall göra härnäst. 

Huvudfönstret i Design Review 2008 innehållet samtliga delar som behövs för att navigera sig i 

modellen, dessa är markerade med röda fyrkanter i figur 35 nedan numrerade från ett till tre. 

 

Figur 35. Huvudfönster med navigering 

Samtliga delar har redan tidigare diskuterats. Det figuren främst visar är att de delar som behövs för 

att navigera sig i modellen dels är få till antalet vilket minskar det antal alternativ en användare har 

att välja mellan, och dels den klara uppdelningen mellan navigering, fält ett och två, och visning av 

modellen, fält tre. Således fyller designen för normalnavigering kravet att utformningen skall vara 

minimal samtidigt som den grafiska utformningen på elementen är estetiskt tilltalande. Dock kan 

ytterligare användartester krävas för att säkerställa att den estetiska designen är en bra avvägning 

mellan design och funktion för just de målgrupper som kommer använda modellen. 

Huvudfokus för denna utvärdering är att tillse att navigeringen i gränssnittet av modellen sker på ett 

godtagbart sätt. De funktioner som styr detta är främst navigationsboxen och kontrollfunktionen 

som nämnts ovan. Både dessa är grafisk representerade med tydligt och lättförstådd text vilket gör 

att användaren redan på ett tidigt stadium bör förstå vad dessa gör. I modellen så är det klara 

skillnader mellan de olika objekten vilket gör att en användare, med utgång från ursprungsläget, 

snabbt vet vart den är genom att till exempel ankare och trossdäcket har ett distinkt utseende. 

4.6.4 Användning av standarder 

Fjärde principen lyder: 

 En användning av standarder i form av 

o Ikoner som är goda representationer av den funktion de representerar. 

o Ett gott språk som användaren kan förstå. 

o En användning av mus och tangentbord som användaren kan förutsättas känna till.  

2 

1 

3 
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Programmet har i sin grundläggande utformning en struktur som har flera likheter med ”normala” 

pc-miljöer, framför allt menysystemet längst upp.  De ikoner och ord som används i programmet 

följer i stort de standarder som finns på marknaden eller är baserade på enkla begrepp. Termerna i 

huvudmenysystemet följer den terminologi som bland annat kan återfinnas i till exempel produkter 

från Microsoft Office. De ikoner som används är även dessa i stort tydliga och förklarande, 

förstoringsglas symboliserar zooma in och ut, disketten visar spara-funktion och så vidare. Språket i 

gränssnittet till applikationen är på engelska, men av det enklare slaget såsom ord som ”zoom”, 

”walk”, ”top” eller ”left”. Detta är på sätt och vis en begränsning då inte alla kan förutsättas förstå. 

Men under förutsättning att en användare kan förstå dessa ord så kan den även navigera sig i 

gränssnittet. Orden förstärks ytterligare genom bilder och ikoner, till exempel ikonen för ”Home” och 

fyrkanten med ord som syns på figur 35. En del problem som kan uppstå är om användaren börjar 

utforska menyn längst upp i programmet där en del alternativ inte är självförklarande såsom 

”Manage Coordinate System”. Dock kan fortfarande en navigering ske i modellen utan problem utan 

att dessa används. Menyn till vänster är även den inte lättförstådd för den som ej är insatt i 

programmet då denna styr lager och nivåer i modellen som visas. Dessa kan väljas att gömmas för att 

minska eventuell förvirring för användaren. Dessutom har modellen endast importerats i ett taget 

vilket gör att användaren inte kan markera mer än själva modellen av misstag. Således har ett 

problem med tillstånd motverkats redan genom skapandet av objekt i 3d-modellen. 

Många funktioner finns tillgängliga för användaren genom att denna högerklickar någonstans i 

applikationens huvudfönster. Denna funktion är något som hjälper de användare som har en vana av 

att använda denna metod. För ovana datoranvändare så uppstår här problemet med gömda 

funktioner. Att högerklicka och därifrån välja ett menyalternativ är inte något som är 

självförklarande. Tillsammans med ”home”-knappen skapar detta dock ett läge där både vana och 

ovana användare kan navigera sig med metoder som de själva känner till. Det finns alltså flera 

metoder för att uppnå samma mål. 

4.6.5 God funktionalitet 

Femte principen lyder: 

 En god funktionalitet som 

o Ser till att användaren inte förlorar något av den tid som den lagt ner. 

o Inte påverkas av användarens skärmupplösning. 

Förutom konkreta krascher av programmet, vilket varken är ett dokumenterat problem eller som 

inträffat under hela den tid programvaran använts under projektets gång. Så finns det få 

problemområden för en användare. Om användaren kommer vilse kan den med lätthet hitta tillbaka 

till ursprungsläget. I programmet finns ett läge som heter ”Create Cross-section of Model”. Med 

denna funktion kan man ompositionera och ändra storlek på modellen som visas. Detta kan förstås 

ställa till problem för en användare. Dock nollställs dessa inställningar genom att användaren klickar 

på ”home-knappen”. Hur pass snabbt och väl interaktionen flyter i Design Review 2008 är förstås 

mycket beroende på vilken hårdvara som användaren har. Dock fungerar programmet väl även på en 

dator som motsvarar minimum-kraven. De funktioner som finns är lättanvända och har en stor 

tillgänglighet. Den mer avancerade användaren kan även använda sig av höger musknapp och 

huvudmenyn längst upp för att ytterligare utöka funktionaliteten i programmet. 
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4.6.6 Sammanfattning heuristisk utvärdering 

Den heuristiska utvärderingen visar att programmet väl stöder användaren vid interaktion med 3d-

modellen. Själva programmiljön i applikationen följer standarder som återfinns i ett stort antal andra 

windows-applikationer. Dessutom visar applikationen ständigt och tydligt vart användaren befinner 

sig och hur den skall gå tillväga för att fortsätta navigera sig modellen med hjälp av tydlig feedback. 

Detta görs genom tydliga ikoner, hjälptext och ett enkelt gränssnitt. I vissa fall finns det lägen, främst 

vid navigering, vilka kan ställa till med problem för en ovan användare. Dock är dessa i begränsad 

omfattning och användaren måste aktivt göra ett val för dessa vilket även bör hjälpa användaren att 

hitta tillbaka till tidigare användare kontroller. De lägen som finns i förhållande till den direkta 

navigeringen i modellen är främst kvasi-lägen vilket gör detta mer lättförstått. Troligen kommer detta 

dock kräva en stunds inlärning för den nya användaren, något som ytterligare användartest skulle 

visa. Det finns även en stor del extra funktioner för den användare som ytterligare vill lära sig fler sätt 

att navigera sig. Endast musen och tangentbord används vid interaktionen med applikationen. 

Hjälpavsnitt finns även lätt tillgängligt dels genom menysystemet längst upp och dels genom 

förklarande texter. Användaren kan även lätt gå tillbaka till ursprungsläget i modellen och så att säga 

starta om utifall att denna skulle gå vilse eller helt enkelt vilja börja om. En fokus för navigationen 

läggs på själva huvudfönstret i applikationen så är designen enkel och det finns få objekt som stör 

användaren.  

Utvärderigen visar på att applikationen har en grundnavigation som bör fungera väl för de flesta 

användare som behärskar mus och tangentbord. Det finns en del mindre problem i form av lägen 

men hur allvarliga dessa är måste utvisas med heuristiska utvärderingar och användartestning. 
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5. Måluppfyllelse och diskussion 
Nedan görs först en måluppfyllelse genom en jämförelse med de övergripande mål som satts upp för 

projektet och resultatet. Därefter följer en diskussion kring detta och hur modellen och dess 

användning kan vidareutvecklas och hur resultatet ytterligare kan förstärkas. 

5.1 Måluppfyllelse 

I inledningen av denna rapport ställdes följande programformulering upp som projektet syftade till 

att lösa: 

”Hur kan man på bästa sätt utveckla en första prototyp av den tredimensionell version av vrakplatsen 

för Kronan, med de viktigaste intressenterna för projektet i åtanke, och som dessutom använder en 

modern teknik som komplement till Kronans nuvarande utställningsverksamhet. Hur väljs på bästa 

sätt den programvara som har störst fördelar vad gäller interaktionen med användaren ut, och vilken 

programvara har störst tillgänglighet vad gäller teknik och distribution?” 

I samband med denna sattes även följande mål vilka förväntades uppnås efter projektets 

genomförande: 

 En framtagning av huvudintressenter och användare ur dessa intressentgrupper av 

slutprodukten skall göras och behov för varje enskild grupp av intressenter skall tas fram. 

 En jämförelse mellan två programvaror som hjälper interaktionen med 3d-modellen, Eon 

Raptor och Design Review 2008, skall göras för att tillse att den programvara som är mest 

lämpad och på bästa sätt stöder interaktionen i 3d-modellen används i projektet. 

 En första prototyp för en interaktiv modell över vrakplatsen för Regalskeppet Kronan skall 

modelleras utifrån en studie av den fysiska vrakplatsen för Kronan och denna skall 

implementeras i den andrahandsprogramvara för interaktion som skall användas. 

 Den framställda prototypen skall utvärderas enligt användbarhetsprinciper som är en 

kombination av Jacob Nielsens och Jef Raskins teorier om god användbarhet för att tillse att 

funktionen av den är acceptabel. 

Nedan följer en genomgång av respektive mål och avslutas med en diskussion kring resultatet. 

5.1.1 Framtagning av huvudintressenter och användare 

En studie av länsmuseets verksamhetsberättelse genomfördes vilken visade på att projektets art föll 

väl inom den ram som efterfrågas genom att det riktar sig mot de besökare som är prioriterade av 

museet. Även länsmuseet själva togs fram som en viktig intressent i projektet. Följande krav ställdes 

på modellen utifrån deras verksamhet. 

 Tillgänglighet via teknik: Modellen skall kunna användas både lokalt från en enskild dator 

men även via länsmuseets hemsida. Detta genom att modellen skall vara i ett format som 

stöds av de flesta datorer som inte är mer än 5 år gamla och för olika typer av 

operativsystem och webbläsare. 

 Tillgänglighet via komplexitet hos modellen: Storleken och detaljrikedomen på modellen 

skall vara så liten som möjligt för att underlätta för spridning av den både över internet och 

via dvd-rom. 

 Estetik: Modellen skall vara estetiskt tilltalande. 
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 Användbarhet: Modellen skall vara lättanvänd och erbjuda en upplevelse för den som 

använder den. 

Dessa mål anses vara uppfyllda inom detta projekt på modellen kan användas på en enskild dator 

men även fungerar via nätet. Komplexiteten hos modellen är inom fullt acceptabla nivåer då de fem 

megabyte som utgör modellen står i förhållande till hur pass mycket kraft som krävs för att köra den. 

Det enda krav som inte går att visa på är om den är estetiskt tilltalande, något som återkoms till i 

diskussionen nedan. 

De prioriterade intressentgrupper som bedömdes finnas inom ramen för projektet var: dykare vid 

platsen för Regalskeppet Kronan och museibesökare i form av turister och barn och ungdomar. De 

två grupperna valdes i och med att dessa bedömdes vara de som kommer att vara direkta användare 

av slutprototypen. Dessutom digitaliseras och nyanseras även den del av museets verksamhet som 

anses vara den viktigaste vad gäller att få fler besökare till museet. Genom rätt val av teknik, Design 

Review 2008, skapades även en modell med en lättillgänglighet som är anpassad både för 

distribution via dvd-skiva och webbanvändning.  Utifrån de två intressentgrupper som togs fram 

användes två metoder för att ta deras behov i beaktande, intervjuer och personas. Utifrån dessa togs 

ett flertal behov fram som sedan kunde ligga som grund för hur modellen och interaktionen skulle 

byggas och genomföras. 

5.1.1.1 Dykare vid vrakplatsen 

Lars Einarsson användes som konkret användare och representant för dykarna i och med att han är 

den som planerar och leder dykningsarbetet vid vrakplatsen.  För denna grupp togs följande behov 

fram: 

 Tillgänglighet via distribution: Den skall kunna brännas på cd eller dvd och skickas ut till 

berörda personer. 

 Användbarhet: Modellen måste ha en stor tillgänglighet vad gäller användandet genom att 

navigationen skall vara lättlärd och förlåtande. 

 Naturtrogenhet: Objekten i modellen måste överensstämma med verkligheten. Här är det 

följande elva objekt som måste finnas med: 

12. Styrbordsidan 

13. Schackbojens fästpunkt på botten, skall vara markerad med ”KS 3” och en lina upp 

mot ytan 

14. Schaktområdet 

15. Masten 

16. Bogankaret 

17. De två bronskanonerna 

18. Östra fästet för slamsugens hanfotslina 

19. Babordssidan 

20. Akterpartiet 

21. Kattspår (KS) med västra fästet för slamsugens hanfotslina 

22. Nätcontainern utanför starbords sida 

 Tillgänglighet via teknik: Modellen bör kunna köras på en något äldre dator och inte vara 

alltför tungkörd 
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Dessa mål anses vara fullt uppnådda genom att modellen på ett enkelt sätt kan distribueras både på 

nätet och via dvd-skiva. Modellen i fråga är dessutom endast fem megabyte stor, vilket innebär att 

den kan skickas över e-post. Den kan även ses och användas på datorer som är upp till fem år gamla, 

dock med varierande prestanda beroende på hårdvara på den enskilda datorn. Navigationen visade 

sig också genom den heuristiska utvärderingen välja stöda interaktionen med 3d-modellen. Modellen 

har också en naturtrogenhet i och med att samtliga punkter på den lista som togs fram också finns 

med. 

För museibesökare användes personas för att skapa en trovärdig bild av en typisk turist respektive 

skolungdom. De behov som dessa ansågs ha vad gäller en interaktiv 3d-modell var nedanstående. 

5.1.1.2 Museibesökare 

Utifrån det persona som togs fram över en typisk museibesökare togs följande behov fram: 

 Tillgänglighet via webben: Den skall finnas tillgänglig på länsmuseets hemsida 

 Tillgänglighet vid installation: Plug-in programmet skall inte vara allt för svårt att installera 

 Underhållande: Den skall vara underhållande, dels för honom själv men även för barnen 

 Estetik: Den skall vara estetiskt tilltalande och verklighetstrogen 

 Användbarhet: Navigationen skall vara lättlärd, skall inte kräva hårdvara som inte finns hos 

en normal datoranvändare och vara förlåtande om man gör fel eller kommer vilse 

 Tillgänglighet via teknik: Den skall kunna köras på en relativt ny dator 

5.1.1.3 Barn och ungdomar 

Det persona som beskriver en typisk skolungdom resulterade i nedanstående behov: 

 Tillgänglighet via distribution: Modellen skall finnas tillgänglig antingen online eller för 

nedladdning 

 Användbarhet: Modellen skall vara lättnavigerad och förlåtlig utifall att användaren kommer 

vilse 

 Upplevelse: Det skall finnas en detaljrikedom i modellen som manar till ytterligare intresse 

 Tillgänglighet via teknik: Hårdvara och mjukvara  som krävs skall inte vara utöver det som 

finns i en standarddator idag 

Även målen för dessa grupper anses vara uppfyllda. Den slutgiltiga modellen är lättillgänglig och 

fungerar redan nu för implementering på webben. Programvaran som används är gratis för 

nedladdning för vem som helst och fungerar även på upp till fem år gamla datorer. Den har även en 

användbarhet som bekräftades genom den heuristiska utvärderingen. Slutligen så kan det tolkas som 

att modellen även är underhållande genom att denna tillför något utöver det som finns tillhanda på 

utställningen idag. Det sistnämnda återkoms till i diskussionen nedan. 

5.1 2 Programvaror för interaktion 

Eon Raptor och Design Review 2008 jämfördes i ett tidigt stadium. Design Review 2008 var den 

programvara som i slutändan valdes ut, främst baserade på att detta program kunde göra allt som 

Eon Raptor kunde och dessutom hade ett bra användargränssnitt och dessutom var utformat av 

Autodesk som tillverkar 3d Studio Max 2008 och därigenom även hade bättre förutsättningar för 

kompatibilitet.  Den visade sig även fungera tillfredställande genom den heuristiska utvärdering som 

genomfördes. 
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5.1.3 Byggande av 3d-modellen 

En studie av vrakplatsen gjordes genom tillgång till de rapporter som skrivits efter dykningen vid 

vrakplatsen, intervjuer med Lars Einarsson och fotografering av de modeller som finns på 

utställningen av Kronan. Under projektets gång visades modellen vid ett flertal tillfällen för att 

säkerställa att de viktigaste delarna på modellen fanns med. Resultatet av detta ansågs vara fullt 

godtagbart efter dessa intervjuer. En första prototyp av modellen gjordes genom att första modellera 

själva vrakplatsen i 3d Studio utifrån ett antal konceptuella modeller. Baserat på dessa konceptuella 

modeller togs sedan ett flertal olika metoder fram för att göra själva modelleringen. Modellen 

importerades sedan till Design Review 2008 som skötte realtidsinteraktionen med modellen. Den 

modell som blev grund för slutprototypen är väl anpassad både för distribution och för användning i 

Design Review 2008. Den utformades från grundligt från skiss till konceptuella modeller till färdig 

modell. Modellen har utvecklats för att vara så enkel som möjligt men de igenkänningspunkter som 

måste finnas såsom antalet kanonluckor, ankare och utgrävningsområde är även med. 

5.1 4 Utvärdering av den slutgiltiga prototypen 

Den slutgiltiga prototypen utvärderades enligt de principer som togs fram genom en jämförelse av 

Jef Raskins och Jacob Nielsens användbarhetsprinciper. Dessa undersöktes och viktiga punkter från 

båda teorierna togs fram och låg sedan till grund för ovanstående jämförelse. Sett utifrån dessa 

principer så fungerade den största delen av navigationen utan att användaren hindras i allt för stor 

grad. Inga allvarliga användbarhetsproblem kunde hittas under utvärderingen. Utvärderingen anses 

väl visa att interaktionen kan ske på ett gott sätt genom flertalet hjälpmedel som finns inbyggda i 

applikationen. Användaren stöds både genom ett extensivt hjälpavsnitt och direkt feedback i 

gränssnittet. Ett problemområde med lägen i vissa fall fanns och även ett mindre problem med att 

användningen av applikationen troligen kräver en stunds träning innan en typisk användare lärt sig 

gränssnittet. Utvärderingen anses har fallit väl ut. 

5.2 Diskussion 

De mål som sattes upp i början av arbetet kan anses vara uppfyllda och resultatet är en väl 

fungerande prototyp som bör fungera mot samtliga tre framtagna målgrupper. Naturligtvis finns det 

ett flertal områden där vidareutveckling och förbättringar kan göras för att stärka kvaliteten på 3d-

modellen och navigationen i denna. En tydligare målgruppsanalys skulle kunna göras. Denna 

tillsammans med konkreta användare som komplement till de personas som togs fram skulle 

ytterligare förstärka kvaliteten på modellen. Detta skulle också innebära att de krav som togs fram 

skulle blir mer precisa och dessas trovärdighet skulle öka. Dessa användare skulle också kunna 

rådfrågas under modelleringsfasen och testfasen av modellen för att säkerställa problem eller helt 

enkelt undersöka hur pass väl modellen är till exempel ”underhållande” eller ”estetiskt tilltalande”. 

Detta gäller självklart även för dykare vid vrakplatsen där fokusgrupper skulle kunna användas för att 

få ännu mer input för vad som krävs i modellen. Dessa användare skulle i sin tur kunna användas som 

konkreta testpersoner av modellen för att finslipa och ytterligare se över navigationen. Genom att få 

in dessa i det iterativa utvecklingsarbete skulle kvaliteten troligen klart förbättras. Dessa 

användartest skulle med fördel kunna kompletteras med ytterligare ett flertal heuristiska 

utvärderingar.  

Den heuristiska utvärderingen skulle kunna förstärkas dels genom en ännu mer ingående analys av 

Nielsens och Raskins teorier för användbarhet. Denna utvärdering skulle också kunnat gjorts redan 

på ett tidigt stadium då Eon Raptor och Design Review 2008 jämfördes istället för enbart i slutet av 
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projektet. Med fördel kan även andra utvärderingsprinciper tas med som till exempel Don Normans 

användbarhetsprinciper. En av svagheterna med den heuristiska utvärdering som gjorts i detta 

arbete är att det endast genomförts av en ”expert”. Som tidigare nämnts så ökar antalet fel som 

hittas i klar relation till hur många ”experter” som genomför utvärderingen. Därigenom skall även det 

resultat som presenteras i denna rapport ses med relativt kritiska ögon då fler tester, både 

utvärderingar och användartester, behövs för att få en klar och tydlig signal och gränssnittets 

funktionalitet. 

Ett problem som också finns med arbetet med modellen är att denna skall rikta sig till två grupper 

som har olika användningsområden vad gäller 3d-modellen. Där dykare främst kräver en översikt och 

igenkänningsfaktorer kräver museibesökaren en upplevelse. Dessa är saker som inte nödvändigtvis 

faller väl ut tillsammans. Något som höjer upplevelsen, till exempel ljussättning eller dimma, kan 

hindra dykaren från att se objekt i modellen, och där dykaren inte behöver extra effekter av tydlighet 

så skulle en museibesökare troligen tycka att detta är ganska tråkigt. Förslaget är att två helt skilda 

modeller tas fram, en där Design Review 2008 används som är väldigt bra på att helt konkret visa upp 

objekt i en scen, och en för museibesökare där ett mer avancerat program för visning av 3d-modeller 

används som även får med skuggor och ljus, som till exempel Eon Studio som är en mer kraftfull 

version av Eon Raptor-verktyget som testades i detta arbete. Detta skulle också innebära att fokus 

kan läggas på att detaljmodellera vraket och göra en mer spännande och realistisk upplevelse för 

museibesökaren medan fokus på tydlighet och igenkänningspunkter för dykaren. Därigenom skulle 

även texturer inte behöva bakas in då detta försämrar utseendet på modellen. 

Modellens tillgänglighet vad gäller webbanpassning och distribution kan även den ytterligare 

förbättras. Även om den slutgiltiga prototyp som är resultat av detta projekt fungerar för webb så är 

3d-modeller generellt ännu inte helt anpassade för webbanvändning. Antingen bör en mer 

avancerad programvara användas, som nämnts ovan, och modellens görs tillgänglig via nedladdning 

och den körs som enskild applikation. Eller så används till exempel Adobe Flash eller Silverlight för att 

rendera fram animerade sekvenser som sedan sätts ihop. Detta gör förstås att modellen inte kan 

vridas och vändas på i realtid som vore önskvärt, men den skulle vara mer webbanpassad än den är 

idag då både Flash och Silverlight har fullt stöd i de flesta webbläsare. Det kan även nämnas att både 

Flash och Silverlight redan nu har påbörjat stöd för 3d direkt i webbläsaren så det kan visa sig att det i 

framtiden är fullt möjligt att visa 3d-modeller direkt i webbläsare på ett fullgott sätt. 

Slutligen så anses att projektet fallit väl ut och samtliga mål uppnåtts, men naturligtvis finns det 

fortfarande utrymme för att ytterligare förbättra och forska vidare inom flertalet områden för att 

ytterligare stärka det arbete som gjorts. 
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7. Bilagor 

7.1Bilaga 1: Persona för Johan Andersson (1 sida) 

Namn: Johan Andersson 
Ålder: 45 
Kön: Man 
Boende: Fyra i Alingssås 
Utbildning: Fil. Kand i Ekonomi 
Familj: Frun Anna (42 år) och barnen Joakim (10 år) och Alexander (7 år) 
Hobbies: Spelar piano, umgås med vänner, spelar poker online 
Yrke: Ekonomisk administratör 
Inkomst: 300 000 om året 
Arbetstid: 8-17 
Funktionshinder: Glasögon 
Dator: Ett år gammal PC anpassad främst för kontorsarbete 
Uppkoppling: 24 mbit adsl 
Datorvana: God till väldigt god 
 
En typisk dag för Johan 
Johan stiger upp klockan halv sju och fixar iordning frukost åt sina barn. Hustrun Anna har redan 
tidigare åkt till arbetet som sjuksköterska. Som vanligt är han stressad men hinner ändå få iväg både 
Joakim och Alexander till skolan. Kvällen innan har han och Anna beslutat att börja planera sin 
semester, som bland annat inkluderar ett besök i Kalmar, på andra sidan Sverige. Han bestämmer sig 
för att se vad som finns att göra i Kalmar under lunchen. Efter att ungarna kommit iväg med bussen 
till skolan sätter han sig i bilen och kör till jobbet. Han hinner precis i tid till jobbet klockan 08.00. 
Under förmiddagen jobbar han med årsredovisningen som snart skall presenteras och har inte 
mycket tid över till annat. Han kollar sin mail två gånger under förmiddagen. På lunchen ringer han 
Anna och det visar sig att hon måste jobba över ett par timmar. Då det verkar lite lugnare beslutar sig 
Johan för att ta ytterligare en halvtimmes lunch och sedan jobba över en halvtimme för att kunna 
planera inför semestern. Han ringer sin svägerska Ingela som lovar att se till barnen tills han kommer 
hem. Under lunchen surfar han på internet för att undersöka vad som finns att göra i Kalmar. Genom 
Kalmar kommuns hemsida hittar han till Länsmuseet i Kalmars hemsida. Johan är egentligen inte 
jätteglad i kultur, men på hemsidan hittar han avdelningen kring Kronan-museet. Inspirerad av 
filmerna ”Pirates of the Caribbean” tycker han genast att detta är intressant. På länsmuseets 
hemsida finns även en interaktiv dykmodell av Kronan. Efter lite fixande med plug-ins så lyckas han 
dra igång modellen och navigerar sig runt i den digitala vrakplatsen. Han tänker att detta måste de se 
till att besöka på sin tripp till Kalmar. Efter lunchen jobbar Johan på med årsredovisningen och tänker 
inte mer på semestern förrän han kommer hem. Vid halv sex-tiden anländer Johan till sitt hem och 
har på vägen köpt med sig lite mat till barnen. Dock visar det sig att Ingela redan ordnat med maten, 
varpå Johan själv sätter sig vid datorn för att ytterligare planera semestern med en kebabtallrik i 
högsta hugg. Under tiden kommer Joakim och Alexander in i rummet och vill vara med. För att 
underhålla sina söner visar Johan bilderna från kronanmuseet och den interaktiva dykmodellen. Båda 
sönerna spelar ofta dataspel och har sett samtliga ”Pirates of the Caribbean”-filmerna och blir smått 
fascinerade och vill även de besöka m useet.  En halvtimme senare sätter de sig alla vid tvn och 
umgås tills Anna kommer hem vid klockan 20. Johan och Anna berättar om hur deras dagar varit och 
Johan nämner länsmuseet i Kalmar. De kommer överens om att titta på det ytterligare under 
morgondagen. Efter att barnen har lagt sig sitter Johan uppe en stund vid datorn och spelar lite 
onlinepoker. Klockan 22 går han och Anna och lägger sig. 
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7.2 Bilaga 2: Persona för Rasmus Oskarsson (1 sida) 

Namn: Rasmus Oskarsson 
Ålder: 12 
Kön: Man 
Boende: Villa i Nybro 
Skolgång: Går i sjätte klass 
Familj: Pappa Niklas (32 år), mamma Lena (31 år) och systern Lina (16 år) 
Hobbies: Spelar fotboll, spelar datorspel, titta på tv 
Inkomst: Veckopeng 100 kr 
Tid i skolan: 8-15 
Funktionshinder: Färgblind 
Dator: Ny dator anpassad för spel 
Uppkoppling: 24 mbit adsl 
Datorvana: God 
 
En typisk dag för Rasmus 
Rasmus mamma väcker honom vid sju varpå han äter frukost tillsammans med resten av familjen. 
Efter frukosten skjutsar pappa Niklas honom till skolan som ligger på vägen till hans jobb. Som vanligt 
är Rasmus jättetrött när han kommer till skolan och inte särskilt sugen på nånting, men han ser fram 
emot att spela fotboll på rasterna. Under förmiddagen framkommer det att deras klass skall göra ett 
studiebesök på Länsmuseet i Kalmar. Deras frökan, Pia, förklarar för dem hur och vad det är de skall 
göra på museet. Under det att frökan instruerar klassen så har de tillgång till en dator i klassrummet. 
Genom denna visar frökan upp bilder och den interaktiva dykmodellen av Kronan för klassen. Rasmus 
som spelar mycket datorspel blir först fascinerade och navigerar sig runt i modellen, men tröttnar 
snart då det inte finns mycket mer att göra. Men han tycker att det ska bli kul att se kanonerna som 
fanns med i modellen i verkligheten. Efter lektionen får barnen ut informationsmaterial som de skall 
ta hem till sina föräldrar till kvällen. Rasmus stoppar detta i sin ryggsäck. Under resten av skoldagen 
händer inget utöver det vanliga, förutom att Rasmus gör fem mål under lunchen. Rasmus blir efter 
skoldagen hämtad av sin mamma Lena. När Rasmus kommer hem äter han lunch med mamma Lena 
och de pratar om hur dagen varit. Då kommer han på informationsmaterialet som han fått ut och 
hämtar detta till sin mamma. Lena är intresserad av sin sons skolgång och sätter sig vid datorn för att 
se vad det är de skall titta på under studiebesöket. Rasmus är med och visar gärna upp det som finns 
för sin mamma, bland annat förklarar han hur man navigerar sig i dykmodellen som finns på nätet. 
Dock måste de avbryta sin stund vid datorn för att Lena skall skjutsa Rasmus till fotbollsträningen 
som börjar vid 18.30. Träningen går väldigt bra och Rasmus är glad men trött då han kommer hem. 
Han sätter sig vid datorn ett par timmar och spelar lite innan han går och lägger sig. I samband med 
sängdags så kommer Pappa Niklas hem som varit tvungen att jobba extra. Han nattar Rasmus och 
tillbringar resten av kvällen framför tv:n med sin fru. 
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7.3 Bilaga 3 Systemkrav för Design Review 2008 

 Microsoft® Windows Vista™ Ultimate Edition, Windows XP Professional or Home Edition, 
Windows 2000 SP4  

 Microsoft® Internet Explorer 6 or later  

 800 MHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor (faster processor recommended)  

 512 MB RAM (for Microsoft Windows Vista users, 1 GB RAM or more recommended)  

 550 MB free disk space for installation  

 1024 x 768 VGA  

 Mouse, trackball, or compatible pointing device  

 CD-ROM drive, DVD-ROM drive for 64-bit systems  
 Optional Hardware:  

o 3Dconnexion SpaceTraveler™ support for 2D and 3D navigation 
o GPS device set to communicate using NMEA 0183 standards, the standard 4800 baud 

rate, and a COM Port (COM1 to COM10). This includes:  
o GPS device bundled with Microsoft Streets and Trips 2006 
o Panasonic Toughbook® with integrated GPS device 
o USB connected GPS device 
o Bluetooth connected GPS device set to use a COM port 
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7.4 Bilaga 4 Systemkrav för Eon Raptor 

 Operating system: Windows ME/XP  

 CPU: Pentium III 1 GHz or higher  

 RAM: 512 MB  

 Graphics card: Any card powered by the Nvidia Geforce3 chip. The driver should be 

preferably OpenGL 1.2 compliant.  

 Browser: Internet Explorer 6 
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7.5 Bilaga 5 Skiss över övre batteridäck (1 sida) 

 

 

 

 

 

 


