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Abstrakt 
När digitala produkter ska utvecklas, egentligen alla typer av produkter, 

måste dess användbarhet utvecklas av någon behörig i området. Vad som är 

bra design är dock delvis subjektivt, beroende på bland annat faktorer som 

tidigare erfarenheter och kunskap. Något som ibland blir bortglömt är de 

yttre faktorerna som påverkar användbarheten. Det är precis vad kontext 

handlar om, de faktorer som normalt sett inte faller under användbarhet, 

utan mer som ett extra tillbehör. Vikten av kontextuell förståelse får dock 

aldrig underskattas, och det är precis vad den här studien är ämnad för. Vad 

krävs när ett gränssnitt ska utformas för en kontext som faller långt utanför 

vanligare kontexter som hemma, kontor eller mobilt? Ett projekt genomförs 

där målet är att ta fram ett användbart gränssnitt till styrning av 

undervattensrobotar (förkortas ROV). I studien genomförs datainsamling 

med hjälp av metoder som kontextuella enkäter, där svarande befinner sig i 

sin rätta kontext under tiden som de skriver svar på öppna frågor kring 

deras arbetsuppgifter, fysiska- och sociala miljö. Prototyper skapas och 

diskuteras med beställaren för att ge insikt i användningsmönster och ge 

svar på användbarhetsfrågor. Det visar sig vara utmanande att arbeta som 

ROV-pilot, det kräver stor koncentration och de jobbar i långa pass vilket 

resulterar i trötta huvuden efter en arbetsdag. Detta ställer stora krav  på 

utformningen att få till de visuella byggstenarna på ett sätt som hjälper 

piloterna utföra sitt arbete så smidigt som det går. Resultatet blir en visuell 

prototyp som är anpassad efter analyserad data, tillsammans med välkänd 

teori inom användbarhet från namn som Alan Cooper och Donald Norman. 

 

Nyckelord: användbarhet, kontext, Context of Use, prototyping, 

interaktionsdesign, ROV, färg och form 
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1 Introduktion  
Digitala gränssnitt idag relaterar nog de flesta till sajter på webben, spel eller 

kanske mobila enheter vilket naturligtivs är normalt och inget konstigt i sig 

då de är de mest allmänt kända teknologiska tjänsterna och produkterna. Det 

finns naturligtvis jättestora användningsområden som är mer eller mindre 

specifika till olika yrkesgrupper; flygindustrin har sina och nöjesindustrin 

sina. Idag är det få yrkesområden som inte använder sig av något digitalt 

system för att hantera, lägga in eller sprida information. Som vanlig människa 

kommer man sällan i kontakt med de system som finns bakom kulisserna. 

Men för den som arbetar med det dagligen är det kanske det viktigaste i hans 

eller hennes vardag. För att dessa system ska fungera krävs att de är 

användbara, men för att verkligen fungera krävs att de är designade att 

fungera i den kontext som systemet kommer befinna sig i. 

 

Den här uppsatsen kommer att fokusera på utveckling av ett komplext, 

kontextberoende system. Mer specifikt ett touchscreen-gränssnitt för 

obemannade undervattensrobotar. De kallas ROV (Remote Operated 

Vehicle) och har viktiga arbetsuppgifter nere på djupet. Den typ av robot som 

denna uppsats handlar om är en Work-class och har som namnet antyder, 

möjligheter att arbeta på havsbotten. Uppgifterna kan bestå i att lägga rör på 

havsbotten och scanna efter oönskade föremål som stenar, vrak eller minor 

som kan bli till besvär för eventuella ledningar som måste läggas där. 

 

Roboten sänks ner i vattnet från fartygets däck när det är dags att påbörja 

uppdraget, sedan styrs roboten endast från ett kontrollrum som ofta är en 

inredd container av logistiska skäl. Det är här piloterna styr sin robot med 

hjälp av kontroller som joysticks och tangentbord, och får visuell hjälp från 

ett antal skärmar. Det är här uppsatsens syfte träder fram. Farkosten har 

många fler funktioner än vad som är möjligt att få plats med på de kontroller 

som är närmast till hands. Som komplement till detta har piloterna en touch-

screen inom räckhåll med många inställningar och mycket data som ska 

presenteras, allt från kamera och ljus till position- och systemkontroller. Alla 

dessa inställningar behöver presenteras för piloten på ett sätt som möjliggör 

en problemfri arbetsgång. Med andra ord krävs ett användbart gränssnitt 

anpassat för just den här miljön. Detta är ett precisionsarbete som kräver att 

fokus hos piloten ligger på roboten, inte gränssnittet. 

 

Det är alltså inte enbart ett system som kräver mycket av piloterna, det är 

också en miljö där man ofta jobbar långa intensiva pass vilket kräver att 

fokus måste ligga på uppgifterna och målen. Gränssnittet måste utformas på 

ett vis där uppgifterna blir problemfria genom god användbarhet men inte 

tillräckligt iögonfallande att det blir ansträngande under längre perioder. 

Studierna innefattar således undersökningar kring piloternas personliga 
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förutsättningar och deras arbetsuppgifter. Det blir följdaktligen högintressant 

att kunna förstå och sätta sig in i den fysiska miljön kring styrningen, med 

fokus på ljus, färger och andra visuella intryck. Lika noga är det att kunna 

anpassa gränssnittet efter den sociala miljön, blir piloterna ofta avbrutna? 

Vilken påverkan har den sociala atmosfären på arbetsuppgifterna? Detta är 

exempel på frågor som studien ämnar svara på gällande kontext. 

 

På beställning av ett företag som heter Abyss AB utförs ett projekt som 

innebär att ett gränssnitt ska designas. De arbetar vanligtvis som piloter och 

blir inhyrda för att utföra operationer med en ROV. Därmed använder dem  

den teknik som finns tillgänglig på plats. Nu vill man själva förbättra och 

utveckla egna produkter till marknaden, både inom förarmiljö, datorsystem 

och farkostbyggande. 

 

1.1 Problemformulering 

Med denna bakgrund vill jag alltså utforska vad som krävs för att skapa ett 

väl fungerande gränssnitt i en miljö med stora krav på personer, utrustning 

och omgivning.  

 

Forskningsproblemet lyder: 

 

Hur kan ett gränssnitt för komplexa kontextbaserade system utformas? 

 

I uppsatsen utforskas vilka speciella faktorer som är viktiga att ta hänsyn till 

när man skapar ett gränssnitt för en avancerad användarmiljö som den för 

ROV-piloterna. Det handlar också om att ta hänsyn till de rådande miljöer 

omkring i tillsammans med ett touchscreen-gränssnitt som känns naturligt 

och problemfritt att använda. 

 

Ett ytterligare syfte är att denna uppsats ska kunna ses som en guide till att 

utforma ett gränssnitt för ett system som utvecklas för specifika, ofta 

krävande kontexter och därmed förklara vad som kommer krävas av 

gränssnittet, dels i den visuella designen men inte minst kontextuellt och 

samspelet mellan dessa två områden.  

 

Det är en designstudie där stor datainsamling krävs i form av kvalitativ data 

som erhålls genom etnografiska studier, prototyping och fokusgrupper med 

de anställda hos Abyss AB. Med utforskande studie menas att jag går in i 

arbetet med en teoretisk bakgrund men utan empirisk kunskap om det 

specifika området, som i det här fallet är gränssnitt för ROV:er och kontexten 

som piloterna av dessa befinner sig i. Med hjälp av teorin tillsammans med 

den egeninsamlade empirin kommer designen och användbarheten verifieras 

mot beställarens krav. I projektet kommer ett touchscreen-gränssnitt 
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utvecklas för en miljö där kontexten är påtaglig. Det blir alltså en viktig 

punkt att ta reda på exakt vad som krävs för att gränssnittet i slutändan ska bli 

användbart och funktionellt för den speciella kontexten. 

 

1.2 Metodsammanfattning 

Det krävs först och främst att skaffa sig en grundläggande förståelse för hela 

operationen. Jag har erhållt dokument beskrivande funktioner och krav på 

systemet som bildar grunden till min förståelse av området. Kvalitativ data 

kommer samlas in i form av öppna samtal där jag tillsammans med 

beställaren Abyss diskuterar grundligt alla funktioner i gränssnittet, 

designförslag och vilka krav som ställs på systemet. Denna data kommer 

analyseras och leda till skapandet av en pappersprototyp där ett designförslag 

presenteras och diskuteras i en fokusgrupp åter igen med beställaren. Positiv 

och negativ feedback samlas upp från gruppens diskussioner. För att samla in 

kontexterfarenheter från målgruppen skickas en Context of Use-enkät ut till 

målgruppen medan de är ute på uppdrag. Där de enkelt kan skriva ner sina 

tankar kring arbetsmiljö, sina egna uppgifter och andra faktorer som är 

intressanta för att förstå kontexten. Fokusgruppens och Context of Use-

enkätens svar sammanställs och bildar grunden till en hi-fidelity prototyp 

somi sin tur bildar det slutliga resultatet för detta projekt. 

 

 
Figur 1.2: Metodsammanfattning 
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1.3 Avgränsning/Begränsning 

Vid längre projekttid hade en stor önskan varit att kunna titta närmre på 

helheten av systemet i den här kontexten. En normal uppsättning vid styrning 

av en ROV är ett antal skärmar (normalt mellan 6-10) med olika funktioner. 

Jag hade gärna sett en möjlighet att kunna beskriva och designa hela miljön 

mer i detalj och detta är något som absolut går att fortsätta utveckla 

efterhand.  

 

En ytterligare möjlighet är naturligtvis att tillämpa designprocessen som 

genomförs i en annan miljö och ett annat gränssnitt för att se hur det fungerar 

på en annan plats och därmed också kunna anpassa designprocessen bättre, 

då med mer underlag. 
 

1.4 Målgrupp 

Denna uppsats är ämnad för alla personer som på något sätt är involverade i 

utvecklingen av ett interaktivt system. Det går inte att nog poängtera vikten 

av att förstå den kontext man arbetar med. Det finns värdefull information att 

läsa om både för den som jobbar med ett fysiskt gränsnitt, likväl som ett 

datorgränssnitt. Framför allt belyser den vikten av att gränssnittet fungerar 

väl i kontexten, något som är aktuellt i nästan alla tänkbara yrken. 

 

De personer som uppsatsen kommer passa allra bäst är de som på något sätt 

regelbundet arbetar med gränssnitt för specifika kontexter. Det kan  vara 

yrkespersonal som upplever att den hård- eller mjukvara de jobbar med är 

undermålig och undrar vad som skulle kunna förbättras. Men också för den 

som utvecklar ett nytt system och är nyfiken på vad som kan komma att 

krävas av det som just han eller hon utvecklar för att det ska fungera optimalt 

för det arbetsområdet. 

 

Inte minst är det intressant för systemutvecklare och interaktionsdesigners där 

ute som vill utvidga sina kunskaper gällande användbarhet i komplicerade 

kontextbaserade miljöer. 
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2 Teori 
I den här uppsatsen behandlas förståelse och utformning av ett gränssnitt för 

en kontext där man arbetar långa, jobbiga pass. Således blir gränssnittets 

utformning vitalt för att arbetet ska gå så smidigt som möjligt. Det är ett 

precisionsarbete som kräver att piloterna kan hitta de funktioner som behövs 

och styra farkosten utan att bli hindrade av undermålig design. Det här 

kapitlet kommer att fokusera på den teori som ska ligga till grund för 

designen av gränssnittet. Genom att förstå teorin kan vi enklare utforma ett 

gränssnitt som är anpassat för just den specifika kontexten. Uppsatsen ämnar 

också få reda på hur man bäst utforskar och ställer frågor om kontexten.  

 

2.1 Gränssnittsdesign 

Alla produkter som designas är till för att användas av någon, detta innebär 

att en produkt måste vara etiskt försvarbar och därmed inte åsamka skada 

på sin användare. Skadan kan vara direkt eller indirekt. Den får till exempel 

inte kränka någon, orsaka fysisk skada eller mental ohälsa. För att en ny 

produkt ska designas måste den uppfylla ett behov hos människan, om 

produkten inte lyckas uppfylla detta är den inget annat än ett misslyckande, 

en produkt som inte kan effektivt användas av människan är inte etiskt 

försvarbart. (Cooper, 2007) 

 

Genom att förstå målen hos de tänkta användarna förstår vi också vad 

produkten måste uppfylla för mål för att bli funktionell över huvud taget. 

Först när produkten når målen kan vi säga att designen har ett värde, ett värde 

hos människan som använder den för att förenkla sina arbetsuppgifter. 

Design måste vara elegant, med det uttrycket menas att det ska vara stilfullt 

och intresseväckande, men samtidigt tillräckligt återhållsamt att 

användbarheten inte blir lidande av överflödig visuell design. Det gäller att 

hela tiden vara kritisk i sin kreativitet, att kunna tillåta sig själv att kasta 

något man jobbat på länge som inte visar sig fungera särskilt bra. I grund och 

botten måste alltid den enklaste helhetslösningen vara den som står ensamt 

kvar till slut. Att kompromissa är något man alltid får göra i design, men se 

till att det inte är interaktionen som blir lidande. Det slutgiltiga designpaketet 

måste också ha samma röda tråd genom alla element, det är noga att designen 

känns igen även om man växlar till olika sidor eller paneler. (Cooper, 2007) 

 

De typer av arbete som kan minimeras kan kort kategoriseras som: 

 Kognitivt arbete – Förståelse kring beteende hos produkten. 

 Ihågkomst och minnesarbete – Lösenord, lokalisering, kontroller 

och mappning. 

 Visuellt arbete – Förstå layout, hitta objekt, visuell kommunikation. 
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 Fysiskt arbete – Musklick, tangentbordsskrift och byte mellan 

inputlägen. 

 

Att beskriva hela grundstommen för Interaktionsdesign som helhet är 

naturligtvis för stort i nuläget, men naturligtvis motsvarar dessa 

grundläggande principer även god användbarhet. I korthet delar vi in dem i 

olika kategorier: 

 

 Designprinciper beskriver kraven för en effektiv och etisk praktik av 

design. 

 Konceptuella principer definierar vad produkten är och hur den 

passar in i den aktuella kontexten. 

 Beteendemässiga principer förklarar hur en produkt ska bete sig, 

generellt och i specifika situationer. 

 Visuella designprinciper beskriver effektiva strategier för hur den 

visuella kommunikationen kan optimeras. 

 

(Cooper, 2007) 

 

2.1.1 Visuella designprinciper 

God visuell design handlar i grund och botten om att skapa mönster och 

konsekvent struktur. För att skapa detta tar vi hjälp av färgtoner, storlekar, 

positionering, linjer, boxar och så vidare. Inte minst bör man använda sig av 

kontraster i olika bemärkelse, det rör sig bland annat om färgkontrast, 

storlekskontrast, alfakontrast (transparens) och närhetskontrast. Alla 

dessa delar är nyckelelement till att skapa en god visuell design. Vi kan 

använda dem för att skapa hierarki i det aktuella fönstret och därmed leda 

användaren undermedvetet till de viktaste eller troligaste funktionerna som de 

vill använda. (Cooper, 2007) 

 

Hur funktioner och element förhåller sig till varandra är naturligtvis också en 

del av att skapa god struktur på samma sätt som de jag belyste i förra stycket. 

Lägg därför element som ofta används tillsammans nära varandra i 

gränssnittet så att de blir synliga tillsammans inom användarens fokus, 

därmed minskas drastiskt risken för att användaren behöver söka efter 

elementet någon annanstans. Undermedvetet uppfattar vi rent naturligt 

närliggande objekt som relaterade, detta måste användas till vår fördel vid 

gränssnittsdesign. Det finns även en annan viktig poäng när vi återkopplar till 

början av teorikapitlet där vi fastställde vilken typ av arbete vi kan minska. I 

det här fallet talar jag om det fysiska arbetet. Oavsett om det är ett gränssnitt 

där navigationen sker med en mus eller om det är ett inbäddat system där 

touchscreen används kan arbetet minskas. Jobbar användaren med liknande 
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uppgifter i många timmar i sträck blir det massor av fysiskt arbete, framför 

allt i touchscreen-interaktion där i värsta fall hela armen behöver röras. Vi 

vill inget annat än att användaren ska ha en god upplevelse av 

produkten/gränssnittet och att minska deras fysiska börda kan ha en mycket 

stor inverkan av deras upplevelse. (Cooper, 2007) 

 

Enväldiga gränssnitt har ofta flera fönster eller paneler att navigera sig 

igenom. Detta är helt naturligt och beror helt enkelt på att enväldiga system 

oftast har många funktioner att fylla, det går helt enkelt inte strukturera upp 

på en enda sida. Därför blir det ännu viktigare att användaren kan känna igen 

sig varje gång han byter fönster eller panel genom att konsistent tillämpa 

samma struktur kan hans arbete fortgå trots att han byter fönster tack vare att 

han känner igen sig och vet vart han förväntar sig hitta vissa element. Vår 

design minskar därav det kognitiva arbetet hos användaren. (Cooper, 2007) 

 

När det gäller utformning av gränssnittet kan det vara smart att använda sig 

av en grid (rutnät) för att visualisera den struktur man tänkt sig innan man 

börjar skapa de olika elementen. Det hjälper oss designers att se hur mycket 

utrymme de tänkta elementen kan tänkas behöva, men minst lika bra är att 

redan nu se hur mycket tomrum emellan dem som behöver finnas med för att 

det inte ska kännas för plottrigt. Att tänka på annars är att jobba med jämna 

siffror och inte ”höfta” till storleken på de olika delarna av strukturen. Tänk 

igenom vad som kan passa och hämta inspiration från andra system om du 

inte blir nöjd. Det betalar sig att vara noggrann med strukturen då en layout 

som inte är genomtänkt direkt uppfattas just så av användarna. Tillämpning 

av en grid har stora fördelar i användbarheten då en konsekvens skapas 

mellan fönster och dessutom ökas läsbarheten av hela skärmen samt på alla 

fönster och paneler. När griden ska utformas måste det logiska flödet i 

gränssnittet även tas om hand vi i väst läser från vänster till höger och 

uppifrån och ner. Det logiska flödet blir således i stort en diagonal från 

översta vänstra hörnet till nedre högra hornet. Det hjälper användaren att hitta 

en start och ett slut på fönstret och med rätt tillämpning kan vi leda dem till 

de viktiga funktionerna och sedan vidare bort från detta fönster. (Cooper, 

2007) 

 

Första intrycket av gränssnittet påminner i stort om när vi möter en människa 

för första gången, vi ger dem lite tid att göra ett gott intryck på oss. Vi 

placerar in dem i stereotyper och förutsätter att personen ska bete sig därefter. 

När det gäller gränssnitt har designers fördelen att människor ofta tar mer tid 

på sig att bedöma sådana än de ger andra människor. Generellt talas det om 

10 sekunder för människor (Svenska Retoriksällskapet,  hämtat 2011), medan 

det för datorsystem talas om fem minuter. Det är fem mycket viktiga minuter 

som hela den framtida upplevelsen med gränssnittet kommer grundas på. 
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Lidwell (Lidwell et al., 2003) beskriver effekten av förstaintrycken som ”The 

Aesthetic-Usability Effect” enligt denna undersökning upplevde 

testpersonerna gränssnittet enklare att använda om det var visuellt 

tillfredsställande jämfört med ett som inte var lika bra estetiskt, trots att 

funktionaliteten var exakt densamma. Studien visar att alla delar av 

interaktionsdesign måste stämma för att skapa god användbarhet, inte bara 

vissa. Samtidigt måste alla visuella element som inte tillför något specifikt 

för användbarheten tonas ned eller tas bort. De kan skada en bra struktur mer 

än hjälpa den. 

 

Det leder oss direkt till enkelheten. Cooper (2007) anser att gränssnitt ska 

bestå av enkla geometriska former, en smal färgpalett med mestadels neutrala 

färger som inte är allt för färgmätta och dessutom hålla sig till någon/några 

kontrastfärger. Onödig visuell variation skapar lätt oreda till en grund som i 

stort är välstrukturerad och genomtänkt. Fundera alltid en extra gång på om 

du valt rätt form, färg eller typsnitt. Alla delar av gränssnittet ska ha en 

funktion, kan ett element inte motiveras bör det tas bort för att undvika risken 

för plottrighet.  

 

Att behandla text på ett korrekt sätt i sitt gränssnitt är ett känsligt uppdrag. I 

vissa fall kan det vara klokt att byta ut enkla överskrifter eller korta texter till 

ikoner eller symboler då text ibland kan vara svårt att ta in. Beroende på 

vilken typ av information gränssnittet ska behandla är det viktigt att använda 

fingertoppskänsla när symboler passar och när man bör behålla text. Det är 

värt att komma ihåg att text har möjligheten att förmedla mycket information 

till användaren om det är bra utformat. Som människor fångar vi upp 

bokstäver i huvudsak från dess form. Utstickande former gör att vi snabbt 

förstår vilken bokstav vi ser. Av samma anledning är enbart stora bokstäver 

inte att föredra eftersom de alla har samma höjd och vi får svårare att snabbt 

skilja dem från varandra. Generellt sett bör man se till att komprimera sin text 

så gott det går och fokusera på att skapa korta och lättförståeliga meningar. 

Skapa texten med kontrast till bakgrunden. Färgad text är ofta jobbigare att 

läsa än text i gråskala. Sans-seriftypsnitt är att föredra då de har en bättre 

läsbarhet på skärmar än vad typsnitt med seriffer har. (Cooper, 2007) 

 

Färg utgör en stor del av den visuella kommunikationen ett gränssnitt 

förmedlar till användaren. Färgen har även en stor del i det estetiska intryck 

vi upplever. Trots detta ska färg alltid användas med omsorg. Det krävs att 

färgen integreras väl med samtliga andra element, då färg och kontrast 

lockar vår blick till sig bör de vanligaste funktionerna vara de som sticker ut 

lite extra. Färg används också ofta för att förmedla status, tänk stoppljus i 

trafiken där färgen har en avgörande roll eftersom det är den enda feedback vi 

får rörande om vi ska stanna eller köra. (Cooper, 2007) 
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Feedback är viktigt för att försäkra användaren om att den handling han 

försökt utföra faktiskt genomfördes. Det är inte alltid den effekten är 

omedelbart uppenbar; tänk spara dokument i Word, första gången får du ange 

dokumentets namn, andra gången använder du antagligen ctrl + s för att 

snabbt spara. Nu finns det en liten indikation på att dokumentet faktiskt har 

sparats längst ner i programmet, men hade det inte gjort det hade det inte 

märkts att den faktiskt genomfördes. Någon form av feedback måste alltid 

återges, det kan vara taktilt (ex. en fysisk knapp som stannar intryckt), 

visuellt eller ljudligt. (Norman, 1988) 

 

2.1.2 Hållning 

En produkts hållning är en beskrivning på hur den presenterar sig för 

användaren. Det är viktigt att hållningen passar i den kontext som produkten 

förväntas brukas. Det finns tre huvudkategorier för hållning. Den första är 

enväldig (Sovereign) hållning, som innebär att det är en produkt som 

förväntas hålla användarens fokus över en längre tid och därmed också 

exempelvis bör köras i helskärmsläge. Den andra typen är övergående 

(Transient) hållning, vilket innebär ett mindre program som används då och 

då, där användaren snabbt vill använda vissa funktioner men inte över någon 

längre tid. Dessa program kräver mer fokus på direkt funktionalitet och 

tydlighet. Sista typen av hållningskategori kallar Cooper för demonisk 

hållning. Detta är en typ som allt som oftast inte kräver någon större 

interaktion från användarens håll, den utför mest uppdrag på egen hand. 

Jämför med kroppens autonoma system som hjärtslag och andning. (Cooper, 

2007) 

 

Den som är intressant för oss i den här uppsatsen är den enväldiga hållningen 

eftersom gränssnittet skall utformas för en specifik uppgift som ett centralt 

funktionsnav för ROV-roboten. Viktigt att tänka på när en sådan produkt ska 

designas är att använda en minimalistisk visuell stil på samtliga delar. Det får 

absolut inte vara jobbigt att titta på gränssnittet under en längre tid. En annan 

stor fördel med enväldiga gränssnitt är att det finns gott om utrymme för 

visuell feedback. Att använda ytan att förklara för i fallet ROV-piloter, vilka 

autofunktioner som är aktiverade med klar visuell feedback är fördelaktigt. 

Den större ytan utgör också möjligheter att placera och gruppera många 

funktioner på samma yta istället för att skapa undermenyer eller flertalet 

paneler. (Cooper, 2007) 
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2.1.3 Att designa för inbäddade system 

Inbäddade system kallar vi de digitala system som finns i fysiska plattformar, 

till exempel betalkiosker på snabbmatskedjan eller speciellt framtagna 

handhållna produkter för besiktning eller liknande. I de allra flesta fall 

används dessa i ganska speciell kontext vilket ändrar förutsättningarna för 

god användning. I exemplet betalkiosker kan det bli köbildning, vilket i sin 

tur leder till att den person som står längst fram och ska betala med hjälp av 

kiosken blir stressad av kön och helt enkelt inte har sin kognitiva förmåga på 

topp. Naturligtvis blir utformningen vital för att han/hon ska kunna slutföra 

betalningen innan kön bygger på för mycket. (Cooper, 2007) 

 

Det första att tänka på är att enheten inte ska ses som en dator. Det är 

viktigt att inte ta med sig begrepp och symboler från datorvärlden till 

utformningen av denna. Mest troligt kommer enheten att användas i ett  

specifikt område och det innebär ju följdaktligen att terminologin bör komma 

från samma bakgrund. Användaren av den här produkten förväntar sig inte att 

den ska bete sig som en dator utan som ett fysiskt hjälpmedel. Det innebär att 

hårdvara och mjukvara måste integreras i varandra på ett logiskt sätt, 

eventuella fysiska kontroller till gränssnittet måste anpassas efter både 

hårdvaran och mjukvarans stil. Användarens förutsättningar att använda 

produkten måste också tas hänsyn till när det gäller relationen mellan 

hårdvara och mjukvara. I sin tur innebär det att låta kontexten styra 

utvecklingen av produkten. Den tänkta användaren kanske inte kan använda 

touch-screen på grund av att hans jobb kräver handskar och därmed måste ha 

fysiska knappar till gränssnittet. En annan kanske jobbar i mörkret med en 

handhållen produkt, det sätter naturligtvis krav på utformningen att den är 

tydlig men samtidigt inte för iögonefallande att det uppfattas ansträngande 

eller störande när han arbetar i mörkret. Valet av fysisk utformning är likt 

mjukvarans utformning kontextdriven, en produkt av kiosk-typ skulle 

antagligen inte fungera särskilt bra för mannen som jobbar i mörkret nere i ett 

tunnelsystem. (Cooper, 2007) 

 

De lägen som finns bör vara relaterade till det arbete som utförs, till 

exempel säkerhetslägen som gör det omöjligt att av misstag starta motorer 

eller elektronik medan servicearbete utförs på en maskin. Att i övrigt använda 

lägen kan anses som en extra interaktionspunkt och därmed göra uppgiften 

mer ansträngande, att jobba i lägen är också lätt att glömma bort risken är att 

man försöker utföra en handling som inte existerar i det aktiva läget. 

Inbäddade system har också ofta  begränsat med bildskärmsutrymme. Att 

planera, designa och re-designa sitt gränssnitt flera gånger för att uppnå bästa 

möjliga struktur är inte ett lätt uppdrag, och något som måste göras för att det 

ska bli så optimalt som möjligt. (Cooper, 2007) 
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Inbäddade system bör alltid designas efter sin kontext, men något som blir 

extra viktigt är att verkligen jobba med kontrast. Ett touch-screen gränssnitt 

i en påträngande kontext kräver mer av vår kognitiva förmåga, den minskas 

lätt med hög kontrast på de vanliga funktionerna. Kontrast i det här fallet 

syftar främst på färg, med underkategorier som mättnad och ljushet. Även 

storlek-, position- och formkontraster kan vara värt att ta till om färgkontrast 

inte räcker/passar. Visa noga med feedback var användaren befinner sig i 

gränssnittet. Troligtvis kommer han att byta mellan flera olika skärmar. Gör 

det visuellt tydligt var han befinner sig så att han inte varje gång först måste 

förstå vilken skärm han befinner sig på. Kom också ihåg att touchscreen-

gränssnitt måste anpassas efter att kunna hanteras med ett finger, gör knappar 

och funktioner stora nog för att detta ska fungera! (Cooper, 2007) 

 

Feedback i ett touchscreen-gränssnitt är mycket viktigt eftersom vi inte kan få 

någon taktil respons med fingret från skärmen måste det ske visuellt och/eller 

med ett ljud. En stor osäkerhet kan framträda om det inte tas om hand på rätt 

sätt, användaren måste få veta att hans input mottagits av programmet och 

gett effekt. (Norman, 1988) 

 

2.1.4 Harmonisk interaktion 

Cooper (2007) listar ganska många punkter, jag har valt ut de som sticker ut 

mest och som dessutom kan appliceras på det aktuella projektet med ROV-

gränssnitt. Många gränssnitt är komplexa och kan utföra många olika 

uppgifter, men de är sällan kraftfulla på ett användbarhetsplan. Användaren 

kan exempelvis tvingas utföra uppgifter som inte är en del av målet, genom 

flera navigationsmenyer, verktygslådor eller lägen. En tanke att hålla i minnet 

är då less is more, vars innebörd är att låta bli att lägga på nya funktioner 

eller visuella ting utan att reflektera över dess faktiska funktion. När arbetet 

sedan börjar närma sig sitt slut är det klokt att plocka bort och placera om 

element. Stanna vid den punkt där produkten tappar sitt syfte som en följd av 

saknad av funktioner eller andra element och ta tillbaka det sista. Nästa 

tumregel behandlar möjligheterna för användaren att vara den som sätter 

hastigheten i interaktionen. Det är viktigt att låta användaren navigera 

gränssnittet efter sin egen förmåga och inte den som programmeraren 

bestämt. (Cooper, 2007) 

 

Oavsett i vilken situation användaren befinner sig i bör eventuell feedback 

vara direkt tillgänglig och inte avbryta de uppgifter som användaren håller på 

med för tillfället. Denna tumregel kallar vi för modeless feedback – 

lägesbefriad feedback. Nästa punkt behandlar design i form av prioritering. 

Oavsett hur stor applikationen eller systemet man ska designa är, är det 

viktigt att man är införstådd i vilka funktioner och element som kommer att 
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användas mest av målgruppen. Det gäller inte enbart utformningen, utan även 

vilka funktioner som bör finnas med alls. En kartapplikation för en 

smartphone behöver kanske inte funktionalitet för att beställa en soffa på 

internet. Att designa för det som är troligt, inte vad som är möjligt är 

viktigt att tänka på. Genom att förstå vilka funktioner som behövs mest, kan 

vi också presentera dessa tidigare och lättare för användaren. En sista 

tumregel vars signifikans är överhängande i detta projekt är den som 

behandlar säkerhet, säkerhet i form av att skydda användaren från att göra 

kostsamma misstag. I fallet ROV-robot finns ett bra exempel i det som 

kallas för Deck Mode. Deck Mode aktiveras manuellt när roboten står på 

däck på båten, läget förhindrar att någon drar igång propellermotorerna 

(hänvisas hädanefter som thrusters) av misstag. Det kan vara någon som utför 

reparationer i närheten av propellern och därmed ska ingen av misstag kunna 

aktivera motorerna och därmed sätta reparatören i stor fara. Däremot måste 

det vara möjligt att testa propellrarna på däck för att kontrollera att dem 

fungerar Därav behövs en knapp som överskrider Deck Mode och tillåter 

tester av propellrarna. Alltså behöver gränssnittet utformas på ett vis där det 

inte är möjligt att av misstag sätta igång propellrarna, men samtidigt måste 

tester kunna utföras genom att överskrida säkerhetslåset. (Cooper, 2007) 

 

2.1.5 Navigation 

En av de största frustrationerna en användare kan uppleva är när han/hon inte 

hittar till den knapp, panel eller funktion som denne söker. Det är därför en 

av de absolut största grundpelarna i användbarhetslära att aktivt sträva emot 

onödig och svår navigation. Coopers definition av navigation är  bred och 

lyder såhär: 

 
Any action that takes a user to a new part of the interface or which  

requires him to locate objects, tools or data. (Cooper, 2007, s 232) 

 

Den här definitionen innebär att så fort som vi letar efter något särskilt kan 

detta räknas som någon form av navigeringsinteraktion. För att skapa bästa 

möjliga förutsättningar för god navigation behöver vi precisera några 

designprinciper. Den första men ändå sannolikt den viktigaste punkten är 

simpel att förklara, men kan vara svår att genomföra. Det handlar kort om att 

reducera antalet platser att gå till. Fönster, paneler, pop-ups och 

verktygslådor bör minimeras i antal. Ju större gränssnittet är desto mer troligt 

behöver du antagligen gruppera ihop funktioner och element, även in i egna 

fönster. Det blir då ännu viktigare att gruppera ihop det som kan grupperas, 

så att användaren i alla fall naturligt kan förstå vilket fönster han bör leta 

under för att finna sitt mål. Kontrollera också naturligtvis att de funktioner 

som finns faktiskt används tillsammans med övriga funktioner och element 

på samma sida. Det vi vill uppnå med designen är så få ”sidbyten” som 
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möjligt. Ett gott exempel på detta är smarta webbshoppar som exempelvis 

Amazon (hämtat 04/2011) som på förstasidan presenterar produkter 

användaren tidigare tittat på och presenterar relaterade förslag och bästsäljare 

inom samma kategori. Samt vad andra som tittat på samma produkt har tittat 

på. På det här viset har de designat för vad som är troligt att användaren 

kommer titta på och därmed kan eventuell sökning eller navigering i 

kategori-menyn undvikas. Dessutom får de en marknadsföringsvinst, för visst 

är det sannolikt att någon har köpt en relaterad produkt som presenterats på 

förstasidan för dem som de inte planerat att handla när de bestämde sig för att 

besöka Amazon. (Cooper, 2007) 

 

Fortsättningsvis bör man fundera kring de persistenta elementen i sitt 

gränssnitt: menyer och verktyg som användaren har med sig och ofta 

använder. Det är av vikt att dessa behåller samma plats rakt igenom systemet 

och inte flyttas. Detta för att användaren alltid ska ha viss skyltning att känna 

igen sig vid. Detta skapar struktur i gränssnittet och möjliggör lärdom av 

detsamma, användaren vet vad som kan förväntas varje gång han byter panel. 

Kom ihåg den korta punktlistan om arbetsminskning i början på sektion 2.1 

här får vi möjlighet att minska på minnesanvändningen hos användaren och 

han kan istället hålla bättre koll på sina uppgifter. Tätt förankrat med 

skyltningen är nästa regel som behandlar översikt. Användaren måste 

erbjudas möjligheter att förstå sin position i gränssnittet, var han kan ta vägen 

och var han kom från. Inte bara underlättar det att veta var man befinner sig 

utan bidrar även till en ökad förståelse av den genomgående strukturen på 

sidan. Ett vanligt sätt numera är att använda sig av brödsmulor. Dessa är  

användbara, de hjälper oss förstå var vi kom ifrån och hur djupt i hierarkin vi 

befinner oss. Samtidigt blir de en hub av navigationsmöjligheter, inte bara ett 

hopp tillbaka utan vi kan enkelt ta flera steg utan att behöver gå från början 

eller bara ett steg tillbaka som bekant erbjuds av t.ex. back-knappen i en 

webbläsare. (Cooper, 2007) 

 

Enligt Coopers egna definition av vad navigation innebär som presenterades 

på föregående sida anser han att även till synes enkla uppgifter som att 

lokalisera något på samma fönster hör till navigation. Det blir extra tydligt 

när vi ska börja diskutera mappning. Mappning beskriver relationen mellan 

element som påverkar varandra och det förväntade resultatet. Som 

människor, och även som datorvana människor, förväntar vi oss att uppleva 

vissa effekter när vi interagerar med ett gränssnitt. En knapp som befinner sig 

näst intill en textruta förväntas exempelvis innehålla funktioner som spara, 

rensa eller klar, beroende på dess placering. På samma sätt som en knapp i 

nedre högra hörnet förväntas vara knappen vidare i gränssnittet. Vi talar alltså 

om att utforma det dels efter hur vi människor uppfattar närhets-, storleks- 

och inramningsprinciper i visuell design, men också efter de standarder som 

kommit att bli med internets framfart. Men det är också viktigt att tänka på 
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kontexten även här, i detta projekt som jobbar mot en  specifik arbetsgrupp 

där det kan finnas andra standarder att ta in som denna målgrupp är van vid. 

God mappning skapar tillit till gränssnittet, om en ny användare tidigt får 

problem med knappar som inte sitter där de bör, funktioner som påverkar 

element som inte är relaterade visuellt, kommer de inte våga sig framåt på 

samma sätt som de hade gjort utan problem (Cooper, 2007). Donald Norman 

förespråkar användning av vad han kallar för naturlig mappning, han menar 

att man ska designa med fysiologiska, pragmatiska och kulturella standarder, 

till exempel för kontroll av ljus, att lamporna placeras i gränssnittet på det 

sätt där de sitter i verkligheten. (Norman, 1988) 

 

Kvalitativa undersökningar ger designers ett intryck av sina 

användare/målgruppers användningsmönster. Framför allt etnografiska 

studier leder till en djupare förståelse av vilka funktioner som används 

flitigast och i vilket mönster. Naturligtvis är det följdaktligen av stor vikt att 

organisera och anpassa gränssnittet efter det typiska 

användningsmönstret för att underlätta arbetet. För att åter igen koppla till 

ROV-styrningen, piloterna använder vissa funktioner när roboten ska styras 

till ny position, och andra funktioner när specifika arbeten ska utföras. Alltså 

är det klokt att fundera enligt dessa kategoriska banor när vi organiserar upp 

gränssnittet. (Cooper, 2007) 

 

När vi talar om navigation och struktur måste också hierarkier nämnas. Det 

kan tyckas lockande att stapla funktioner på varandra, eller att dela in 

funktioner i många olika grupper för att enklare kunna klassificera dem. 

Faktum är allt som oftast tvärtom, det blir för rörigt, och tillgängligheten låg. 

En användare ska mycket sällan tvingas behöva gå in på djup hierarki för att 

nå en funktion. Undantaget kan vara om man anpassat gränssnittet efter den 

typiska användningen som beskrivet i stycket ovan, och funktionen i frågan 

har bedömts som ovanlig användning. I grund och botten bör hierarkier 

undvikas, interaktionsdesigners talar ofta om att utforma gränssnittet på 

bredden istället för djupet. (Cooper, 2007) 

 

Norman (1988) refererar till en bred restaurangmeny med alla maträtter på 

samma sida som en bra grundstruktur. Många val på samma nivå från början, 

enkla val (om man vet vad man vill äta), sedan följer ett par val till, 

exempelvis vilken dricka och extra sallad. Detta är en bred meny som öppnar 

för möjligheter hos kunden istället för en meny uppdelad på flera sidor. 

Svårigheten ligger istället hos kunden att göra sitt val, inte möjligheten att 

göra valet!  
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2.2 Kontext 

När en produkt utvecklas förväntas den användas i viss miljö och av vissa 

personer, beroende på vilken typ av produkt det är kan dessa faktorer skilja 

sig drastiskt. Denna miljö kommer i sin tur påverka användningen, vilket gör 

att en förståelse av kontexten är av oerhörd vikt för en designer. Beroende på 

vilken typ av produkt som ska utvecklas kommer den ha olika bred 

population och förväntade kontexter. En mobiltelefon kommer ha många 

användare och kontexten kan vara i princip precis hur som helst, det går 

naturligtvis inte att designa en mobiltelefon som passar allt och alla. Detta 

gör att telefonen behöver ha många inställningsmöjligheter, så att användaren 

själv kan anpassa den efter sina önskemål. Arbetar man exempelvis i en 

höggljudd kontext är det rimligt att dra upp volymen mer i högtalaren. Detta 

kan inte tillverkaren styra på något sätt mer än att möjliggöra för 

volymjustering. (Maguire, 2001) 

 

2.2.1 Vad är kontext? 

Förr har kontext beskrivits enkelt genom synonymer som miljö eller 

situation. Med tiden har förståelsen blivit djupare än så och undersökningar 

visar att det är svårare än så att definiera ordets betydelse. Mycket tack vare 

att det visat sig finnas många fler faktorer som påverkar kontexten och att 

använda en synonym är helt enkelt inte tillräckligt. Från grunden handlade 

det mest om fysisk omgivning, teknisk omgivning (tillgänglig hårdvara) och 

användarmiljö. Senare har framför allt personliga förutsättningar, 

arbetsuppgifter och mål vuxit fram som viktiga faktorer. Användarmiljön har 

utökats till att även täcka in den sociala och organisatoriska miljön kring 

användaren. (Dey et al., 1999) 

 
Context is any information that can be used to characterize the situation of 

an entity. An entity is a person, place, or object that is considered relevant to 

the interaction between a user and an application, including the user and the 

applications themselves. (Dey et al., 1999, s 3) 

 

Den här definitionen av kontext är heltäckande och beskriver tydligt att 

situationen ska karaktäriseras vilket är det vi måste göra för att förstå och 

kunna sätta oss in i den. Ju mer vi kan förstå av kontexten, desto enklare kan 

vi som designers sätta oss in i den och utforma våra gränssnitt därefter. 

Kontexten delas upp i kategorier som möjliggör en översikt av vilka faktorer 

som ingår i att förstå en kontext. (Maguire, 2001) 

 

 System, beställare och intressenter – Beskriver bakgrunden till 

produkten; huvudområde (ex. Båtindustrin), huvudfunktioner, 

målgrupp. Vidare information kring vilka intressenterna och 

beställarna är och deras roll. Med andra ord en kort sammanfattning 
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där bland annat vilka fördelar som systemet kommer att kunna 

erbjuda beställare eller kunder presenteras. 

 Användare – Beskriver den tänkta användaren och hans tidigare 

erfarenheter vad gäller liknande produkter, hans arbetsuppgifter och 

andra kunskaper som utbildning, kvalifikationer och språk. Vad som 

även är intressant är ålder och kön, tillsammans med fysiska och 

kognitiva egenskaper, både positiva och negativa. Vad som motiverar 

användaren är naturligtvis också intressant. 

 Uppgifter – Arbetsuppgifter eller uppdrag listas här hur ofta de 

genomförs, hur länge de håller på med dem. Vi vill veta vilka 

huvudsakliga uppgifter de har som kommer att påverka det systemet 

som ska utvecklas och vilka risker de kan innebära. Vi måste även få 

veta vad uppgifterna får för resultat. 

 Teknisk miljö – Teknisk specifikation för den hårdvara som systemet 

utvecklas till. Annan utrustning bör också listas här för att vidare 

förstå vad som finns i rummet eller vad som kan kopplas till detta 

system. 

 Fysisk miljö – Vilka visuella, ljudliga och atmosfäriska faktorer som 

råder på arbetsplatsen. Viktigt att veta är också utrymme, 

ergonomi/hållning, verktyg och utrustning och inte minst hälsorisker. 

 Organisatorisk/Social miljö – Det här blocket innefattar saker som 

företagsstruktur, påverkan från andra människor och kommunikation. 

Vi vill veta vilka regelmässiga stadgar som kan påverka och 

eventuella organisatoriska tumregler. Sist måste vi veta mer om 

jobbet generellt utöver de arbetsuppgifter som tidigare beskrivits. 

Timmar de jobbar, hur ofta, när, flexibilitet och arbetsprestation. 

 

2.2.2 Kontextens inverkan på användbarheten 

Att kontexten påverkar användningen är det ingen tvekan om, som vi redan 

konstaterat. Genom att vara medveten om vilka kontextuella faktorer som 

påverkar användningen kan vi också designa produkten därefter för att 

undvika negativa kontextuella biverkningar. Vi behöver anpassa produkten 

efter vilken miljö/vilka miljöer målgruppen beräknas använda den i, detta gör 

det enklare att förstå exempelvis vilken navigationsstruktur eller färgsättning 

som bör användas. Vi vill gärna veta hur långa perioder i taget produkten 

kommer till användning, längre perioder medför också större krav på 

navigation där det är sannolikt att användaren vill växla fönster eller panel ett 

flertal gånger. Därmed bör man i så fall planera för att underlätta navigation 

kring de vanligast använda funktionerna. I relation till detta är det viktigt att 

veta om målgruppen ofta blir avbruten i sina uppgifter, om användaren måste 

släppa blicken från produkten kräver det att sidan är välstrukturerad och 

enkel att lokalisera element på. Blir man avbruten måste man varje gång som 
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blicken flyttas bort från produkten och sedan tillbaka åter finna var man 

lämnade eller helt enkelt scanna sidan igen med ögonen, då är det bra om det 

finns tydlig skyltning som ögonen kan söka sig till. Kontext är alltså mer än 

bara fysisk miljö, det innehåller många bitar som alla måste beaktas vid 

design av ett gränssnitt. (Cooper, 2007) 

 
Inbäddade system av den typ som är gällande för oss, som generellt har en 

mer krävande och komplex kontext, men inte så många olika kontexter som 

exempelvis en mobiltelefon har. För att ta reda på den gällande kontexten 

finns ett antal olika så kallade Context of Use-mallar att följa som är tidigare 

framtagna och testade. En av de mest heltäckande som kommer användas 

som utgångspunkt är framtagen av Martin Maguire (2001) och beskriver alla 

delar som är viktiga att fånga in när man gör en Context of Use-analys (se 

tabell 2.2.2 nästa sida). 
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Tabell 2.2.2: Kontextuella faktorer, inspirerat av Maguire (2001). 

 

System och 

beställaranalys 

Användare Uppgift/Uppdrag 

System 

 Produktnamn och 

version 

 Beskrivning och 

syfte 

 Huvudsakliga 

användningsområ

den 

 Huvudfunktioner 

 Målområde 

 

Beställare 

 Användartyp 

 Användarroll/mål 

 Fördelar med 

systemet 

 Användningskost

nader 

 Fortsatt analys? 

(kommer denna 

rapport följas upp 

av ex. Context of 

Use-analys) 

Användare 

 Användaryp 

 Roll 

 

Erfarenheter och kunskaper 

 Produkterfarenheter 

 Relaterad 

erfarenhet/kunskap 

 Kunskap om 

området/uppgifter 

 Organisatorisk 

kunskap 

 Träning/Utbildning 

 Erfarenhet av 

inmatningsenheter 

 Kvalifikationer 

 Språkkunskaper (även 

fack) 

Uppdrag-/uppgifts lista 

 Uppgift 1 

 Uppgift 2... osv 

 

Definiera per 

uppdrag/uppgift 

 Namn 

 Mål 

 Definiera steg 

 Frekvens 

 Tidsåtgång 

 Flexibilitet 

 Beroenden 

 Fysisk och mental 

påverkan/krav 

 Effekt/produkt 

 Risker 

 Säkerhetsaspekter 

Teknisk miljö Fysisk miljö Social/Organisatorisk 

miljö 
Systemets tekniska 

specifikation 

 Hårdvara 

 Mjukvara 

 Nätverk/Kommun

-ikationssystem 

 Annan 

utrustning/andra 

verktyg 

Arbetsplatsförhållanden 

 Atmosfär 

 Ljudmiljö 

 Temperaturmiljö 

 Visuell miljö 

 Skiftande fysisk 

miljö? 

 

Arbetsplats och användare  

 Rum och möblering 

 Användarställning/erg

onomi 

 Plats/område 

 Hälsorisker 

 Skyddskläder eller 

utrustning 

Struktur 

 Grupparbete 

 Assistans 

 Avbrott 

 Administrationsstru

ktur 

 Kommunikationsstr

uktur 

 

Attityd och arbetsdesign 

 Organisatoriska 

mål 

 Industriella 

förhållanden 

 Rollernas funktion i 

det stora 

perspektivet (från 

Anvädare) 

 Arbetstimmar 

 Jobbets flexibilitet 

 Feedback på 

arbetsprestanda 
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 Jobbets 

hastighet/stress 

 Självgående eller 

arbetslag 

 

Svaren på dessa frågor leder till en djupare förståelse för alla omständigheter 

kring kontexten där produkten kommer användas. Det hjälper oss även att 

identifiera ytterligare krav för att systemet ska fungera väl för användarna. 

Men inte minst får vi enklare svar på eventuella användbarhetsproblem som 

kan uppstå. Kontexten kan ofta stå till svars för varför vissa lösningar inte 

fungerar, varför metoden också är värdefull även om man ska utvärdera en 

produkt. (Maguire, 2001) 

 

Varje analys är naturligtvis unik för varje projekt och bör justeras efter 

behov. Figur 2.2.1 visar alla grundpelare som krävs. Många av dessa delar 

kan samlas in från annat håll och andra metoder eftersom detta i grund och 

botten handlar om datainsamling. Viktigt att tänka på som alltid är att 

respondenterna befinner sig på sin arbetsplats eftersom datan annars inte 

uppnår lika hög grad av kvalitetssäkring. (Maguire, 2001) 

 

I slutändan sammanfattas Context of Use-analysen i ett tabelliknande format 

med fråga respektive svar och åtgärdsaktion. Designern gör också ett 

avgörande om svaret på varje fråga har inverkan på användbarheten. Om en 

negativ påverkan noteras väljs en av fyra uppföljningsaktioner: (Maguire, 

2001) 

 

 Ignorera – Faktorn anses inte vara stark nog att ha en större påverkan 

på användbarheten (men ska trots allt markeras då det senare kan visa 

sig vara en riskfaktor). 

 Övervaka – Påverkningsgrad osäker, övervaka och analysera resultat 

för att avgöra om åtgärd behöver vidtas. 

 Kontroll – En kontroll behöver göras för att fastställa åtgärdsplan. 

 Utvärdera – En eller flera utvärderingsmetoder bör användas för att 

avgöra vilka åtgärder som lämpar sig bäst för en lösning på 

problemet. 

 

Varje punkt kommenteras sedan och bör innehålla ett Krav och/eller Test. 

Krav innebär att ett behov noteras vilket kan jämföras med hur det noteras i 

en kravspecifikation. Det kan beskrivas som ett förslag på hur problemet bör 

lösas. En testmarkering betyder ett förslag till hur ett vidare test kan utformas 

för att täcka in effekten av påverkan från kontexten. Ett exempel på detta är 

ålder, som ofta är en faktor som har påverkan på hur vi uppfattar både 

produkt och kontext. Texten till en testmarkering av detta slaget kan lyda; 
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”Vid datainsamling samla in användare med 25% population i varje av 

följande ålderskategorier [...]”. (Maguire, 2001) 

 

När analystabellen är färdigställd har man ett underlag att gå vidare från både 

vad gäller design och fortsatt testning. Det blir enkelt att få en överblick på 

samtliga kontextuella bekymmer som kan uppstå vid designen av ett 

gränssnitt. Följdaktligen blir det också värdefulla papper för beställaren, att 

kunna visa för denne vilka faktorer man tänkt på och vad man har gjort åt 

dem. 
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3 Metod 
När det är dags att genomföra datainsamling gäller att noga välja sina 

tillvägagångssätt efter vilken typ av data man vill få. System som ska 

utvecklas efter specifika kontexter, och dessutom för en  smal och specifik 

arbetsgrupp kräver en djup förtåelse av användningen. Den data som behövs 

för att utveckla ett gränssnitt med krav på kontext uppskattas inte kunna 

samlas in genom kvantitativa studier. Istället är det fokus på beställarens 

behov, som innehar gedigen erfarenhet inom området. Genom att bjuda in 

dem på diskussioner kring krav och designidéer, kan de huvudsakliga 

funktioner och element som ska finnas bestämmas. Att vidare tänka på är att 

jag som designer inte släpper just den rollen, men samtidigt att beställaren 

känner sig involverad. Detta upprätthåller ett ömsesidigt intresse hos båda 

parter där de bidrar med sin kompetens och kunskap, men jag som designer 

får utrymme att komma med en synvinkel utifrån, ej påverkad av tidigare 

erfarenhet av liknande system. (Cooper, 2007) 

 

 
Figur 3.0: Metodsammanfattning 

 

3.1 Dokumentstudier 

Vid det första mötet med beställaren erhöll jag material som förklarade 

grunden till arbetet och beskrev robotens funktioner. Detta var dokument som 

visade vilka funktioner som de tänkt sig skulle finnas med, tillsammans med 

bilder och beskrivning av varje funktion. Material som studerats noga många 
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gånger för att öka förståelsen av gränssnittet, detta är bara några av frågorna 

som fanns  i bakhuvudet under materialstudien: 

 Vilka funktioner är viktigast? 

 Vilka element kan vi ta bort? 

 Är det möjligt att gruppera ihop andra element/funktioner? 

 Vad gör de olika funktionerna? 

 Vad betyder förkortningarna? 

 

I det här stadiet var målet således inte att försöka skapa en design direkt, här 

är det fortfarande på ett förståelsestadie. Dokumentstudierna skapar i sin tur 

nya frågor att ställa till beställaren där vidare förklaring behövs. De nya 

frågor och funderingar som uppkom som resultat av grundstudien skrevs ner i 

en utvecklingslogg som blev grunden till nästa steg i designprocessen. 

Utvecklingsloggen sträcker sig även en liten bit längre och innehåller små 

funderingar kring design. 

 

3.1.1 Diskussion med beställare 

Utvecklingsloggen användes som grund för diskussionen med beställaren. 

Frågor som ställdes var allt kring funktioner i systemet. Vilka som var 

viktiga, vilka som var ovanliga och vidare. Nyttigt var också att kunna ställa 

frågor till någon med stor kunskap i området om att arbeta med roboten, 

vilken typ av jobb den kan utföra och mycket mer. Allt för att skapa 

förståelse för helheten av att styra en robot, ju mer data som kan samlas in 

från arbetsuppgifter och uppdrag desto enklare blir det att förstå funktionerna 

i gränssnittet.  

 

3.2 Low-fi Prototyp/Fokusgrupp 

Baserat på all information och feedback som samlats in från dokumentstudien 

ska en low-fi prototyp utformas. Detta görs för att tillsammans med 

involverade parter kunna få kritik på de designförslag som jag tar fram. 
 

3.2.1 Urval 

Prototypen diskuteras tillsammans med beställaren. I det här fallet var det 

alltså Mats och Ricky från företaget som deltog. De är ju som tidigare bekant 

också ROV-piloter och har därmed mycket goda insikter i vad som kan 

fungera för dem i deras arbete. De har alltså värdefulla kunskaper till att ge 

bästa möjliga feedback till arbetet. 
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3.2.2 Genomförande 

Genom att studera utvecklingsloggen och resultat från dokumentstudien har 

jag fått en god grund att börja designa från. Prototypen byggs i papper i form 

av en 15” touch-screen skärm (skärmstorleken är bestämd från Abyss AB’s 

sida). De ingående elementen är byggda i modulform, alltså självstående bitar 

som därmed kan omplaceras och struktureras om bäst man vill. Detta gör att 

vi som fokusgrupp kan rotera, omforma eller placera om modulerna för att 

prova andra vägar att utforma på. Modulerna är utformade med hjälp av 

papper, post-its i flera färger, färgade pennor och tejp. Denna materiel fanns 

även tillgänglig under fokusgruppens gång för att möjliggöra att vi 

tillsammans kunde sätta ihop nya element vid behov och inkorporera dem till 

prototypen, och därmed se hur de fungerade tillsammans med andra bestämda 

bitar. Under fokusgruppens gång förklarade jag hur jag tänkt kring de olika 

bitarna, varför jag gjort som jag gjort och mottog feedback på de individuella 

valen. Följdaktligen blev det en del frågor från min sida om olika funktioner 

och hur viktiga dessa var. Det påminner lite om vår tidigare diskussion runt 

utvecklingsloggen då det gamla materialet kom fram även under 

fokusgruppen och vi kunde jämföra min design mot originalmaterialet. 

Samtliga funderingar och feedback från fokusgruppen har tagits till vara på 

och ska alltså ligga som en del av grunden till utformningen av den sista 

visuella hi-fidelity prototypen. 

 

3.2.3 Validitet 

Hade gärna haft med flera piloter på fokusgruppen för att kunna få fler 

infallsvinklar då detta system har en större målgrupp än bara beställaren. 

Därmed hade det funnits möjlighet att samla in fler preferenser i designfrågor 

som eventuellt kan bli valmöjligheter i gränssnittet istället för att gränssnittet 

blir hårddesignat tack vare brist på synvinklar. För att få optimala 

förhållanden och en något högre nivå av kontextuell påverkan hade det varit 

bra att genomföra fokusgruppen ute i den riktiga miljön på en båt, alternativt 

i kontainer på land. Men möjligheten till detta fanns inte och fokusgruppen 

har genomförts i hemmet. 
 

3.3 Context of Use-enkät 

För att kunna få djupare insikt i kontexten kring en ROV-pilot behöver jag 

samla intryck från erfarna piloter. Baserat på vedertagen teori (se avsnitt 2.2 

om Context of Use) har en enkät tagits fram för att kunna samla in kvalitativ 

data om kontexten. Enkäten kan ses i sin helhet i bilaga F. 
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3.3.1 Urval 

Det är även i denna del otroligt viktigt att respondenterna har gedigen 

erfarenhet som piloter, det krävs att dem med hjälp av sin tidigare erfarenhet 

kan sätta sig in och beskriva situationen som efterfrågas. Därför har jag valt 

att inkludera Mats och Ricky även här, jag har via dem dessutom fått hjälp att 

kontakta fler erfarna piloter som de är bekanta med. Jag har därmed fått ut 

enkäten till 5 personer som alla kan leverera kvalitativ och gedigen data. 
 

3.3.2 Genomförande 

Delar av den kontextuella datainsamlingen sker i samband med fokusgruppen 

kring low-fi prototypen, därav ligger dem jämsides i figur 3.0. Övrig 

kontextinsamling har skett genom en enkät. Enkäten är baserad på den teori 

som beskrivs i slutet på förra avsnittet. Frågorna har anpassats utefter vad jag 

redan vet sedan tidigare (diskussion och fokusgrupp), därav behöver vissa 

frågor ej ställas då svaret redan erhållts på annat sätt. Enkäten är indelad i 

fyra delar; 1) Personlig erfarenhet och bakgrund, 2) Arbetsuppgifter, 3) 

Fysisk miljö och 4) Social miljö. Baserat på material från Maguire (2001) har 

avvägningar gjorts och frågor utformats för att få svar på de faktorer han 

lyfter fram som potentiella kontextpåverkande faktorer. Se frågor i enkäten 

bland bilagorna i slutet på uppsatsen.   

 

I e-postutskicket har jag bett respondenterna att besvara mig inom en vecka, 

men samtidigt poängtera att det är noga att de tar sig tid att svara på frågorna 

och sätta sig in i situationen som pilot. Alla har besvarat enkäten under tiden 

som de var ute på uppdrag och har alltså befunnit sig i den rätta kontexten när 

de besvarat frågorna. Detta är naturligtvis  önskvärt och värdefullt i en enkät 

om kontext.  

 

3.3.3 Analys och sammanfattning 

När enkäterna är besvarade måste svaren sammanfattas och analyseras. Det 

har gjorts genom att skapa en tabell av den typ som kan ses i figur 2.2.1 i 

Context of Use i teorikapitlet. Tabellen ger en strukturerad bild av de 

eventuella kontextuella problem som uppstått, vilken effekt de får och 

problemlösningsförslag. Genom att studera denna har alla kontextuella 

problemfaktorer kunnat undvikas i största möjliga utsträckning. 

 

3.3.4 Validitet 

Det tveklöst bästa alternativet som kontextuell datainsamlingsmetod hade 

naturligtvis varit att utföra observationer i form av kontextuella intervjuer. 

Cooper (2007) beskriver etnografiska intervjuer där designern går in med  



 

  30 (63) 
 

öppet sinne och studerar målgruppen i deras naturliga miljö. Tillsammans 

med att ställa frågor kring deras arbete, känslor och funderingar kring deras 

jobb. Detta var planerat men kunde tyvärr inte genomföras på den korta tid 

som projektet varade. Vad som inte får glömmas är att Context of Use-

enkäter är en vedertagen metod som tidigare använts med mycket goda 

resultat och bedömdes därför vara den bästa ersättaren av etnografiska 

intervjuer. (Maguire, 2001) 

 

3.4 Hi-fidelity prototyp 

Från dokumentstudierna hämtar vi grundförståelsen i arbetet och de 

funktioner som ingår. Från pappersprototyperna hämtar vi feedback från 

tidigare idéer och utvecklar/gör om struktur och element. Till sist tar vi 

kontextförtåelsen och dess påverkan på användbarheten från Context of Use-

sammanställningen. Genom att studera samtliga delar av tidigare 

datainsamling har en god förståelse för kontext, behov och alla andra de 

andra väsentliga faktorerna inskaffats. 

 

Prototypen har utvecklats med hjälp av Adobe Illustrator (Adobe, 2011) som 

är ett  flexibelt verktyg tack vare att programmet jobbar i vektorgrafik. Just 

vektorgrafiken är ett starkt plus då vi kan omforma alla element utan att för 

den delen förlora kvalitet eller riskera att missforma objekt när man inte är 

nöjd med utseendet. I Illustrator är det viktigt att använda sig av 

lagerfunktionen för att dela upp elementen. Jag har fokuserat på att göra ett 

lager per panel/fönster som i sin tur öppnar för möjligheten att skala bort de 

bitar som inte är intressanta, framför allt för utvecklaren med tanke på 

prestanda. Prototypen blir ett designförslag att presentera för 

beställaren/kunden. Den bör därför vara genomtänkt och komma tillsammans 

med tilläggande beskrivningar. Det är följdaktligen fördelaktigt om 

prototypen innehåller detaljarade bilder på alla olika element och funktioner. 

Finns det flera element som har ungefär samma funktion eller utseende räcker 

det naturligtvis med att presentera dem en gång för att spara plats och 

undvika upprepningar. I den här rapporten sker detta främst i resultatdelen 

och som bilagor. 

 

3.5 Metod för fortsatt utveckling 

Eftersom mjukvaruutveckling bör genomföras iterativt finns det naturligtvis 

alltid ett sätt att fortsätta utveckla på. Trots en stark grund med datainsamling 

och analyser kan det alltid bli bättre, framför allt när gränssnittet väl kommer 

in i den riktiga arbetssituationen - kontexten.  
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Med hjälp av observationsstudier och etnografiska intervjuer (Cooper, 2007) 

får gränssnittet möjlighet att fortsätta utvecklas även efter detta 

studentprojekts slut. Framför allt behöver de eventuella kontextuella problem 

som belyses i Context of Use-analysen ses till. Förslagen för genomförande 

av tester och användarkrav finns beskrivna och därmed blir detta en guide till 

fortsatt utveckling kring vanskliga områden i gränssnittet. Detta är också ett 

bevis på medvetenhet och öppenhet hos utvecklaren som gör det enkelt för 

beställare att gå vidare, speciellt om problem uppmärksammas snabbt när 

gränssnittet väl kommer till användning på riktigt.  
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4 Resultat 
I denna del återges resultat och analyser av de metoder som genomförts. Värt 

att notera är att en del resultat återges i en sammanfattad form då all data 

inte är intressant för läsaren och det skulle helt enkelt bli för stort. Främst 

gäller det enkätsvar som inte behöver läsas i dess originalform, utan 

essensen av svaren är det viktiga, och också det som sammanfattats. 

Originalmaterialet finns naturligtvis likväl kvar för beskådning vid 

efterfrågan. 

 

4.1 Introduktion och dokumentstudier 

Som bekant från metoden erhölls material från beställaren som en grund för 

hela projektet. Detta material är i grund och botten en annan prototyp på 

gränssnittet, gjort av en anställd på Abyss. Men det poängterades direkt att 

den grafiska strukturen och de bilder som fanns endast skulle ses som 

information och inte ett mått på visuell struktur eller liknande önskemål. 

Detta bestod till stor del av några häften med bilder på alla olika sidor och 

paneler som behövs för att styra och operera en ROV. Det finns också ett 

annat häfte med förklaringar på de olika panelerna (se figur 4.1). Det viktiga 

var att jag fick förståelse för de olika funktionerna som fanns och alla vitala 

delar i systemet, med andra ord vad som gör roboten funktionell för en 

människa.  

 

Med allt material i hand var det dags att börja granska. Fokus fick tidigt 

läggas på att skriva frågor om funktionerna som jag kunde se på bilderna. 

Tidigt in i den här processen insåg jag att hjälp behövdes för att förstå vad allt 

innebar. Därmed skapades en utvecklingslogg där jag skrivit ner alla frågor 

som man kan tänka sig ha. Mycket av detta berörde inte bara funktionernas 

användning, utan också frekvens. Jag skrev även ner många designidéer 

redan här, men viktigt att poängtera här är att designidéerna inte handlade om 

visuell utformning utan handlade mest om funktioners utformning. Genom att 

föreslå alternativa lösningar på funktioner i det här läget ökades också min 

förtåelse för hur de används när kritik på förslaget mottogs. Några poster ur 

utvecklingsloggen från det här stadiet ser ut som följande: 

 

”Behövs verkligen alla autofunktioner?” 

”Finns det något som co-pilot kan hjälpa till med?” 

”Finns det potentiometrar med knappfunktion i det fysiska gränssnittet?” 

”Avsaknad av ett ”snabbtrim” – som låser ROVn vid det läge den har när 

knappen trycks in. Kan det vara något för er?” 

”Hur ofta använder ni högintensitetsljusen?” 
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Figur 4.1: Utdrag från dokumentmaterial, Abyss AB, 2011. 

 

Med detta vill jag visa bredden på de kommentarer som jag noterat under 

dokumentstudierna. Jag har medvetet valt att kalla detta för utvecklingslogg 

istället för Intervjufrågor, enkät, undersökningsunderlag eller liknande bara 

för att låta alla tänkbara tankar som kommer upp få plats utan att behöva 

sortera bort dem. När resultatet av dem ändå diskuteras tillsammans med 

beställare i en öppen diskussion finns ingen anledning att begränsa sig. I 

diskussionen med beställaren som sig är öppen, går jag igenom min 

utvecklingslogg men tar med mig mycket mer material därifrån. De visar 

många bilder på gränssnitt de tidigare använt, talar om hur roboten i sig 

fungerar och därmed kopplar jag också ihop de funktioner jag sett i 

gränssnittet när de visar och förklarar med hjälp av riktiga bilder. Detta har 

gett en uppdaterad logg med bockar och streck för de frågor som besvarats 

positivt och negativt och ytterligare utrymme för den information som kom 

fram i diskussionen som jag inte fått med mig från materialstudierna. 

  

4.2 Low-fidelity prototyp 

Denna prototyp som i ett tidigt stadie ska visa på framför allt den 

grundläggande interaktionen har jag skapat i pappersform. Med ett kraftigt 

papper som grund tillsammans med post-its, färgade pennor, tejp har jag 

byggt en modell som visar grundprinciperna. Detta utgör min första grund av 

designidéer. Modellen kan kallas modulär på det sättet att varje gruppering 

av funktioner hör ihop, men inte några hela paneler, detta medför att vi 

tillsammans fick möjlighet att styra om elementens position efter behov. Min 

grundtanke var att eftersom skärmen sitter på vänster sida om stolen, med 
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huvudmonitorn rakt fram, skulle jag placera huvudpanelen (figur 4.2 punkt 1) 

till höger, då dem i det fallet skulle medföra mindre huvudrörelser för att titta 

på den viktiga informationen längst upp. Jag fick förklarat för mig att man 

ganska sällan bytte blicken snabbt fram och tillbaka mellan skärmarna, utan 

det var viktigare att strukturen var logisk när man väl hade blicken på touch-

screen skärmen. Moduläriteten i prototypen medförde att vi snabbt kunde se 

över hur det skulle upplevas att ha den på vänster sida istället för höger, något 

vi kom överens om var bättre. Utforskade också möjligheten att kalla 

autofunktioner för lås istället, något som också avslogs tack vare att 

autofunktioner är något av en standard i branschen och en ändring skulle 

kunna förvirra en del. Modellen föreställer pilotpanelen. 
 

Figur 4.2: Low-fidelity prototyp. 

 

Huvudnavigationsmenyn (figur 4.2 punkt 2) har jag placerat längst ner med 

anpassning till det fysiska gränssnittet. Piloterna använder vänster hand för 
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att kontrollera touchscreenen. Precis snett framför (från piloten sett) befinner 

sig den vänstra joysticken där de har handen ungefär i höjd med den undre 

delen av skärmen. På det här viset minskar vi på den fysiska ansträningen, för 

att byta panel räcker det med en enkel handrörelse från joystick till skärm. 

Eftersom systemet har en enväldig hållning har jag kunnat utnyttja chansen 

att placera element hela vägen ut, detta har i sin tur möjliggjort att jag kunnat 

placera menyn längst ner och använda hela fönstret till gränssnittet. 

 

På Trim-elementet i figur 4.2 punkt 3 kan vi se att inställningar görs med 

hjälp av sliders, att jag valde det utseendet i det här skedet beror på att jag 

ville ha en interaktionspunkt, det vill säga att det bara var att peka eller dra 

fingret för att röra punkten till det värde man önskar. Efter feedback under 

diskussionen kom vi gemensamt överens om att detta inte var en bra lösning, 

mycket tack vare att de behövde vara  precisa i det här avseendet och en 

slider skulle antagligen vara alldeles för oprecis. Jag hade tidigare befarat att 

vågor och vibrationer eventuellt kunde störa knapptryckningar på en 

touchscreen-skärm (speciellt eftersom ingen taktil feedback kan återges mer 

än en kall skärm), något som senare visat sig i Context of Use-analysen inte 

stämma då den fysiska miljön mer påminner om kontorsmiljö och inte är 

utsatt för vågor och rörelser. Istället för sliders önskade de knappar, gärna i 2 

intervaller så att noga inställningar kunde genomföras, men ändå snabbt både 

med stora och små värden. 

 

En pilot har alltid en co-pilot, specialmenyn (figur 4.2 punkt 4) längst upp 

tillåter dem att byta roll utan att byta plats, det sitter nämligen två exakt 

likadana uppsättningar av systemet bredvid varandra; stol, skärm och fysiska 

kontroller är identiska. Piloterna kör oftast 1-2 timmar innan de byter roll 

med co-pilot, som sedan styr 1-2 timmar och byter tillbaka. På specialmenyn 

har vi också två andra kontroller som är speciella och behöver särskiljas från 

trimmen och de andra elementen på pilotsidan, det handlar om Grab Hold och 

Deck Mode. Kort sagt är Grab Hold ett specialläge som stänger av thrusters 

längst fram när man håller i ett objekt, detta tillåter en rotation kring objektet 

roboten håller i. Deck Mode är ett läge som aktiveras när roboten står på däck 

eller precis är på väg att tas upp ur vattnet. När läget är aktiverat går det ej att 

starta thrusters och elektronik är avstängd, detta är för att man ska kunna 

genomföra service utan risk att någon slår på thrusters eller att reparatören får 

en elchock. Vid fokusgruppen framkom att många system har en Safe-knapp 

som låser upp Deck Mode (tillsammans med fler funktioner som det här 

gränssnittet inte har) för att förhindra misstag. 

 

Larmet är en otroligt viktigt del i det här gränssnittet (figur 4.2 punkt 5). 

Larmet varnar för alla typer av brister i systemet, det som har med roboten att 

göra kan åtgärdas direkt, de larm som beror på externa faktorer rapporteras in 

till gränssnittet för piloternas uppmärksamhet. Om något i elektroniken går 
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sönder kan alla individuella delar kopplas ur och därmed förstörs inget 

ytterligare, normalt sett behöver man plocka upp roboten direkt annars finns 

risken att den ”dör” nere på djupet och måste hämtas av en annan båt (gäller 

främst de hydraulikstyrda robotarna). Om hydrauliken går sönder i det här 

systemet kan dessa delar också stängas ner, tack vare att robotens thrusters är 

elektronikstyrda kan roboten fortfarande styras tillbaka till båten. Detta visar 

vilken otrolig vikt som ligger på alarmsystemet, att det blir tydligt och 

funktionellt. Idén med alarmelementet är att det bör finnas olika prioriteringar 

på larmet:  

 

 Nivå 3 påminner om uppmaningar (tänk blåa skyltar i trafiken), 

exempelvis att kabeln från TMS (Tether Management System) är 

snurrad några varv. 

 Nivå 2 är varningar (tänk gula skyltar i trafiken, vägarbete etc.) och 

kan vara att oljetrycket börjar bli lågt eller att en thruster inte snurrar 

som den ska. 

 Nivå 1 är direkta fel (tänk stoppskylt), saker som behöver åtgärdas 

omgående för uppdragets och/eller robotens bästa. Jordfel, trasig 

hydraulik och liknande passar in här. 

 

Skillnaden mellan dessa utöver deras allvarlighetsgrad är att att nivå 2 och 3 

skickas till loggen när man pekar på dem. Medan nivå 1 byter panel och 

tydligt markerar var felet är när man pekar på ett nivå 1-larm.(om det är ett 

fel som kan åtgärdas i gränssnittet). Blir det jordfel i en kamera kommer 

gränssnittet att byta till ”Cam & Lights”-panelen och visa visuellt vilken 

kamera det handlar om så att piloten kan strypa strömmen dit. Nivå 1-larmen 

ligger kvar tills dem är åtgärdade.  

 

4.3 Context of Use-analys 

För att skaffa förståelse kring kontexten för användningen av systemet satte 

jag ihop en enkät baserad på framforskade påverkande faktorer. Med tidigare 

kunskap från diskussioner och fokusgrupp har jag kunnat sortera ut de 

faktorer som fortfarande är okända för mig, eller behövde kompletteras. 

Enkäten innehåller fyra delar, 1. Användare, 2. Arbetsuppgifter, 3. Fysisk 

miljö, 4. Social miljö. Se avsnitt 2.2.2 om du behöver påminnas om 

riskfaktorerna. Jag presenterar min analys i tabellform där den vänstra spalten 

är en svarssammanställning från enkäterna, den mittersta är ett avgörande om 

användbarheten är påverkad och innehåller även en uppföljningsaktion. Den 

högra spalten är således en beskrivning av krav, test och kommentar på 

riskfaktorn. 
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Tabell 4.3: Context of Use-analys 

Context of Use 
Svarssammanställning 

Påverkar 

användbarheten 

negativt? 

Krav, test, kommentarer 

DEL 1 Användare   

Användare 
Man, 43 

Man, 46  

Man, 52 

 

 

Användarroller 
ROV-pilot, supervisor, serviceman 

 
 

1.1 Erfarenhet av pilotsystem 
Stor erfarenhet av olika system, många 

är  skilda och har egna idéer för vad som 

är bra. Erfarenhet från andra branscher 

finnes, ex. Dykare. Ja, 

Övervaka 

Krav: Beroende på tidigare 

erfarenhet kan olika färg-

/terminologi-

/symbolassociationer 

förekomma, standardisera 

färgernas funktion och undvik 

symboler. 

 

Test: Undersök tidigare 

erfarenheter av färger och 

användbarhetstesta. 

1.2 Vad har varit svårast att 

lära sig? 
Tillverkare av systemen tänker olika 

vilket gör att användare ofta får lära sig 

mycket på nytt när de kommer i kontakt 

med nya system. Utvecklare saknar egen 

erfarenhet som piloter. Avsaknad av 

standardisering vad gäller benämningar 

och symboler. Svårast att lära sig hitta 

kontroller till en början. 

Ja, 

Övervaka 

Se ovan. 

1.3 Fysiska hinder? 
Nej. Röd/Grön färgblindhet hos en 

svarande. 

Ja, 

Utvärdera 

Krav: Anpassa färgsättning 

för att undvika de vanliga 

färgblindhetsproblemen. 

Undvik röd/grön och gul/blå 

precis i samma närhet. 

 

Test: Undersök färgsättning 

tillsammans med färgblinda 

användare. 

1.4 Känslomässig inställning till 

arbetet? 
Roligt, händelserikt, utmanande och 

utvecklande som person, men kan vara 

jobbigt att resa mycket och vara borta 

långa perioder. Får kunskap på många 

olika områden samtidigt. 
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1.5 Motivation? 
Utmaningen, skapa egen rörelse. Viljan 

att hela tiden utvecklas och bygga 

kunskaper.  

 

 

DEL 2 Arbetsuppgifter   

2.1 Arbetsuppgifter (roterande) 
1. ROV-pilot. 

2. Service och underhåll av hela 

systemet. 

3. Dokumentering 

4. Supervising 

 

 

2.2 Frekvens av arbetsuppgifter 
1. Piloter arbetar i 12 timmarsskift - 4h 

styrning, 4h dokumentation, 4h service. 

35h / vecka. 

2. Service ca. 10h per vecka. 

3. 35h / vecka. 

4. Supervisor styr i 2-4h och 

dokumenterar 10-12h. Subsea supervisor 

dokumenterar 12h. 

 

En arbetsvecka är ca. 84 timmar och 

under 14 eller 30 dagar. 

Ja, 

Kontroll 

Olika personer har olika 

frekvens av olika uppgifter, 

listan till vänster är baserad 

på en generell ROV-pilot. 

Samtidigt förekommer ex. att 

en person styr  10h/vecka och 

agerar supervisor under 

70h/vecka. 

 

Test: Uppskatta hur lätt 

systemet är att sätta sig in i 

som nybörjare, och som 

återkommande användare 

med mindre pilottid med hjälp 

av observationsstudier. 

2.3 Prioritering av 

arbetsuppgifter 
Kan ej prioriteras eftersom de är 

beroende av varandra. 

 

 

2.4 Är någon av dessa beroende 

av andra personer? 
Man är del i ett lag där samtliga 

uppgifter kräver att alla är delaktiga. 
Osäkert, 

Ignorera 

Eftersom alla personer ingår i 

ett lag där man är beroende 

av varann är det svårt att 

mäta just användbarhetens 

påverkan. Alla involverade är 

vana vid att arbeta i team och 

att lösa problem därefter. 

DEL 3 Fysisk miljö   

3.1 Ljudmiljö 
Datorer och utrustning avger ljud. Ev. 

kunder kan störa vid speciella 

operationer. Kan vara svårt att höra 

radio och intercom. Dovt muller från 

maskiner på båten. Koncentrerad tystnad 

bland arbetande, endast arbetsrelaterat 

prat. Ej hög ljudvolym. 

Osäkert, 

Övervaka 

 olika bereonde på aktuellt 

system och farkost. 

 

Test: Observera och mät 

ljudvolym på plats, avgör om 

ljudsignaler är möjligt. 
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3.2 Visuell miljö 
Färger och symboler i rummet gör den 

visuella miljön rörig. Dimmat ljus. 

Många synintryck att ta in från många 

skärmar, blir lätt rörigt och 

ansträngande. Ja, 

Kontroll 

Krav: Med dimmat ljus 

mycket vanligt förekommande 

är det viktigt att inte ha för 

många starka färger i 

gränssnittet samtidigt. Det 

blir snabbt rörigt tillsammans 

med den i övrigt stora 

mängden synintryck. 

 

Test: Etnografiska intervjuer 

avslöjar eventuella visuella 

brister hos gränssnittet i 

kontexten. 

3.3 Yttre påverkan 
Inga problem med grov sjö. Vibrationer 

förekommer mest på mobila system av 

containertyp, försumbart. 

 

 

3.4 Ergonomi/Fysiska 

ansträngningar 
Ansträngande för rygg och nacke. 

Placering av skärmar i relation till 

stolen är ofta mindre genomtänkt. 

Ja, 

Övervaka 

Att de äldre systemen har 

problem med ergonomi vet 

våra användare av erfarenhet. 

Abyss system har klart bättre 

stolar och ergonomi än äldre. 

 

Krav: Anpassa placering av 

element för optimal 

ergonomisk användning i 

relation till pilotstolen. 

 

Test: Undersök 

förbättringsmöjligheter i 

gränssnittet genom 

observationer. 

3.5 Skyddsutrustning eller 

andra verktyg som pilot? 
Förekommer ej. Påminner mycket om 

kontorsmiljö. 

 

 

DEL 4 Social miljö   

4.1 Mental ansträngning under 

och efter ett arbetspass? 
Under tiden djup koncentration. Efter - 

trött i huvud och ögon. Lätt att fortsätta 

fundera även efter arbetspasset om 

problem har uppkommit. 

Ja, 

Övervaka 

Krav: Gränssnittet får inte 

vara ansträngande för ögonen 

under längre användning. 

Minns att man jobbar 12-

timmarspass. 

 

Test: Etnografiska intervjuer 

under, och efter arbetspasset. 
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4.2 Avbrott i 

arbetsuppgifterna? 
Morgonmöten för att planera dagen 

finnes för att minska avbrott, däremot 

blir det ofta ändringar under dagens 

gång. Avbrott är en del av 

arbetsuppgifter och inte ett stort 

störningsmoment då vanan för att ta 

hand om olika typer av avbrott finns där. 

Osäkert, 

Ignorera 

Kan vara en riskfaktor, men 

troligt är att användbarhetens 

påverkan är försumbar då 

användarna är vana vid 

avbrott och att ändra planer 

under dagens gång. 

4.3 Kommunikation mellan 

arbetare? 
Fungerar  bra trots arbete med många 

olika nationaliteter. 

 

 

4.4 Kommunikationens 

påverkan på arbetsuppgifter? 
Man följer en plan och är van vid att 

kommunicera samtidigt som man 

genomför sina uppgifter. 

 

 

4.4 Sociala atmosfären i 

rummet? 
Mycket god. Kan bli pressat om det är 

svåra uppgifter eller helt enkelt inte går 

bra. Arbetar aktivt för att hålla en god 

atmosfär i arbetslaget. 

 

 

 

Analysen visar att det finns en del riskfaktorer att ta hand om som designer, 

många av dessa går att förebygga genom att följa de beskrivna kraven, men 

för att veta om risken är eliminerad eller minimerad krävs det uppföljning. 

Eftersom det inte funnits möjlighet att följa med ut på fartyget för 

observationsstudier och etnografiska intervjuer har dessa tester inte kunnat 

utföras. Det positiva i detta är dock att beställaren får en översiktlig guide att 

själv fortsätta undersöka vid behov. Vi tar med oss analysen i åtanke till hi-

fidelity prototypen. 

 

4.4 Hi-fidelity prototyp 

Nu ska resultatet av alla de andra metoderna vävas samman, detta är steget 

som alla andra leder fram till. Resultatet blir en visuell prototyp som 

motsvarar de designideér som genererats med hjälp av datainsamling och 

med stöd från teori. Värt att veta i det här avsnittet är att  många av 

kontrollerna även går att styra med hjälp av det fysiska gränssnittet! 
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4.4.1 Huvudfönstret 

Jag börjar med att introducera en översikt av huvudfönstret, ungefär som lo-fi 

prototypen såg ut, på det viset är det lättare att se hur den utvecklat sig mellan 

de olika stadierna (dock utan pilotskärmen). 

 

 
Figur 4.4.1.1: Huvudfönster/huvudnavigation (på bilden är Trim och Pilotpanelen aktiverade 

men syns ej). 

 

I grund och botten är det ganska likt det som presenterades i 

pappersprototypen. Den fick bra feedback från killarna på Abyss och var en 

stark grund. Några element har dock utvecklats sedan den, viss ny 

funktionalitet finns också. Overview och auto-functions kan 

minimeras/maximeras – till fördel för utökad plats för Alarms. Detta för att 

Alarm-listan inte ska behöva falla utanför om man vill se många poster 

samtidigt. Larmen kan fortfarande överföras till en logg som tidigare, loggen 

är dock i ett annat system. Overview kan växlas mot en 3D-bild över 

farkosten som visar thrustergain och visar siffror och robotens position mer 

bildligt. Värt att notera är att flertalet av informationen i standardvyn också 

visas på den stora styrskärmen. Huvudmenyn har fått några fler poster. I 

fokusgruppen kom det upp att ha flera fönster inte behövde vara en nackdel, 

speciellt inte som de är vana att arbeta på det viset. Det har också under 

utveckling visat sig vara ganska ont om plats, därmed har jag valt att sära på 

thrusters/diagnostics och hydraulics/power som från början var sammansatta. 
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En förändring från pappersprototypen är att den gamla Settings-knappen har 

försvunnit från huvudnavigationen längst ner till vänster. Istället finns det en 

Main menu längst upp, som fungerar som rullgardin, i uppfällt tillstånd visar 

den vilken sparad inställning (eller ny) som är aktuell för både panel och hela 

systemet. Tanken med menyn är att den inte ska användas särskilt frekvent, 

  

Figur 4.4.1.2: Main menu i nedfällt läge. 

 

utan detta handlar främst om inställningar som görs innan man ger sig ut på 

ett nytt arbetspass. Tidigare låg hydraulics/power också i Settings, de 

panelerna är som bekant utflyttade till huvudnavigationen för att undvika att 

behöva ta steget in till Settings under arbetetsgång då detta blir ett steg längre 

att gå för att göra ganska vanliga inställningar. I den nedfällda rullgardinen 

finner vi följande möjligheter. 

 

 System settings – Möjlighet att spara hela systemets inställningar i en 

konfiguration, värdefullt när liknande uppdrag ska utföras. Det går 

alltid att återgå till Default-inställningar genom en snabbknapp. 

 Panel settings – Spara/Ladda inställningar för den aktiva panelen 

(alltså den som ligger uppe under gardinen). 

 Controller settings – Inställningar för det fysiska gränssnittet, 

joysticks, potentiometrar, övriga knappar. 

 Alarm configuration – Panel för att koppla ihop felsignaler och 

enheter, möjlighet att döpa om signalerna som man vill. 

 Connection settings – I den här panelen görs inställning för koppling 

av enheter, verktyg och kontroller av alla olika slag. 

 

Värt att notera under sparningen är att det även finns 3 snabbknappar för 

spara/ladda (Quick 1, 2 och 3) för både System och Paneler med respektive 

uppsättning. De här knapparna laddas genom att peka snabbt och sparas över 

genom att hållas in i två sekunder. Vi ser också fortsatt vilken 

konfigurationsfil som är aktiv i listen nedanför, på det viset får man direkt 

feedback när en ny konfiguration laddas. När man känner sig klar är det bara 

att peka på samma list och den glider upp igen. 
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4.4.2 Paneler 

Under denna rubrik kommer jag presentera resultatet från några av de olika 

panelerna; Pilot, Camera & Lights, Thrusters och Controller settings. 

 
4.4.2.1 Pilotpanelen 

 
Figur 4.4.2.1: Pilotpanelen. 

 

Mycket av pilotskärmens utseende är baserat på pappersprototypen. Men det 

finns ändå ett antal förändringar att ta upp. Det mest uppenbara är att sliders 

har bytts ut mot knappar som kan justeras med antingen +/- 1 och +/- 10, 

dessa går antingen att hålla intryckta för snabbt bläddrande eller för enskilda 

tryck. En stor förändring är också möjligheten att byta enhet när man justerar 

Depth/Altitude (avstånd från yta/havsbotten) mellan meter och centimeter, 

detta möjliggör precision på både små och stora avstånd utan att behöva 

interagera för många gånger med knapparna. 

 

Ett önskemål som framkommit under fokusgruppen var att heading-

autofunktionen tillsammans med altitude och depth ofta fanns i två lägen, 

semi eller full. Semi innebär att ett nytt värde kan sättas utan att låsa upp 

autofunktionen, medan full betyder att värdet är låst till autofunktionen 

kopplas ur. Övriga enhetslägen har fått ett eget fält, Unit modes. Det första 

läget är Seafloor mode, ett säkerhetsläge som sänker robotens tre gain-lägen 

(generell thrusterstyrka) markant, eftersom man på botten  lätt drar upp sand 
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om propellrarna går på för hårt, dessutom blir roboten mer lättmanövrerad i 

trånga utrymmen. Värt att notera också är att Reverse har hamnat på 

pilotpanelen istället för Auto-functions på huvudmenyn. Gain lock har tagit 

dess plats på den menyn och innebär att man enkelt kan låsa fast robotens 

hastighet. Även pilotpanelen går att byta till en 3D-layout där robotens 

position (sett uppifrån) kan ses, på det sättet får man en förståelse för dess 

position nere i vattnet om det exempelvis är  dålig sikt eller mycket sand som 

virvlat upp. Detta uppnås genom att peka på Standard layout längst upp till 

vänster. Namnet på knappen visar alltså vilket läge som är aktivt, inte vad det 

byts till. Det finns en nedtonad textremsa under som förklarar detta. 

 

Knappen för att byta roll ligger kvar i mitten längst upp tillsammans med 

Deck Mode och anger tydligt ”YOU ARE PILOT” om användaren är pilot. 

Annars står det co-pilot, och som tidigare är det bara ett peka för att byta. 

Tidigare berättade jag om Deck Mode och dess effekt, den låser thrusters och 

elektronik för att möjliggöra servicearbete. Vanligt var att ha en Safe-knapp 

för att kunna låsa upp den, jag har istället valt att låsa/låsa upp genom att 

hålla in i 3 sekunder (vilket den gråa texten under förklarar). Vi får en 

interaktionsform mindre, dessutom används möjligheten att hålla in på flera 

håll i gränssnittet vilket sätter en standard för systemet. 

 
4.4.2.2 Camera & Lights 

 
Figur 4.4.2.2: Camera & Lights-panelen. 
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I dokumentmaterialet var kamera- och ljusinställningar i två egna paneler, 

dessa har jag grupperat ihop då de på roboten rent fysiskt sitter tillsammans 

och därmed var det mer logiskt att sätta ihop dem. Huvudskärmen med alla 

kameror på har en styrenhet som tillåter 6 videofeeds och 6 grafiska källor 

(RGB Mediawall, 2011), detta gör att vi kan presentera upp till 6st av de 8+ 

kameror som sitter på ROVn samtidigt på den skärmen. För att styra vilka 

som ska visas pekar man helt enkelt på dem, knappen blir då grå för att 

markera att den är intryckt. För att ta bort från huvudskärmen är det bara att 

peka på dem igen. Här finns också möjlighet att bryta strömmen till 

kamerorna individuellt genom att peka på den smala on/off knappen ovanför 

respektive kamera. Detta medför naturligtvis också att kameran kopplas bort 

från huvudskärmen, men on/off-knappen är i första hand till för att kunna 

bryta vid strömfel. Det går också att byta namn på varje kamera genom att 

hålla in med fingret på knappen. 

 

Ljuskontrollerna i segmentet nedanför är pragmatiskt placerade efter hur de 

sitter på roboten. Lamporna sitter parvis utplacerade på roboten, därför 

dimmas dem allt som oftast i par också. Vid behov går det dock att peka på 

enskilda lampor och dimma dem individuellt genom att använda kontrollen i 

mitten. På knapparna finns en indikator i text på den aktuella ljusstyrkan i 

procent. Likt kamerorna går det också att byta namn och koppla bort 

strömmen individuellt på samtliga ljus. Högintensitetsljusen (HID-light 

Port/Starboard) är starka lampor som har en egen position på var sin sida 

längst fram, dessa aktiveras separat och kan inte dimmas, de blir  varma och 

måste kylas ner i 5 minuter efter användning, då blir knappen röd och går inte 

att aktivera under den tiden. Mer om detta under effekterna i avsnitt 4.5. 

 
4.4.2.3 Övriga paneler 

Thrusterpanelen är uppbyggd på liknande sätt som Cam & Lights. Även 

denna har en  pragmatisk grund och är designad för hur de faktiskt sitter på 

roboten, vilket gör det enkelt att snabbt lokalisera den man behöver. Det går 

att individuellt ställa in maxstyrka på en thruster om man vill, detta kan vara 

önskvärt i samband med att man använder vissa verktyg eller om man rör sig 

inuti struktur av något slag. Precis som kameror och lampor går det att stänga 

av strömmen till dessa individuellt vid händelse av jordfel eller andra 

olyckor. Indikatorer för signalstyrka och RPM (Rounds Per Minute) finns 

också som en del av varje thruster. (Se bilaga D) 

 

För att ställa in kontroller och knappar beger vi oss till Controller settings i 

Main menu. Det är viktigt att kunna personalisera kontrollerna efter vad man 

själv är van vid. De två joystickarna har egna kolumner för vilka funktioner 

som är kopplade till vilka knappar, det går att byta dessa om man vill genom 

att peka på skärmen och sedan på den fysiska knapp/analoga kontroll man 
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istället vill koppla till funktionen. I den tredje spalten finns övriga funktioner 

i gränssnittet som man fritt kan koppla till de övriga potentiometrar och 

knappar som finns tillgängliga runt omkring pilotstolen. Om fysiska knappar 

aktiveras i denna panel utan att man pekat på en funktion visas den funktion 

som för tillfället är kopplade till den knappen. Funktioner som Trims, 

Altitude/Depth-kontroll och Position har som standard att styras med 

joystickarna i gränssnittet. (se bilaga E för bild). Notera: Övriga paneler är 

mer tekniska och har av tidsbrist skalats bort från detta projekt, då fokus 

istället legat på de funktioner som behandlar kontroll och styrning av ROVn. 

 

4.5 Visuellt språk 

Det visuella är  känsligt, vi vet att piloterna jobbar långa pass och i dimmad 

belysning – ganska mörkt – det ställer stora krav på färg och funktion. Från 

enkäterna vet vi att de är trötta och ansträngda i huvudet efter långa dagars 

arbete. Detta är en av de viktigaste punkterna att ta hänsyn till vid 

utformningen av gränssnittet. Det får inte vara otydligt eller ansträngande för 

ögonen. 

 

Bakgrunden är i ganska mörkt grå, 70% och 65% svart respektive för 

bakgrund på panel och huvudnavigation. Detta ger oss flera fördelar, det är 

en mörk färg vilket i sin tur inte avger några stora mängder ljus, men inte för 

mörkt att kontrasten blir för stor. De mörkgrå tonerna bidrar till att öka 

kontrasten mellan alla olika element och möjliggör kreativ användning av 

färg för att leda användarna till de funktioner som tar dem framåt eller 

verkställer inställningar. Starka kontraster i mindre volym hjälper piloterna 

att se viktiga detaljer även i ett dunkelt rum. 

 

 

 

 

 
         

 

 

Figur 4.5.1: Färgpalett 

 

Den grundläggande färgpaletten (figur 4.5.1) består av grått och vitt 

tillsammans med elementarfärger som skapar bra kontrast till varandra. 

Färgerna används dock sparsamt, där varje färg har en specifik roll. För att 

piloterna inte ska få så många skarpa färgljus på sig samtidigt är dessa 

noggrant utvalda att fylla ett syfte. I de lägen där färgen inte passar eller har 

bedömts överflödig används istället kontraster i gråskala, form eller 

placering. Viss färgtoning används på några få håll, framför allt från grått till 
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blått, detta beror på ett behov av att leda ögonen rätt, men har bedömts finnas 

en överhängande risk att det blir för starkt eller iögonfallande. 

 

Färgernas  betydelse: 

 Röd – Avstängd eller akut fel. 

 Blå – Vägledande färg till de viktigaste, mest troliga använda 

verkställande funktioner. 

 Grön – Aktiverade lägen eller På. 

 Gul – Viktig presentativ information,ej interaktionsmöjlig. 

 

Små nyansskillnader från originalpaletten förekommer, bland annat som 

kantlinje (stroke) på några element. En annan detalj som legat bakom många 

av färgvalen är färgblindhet. Färgblindhet är allt som vanligast röd/grön eller 

blå/gul, där röd/grön är klart vanligare. Men för att underlätta något för 

färgblinda går kombinationerna ofta i blått och grönt, eller rött och gult. 

Vilket för de flesta färgblinda inte borde vara ett större problem. Undantaget 

är on/off-knapparna som är gröna och röda, detta för att följa konventionen 

och hur vi associerar färgerna som människor. Fortsättningsvis används dessa 

färger och deras funktion även till de effekter/feedback som finns i 

gränssnittet. Det måste vara tydligt när en knapp trycks in, speciellt eftersom 

ingen annan taktil feedback kan återges. I figur 4.5.1.2 återfinns även några 

andra effekter som skiljer sig från mängden. 

Figur 4.5.2: Färger och feedback. 
 

Vid nivå 1-larm visas effekten längst upp till vänster, som förklarar vilken 

funktion som är felaktig eller skadad, detta för att snabbt ge piloten feedback 
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på vad som gått sönder och därmed kan han vidta snabba åtgärder för att 

minimera problemet. Längst upp till höger på figuren kan vi också se vad 

som händer vid vanliga knapp tryck, den vägledande blå byts ut till mörkgrå 

med en grön kantlinje. Även de vanliga gråa knapparna får denna gröna 

kantlinje vid tryck. Dessa är såklart bara synliga så länge som de är intryckta, 

alltså är de i de flesta fall bara synliga under några få millisekunder, men det 

är gott nog för hjärnan att registrera att ett tryck har skett. Detta är 

naturligtvis ett måste eftersom det inte är säkert att piloterna kan uppleva en 

direkt effekt av deras handlingar. Många knappar har också fått en skugga 

och en utåtbuktande effekt för att locka till interaktion och därmed särskilja 

knapparna ännu mer från bakgrunden. Som pricken över i finns även en liten 

3d-effekt tack vare ljusare fält i hörnen. 

 

Deck Mode är som tidigare beskrivet  speciellt, den kräver att man håller in 

knappen för att aktivera/avaktivera. Vad som händer när man håller in är att 

knappen blir mörkgrå till bakgrunden och fyller sedan på med grönt och blir 

då helgrön i linje med hur andra aktiverade lägen ser ut. Vill man avaktivera 

byts mätaren till röd och minskar åt samma håll tills den stannar och blir grå 

igen, och läget är urkopplat. Liknande gäller för högintensitetsljusen (HID-

lights) som förvisso inte kräver att man håller in för att aktivera. Har ljusen 

dock blivit tillräckligt varma måste de kylas ner och kan därmed inte 

aktiveras innan de kylts ner i fem minuter. En liknande röd mätare tömmer 

grafiken, ackompanjerat av en timer som räknar från 5:00 till 0. Vid 0 blir 

mätaren normal igen och kan aktiveras på nytt. Slutligen syns effekten som 

infaller när man, utan att ha aktiverat en funktion trycker på en knapp i 

Controller settings-panelen och därmed kan se vilken funktion som är 

kopplad till den knapp man precis tryckt på. 

 

När färg inte används som kontrast är det viktigt att använda placering eller 

form som kontrast istället. Vi behöver inte lära oss färger om vi lär oss hur 

vissa typer av knappar ser ut och vilken funktion de har. Hela gränssnittet är, 

så gott som det har varit möjligt utan att försaka användbarhet, utformat efter 

en grid-tanke, som bekant från teorin. Panelernas element är uppställda efter 

hur huvudpanelen är utformad, men även hur huvudnavigationen är placerad. 

En grid förhindrar att det blir rörigt, och när det blir många element som ska 

in är det fördelaktigt att alla element som kan, passas in och bildar rader, 

kolumner och rutor. Griden är inte lika stor i alla rutor, detta beroende på de 

varierade storlekar som fanns på elementen. Kisar vi med ögonen upplevs ett 

3x3 rutnät i exempelvis Pilotpanelen, och ett 4x3 rutnät sett över hela 

gränssnittet. (se bilaga B) 

 

Att välja rätt typsnitt är i princip lika viktigt som färger. Ett gränssnitt av den 

här typen kräver luftiga linjärer, det är mycket information som ska fram, och 
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den ska gå att ta in snabbt. Linjärer är mer lättlästa på en skärm men det 

gäller att hitta rätt även inom gruppen. 

 

 Arial – Används som överskrift över funktionsgrupper på panelerna 

då i storleken 12pt. Finns också som larmtext i 15pt, där de var mer 

läsbara. Förekommer även som 16pt på pilotsidan som siffertypsnitt. 

 Corbel – Används på alla paneler på knappar som är verkställande- 

eller lägesknappar i storlek 18pt. Överskrifter på huvudpanelen är 

också Corbel 21pt. 

 Futura Light – Främst siffror av storlek 20pt eller större men också 

på texten i Overview, tack vare dess läsbarhet i större format i 

jämförelse med de andra två. 

 

4.6 Teori-resultat sammanfattning 

Visuell design 

 Kontrast – För att skapa kontrast har starka färger valts till paletten 

och använts varsamt. Färgerna har varit den grundläggande 

kontrastskaparen. I andra hand kommer storlekskontrast. Genom att 

göra olika storlekar på olika knappar kan användaren lära sig vilken 

storlek som gör vad och kan på det sättet känna igen sig även mellan 

paneler. Närhetskontrasten har fått en tertiär prioritering och har 

tillämpats genom att låta griden styra strukturen i rutor. Därmed 

innehåller en ruta i griden relaterade funktioner. 

 Grid – Huvudfönstret har anpassats efter ett 4x3 rutnät (på sätt och 

vis kan detta relateras till skärmen som storleksmässigt har ett 4:3 

förhållande). Däremot har inte panelerna kunnat falla in under samma 

grid av platsmässiga skäl, och har i sig i regel ett 3x3 eller 4x4 bara på 

panelen (delen med mörkast bakgrund). Det har dock trots detta blivit 

välstrukturerat sin helhet. 

 Enkelt och elegant – En smal färgpalett och även varsam användning 

av färger har möjliggjort ett elegant gränssnitt utan onödiga grafiska 

element utan funktion. Samtliga element i gränssnittet har en 

funktion. 

 Typsnitt – Det finns 3 olika typer av sans-seriftypsnitt representerat i 

gränssnittet. Arial, Corbel och Futura Light – anledningen till att det 

blev just dessa tre är för att de har upplevts olika tydliga beroende på 

vilken storlek de haft. Arial som fungerar bra på små ytor i små 

storlekar. Corbel är ett bra och starkt överskrifttypsnitt samt tydlig på 

knappar. Futura Light fungerade mycket bra som siffror då den är 

luftig och lättläst i stor som liten storlek. 

 Feedback – Färgskiftningar utgör feedback-systemet i gränssnittet. I 

figur 4.5.2 ser vi hur några olika element förändras vid interaktion. 
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Aktuella lägen visas alltid med grönt för att det inte ska vara några 

tveksamheter på vad som är aktiverat. Rött är som vanligt negativt 

laddat och ses som avstängt eller fara. 

 Enväldig hållning – Systemet körs i helskärm och är direkt kopplat 

till de fysiska funktioner som finns hos roboten och övrig utrustning i 

pilotmiljön. Det har möjliggjort att hela skärmytan kunnat användas 

utan risk för störningar från annan mjukvara och tillåter användaren 

att känna sig säkrare under användning. 

 ”Less is more” – Genom att låta samtliga element i gränssnittet ha ett 

motiverat syfte har allt överflöd kunnat skalas bort. Det skapar ett 

genuint formspråk och blir lätt att ta in. 

 

Navigation (avsnitt  

 Låt användaren navigera efter sin egen förmåga – Allt som händer 

orsakas av användarens egna aktioner, på det viset är han inte styrd av 

att gränssnittet tvingar honom att gå en viss väg. Hierarkin är också  

bred och inte mer än 2 steg djup som max. Det finns alltid tillgång till 

huvudnavigationen längst ner oavsett var användaren befinner sig, 

samma gäller för overview-, autofunktions- och alarmpanelen. 

 Designa för vad som är troligt, inte vad som är möjligt(+ anpassa 

gränssnittet efter det typiska användningmönstret) – Genom att gruppera 

inställningsmenyer och styrningspanelerna (huvudnavigationen) var 

för sig finns en form av hierarki, då inställningsmenyerna oftast 

används innan uppdraget påbörjas. Medan huvudnavigationens 

paneler används under arbetets gång mycket mer frekvent. Samtidigt 

finns det en inbördes prioritering bland knapparna från höger till 

vänster där Pilotpanelen är mest vanligt förekommande och 

Diagnostikpanelen minst vanlig. 

 Skydda användaren från att göra kostsamma misstag – Som 

tidigare beskrivet handlar detta allra främst om Deck Mode, som 

alltså inte går att aktivera utan att man håller fingret där i fem 

sekunder. 

 Reducera antalet platser att gå till – Från början fanns det planer på 

att gruppera ihop vissa paneler, detta har dock inte gått att genomföra 

med platsbrist. I fokusgruppen ansåg man dock att detta inte var ett 

problem då de var vana vid att navigera bland många paneler. Jag har 

ändå försökt hålla det nere genom att prioritera och gruppera som 

nämnt strax här ovan. 

 Skyltning – Användarna behöver allt som oftast någonting som leder 

dem vidare i gränssnittet. Därför har till exempel Apply-knapparna 

fått en blåton i nederkant för att användaren snabbt ska kunna se hur 

han kan verkställa de inställningar han gjort på t.ex. Trims. 
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 Översikt – För att skapa en översikt är alltid huvudnavigationen, 

huvudpanelen och rullgardinsmenyn alltid synliga. Den panelen som 

är aktiv är också alltid markerad med grönt för att det inte ska vara 

möjligt att missförstå vilken panel man har framme. På samma sätt är 

autofunktionerna markerade, då dessa inte heller ska kunnas misstas 

för att vara aktiverade/inaktiverade. 

 Mappning – Jag har varit noggrann med att utforma gränssnittet för 

att motverka missförstånd gällande vilken knapp som styr vad. I det 

här avseendet får vi stor hjälp av griden och närhetsprincipen. Genom 

att strukturera upp sidan, rikta in den och behålla konventionen att det 

viktigaste elementet finns längst ner till höger i varje enskild ruta i 

griden (om det finns ett sådant element i varje ruta) ska det inte finnas 

några tveksamheter. Pilotsidan är ett bra exempel på detta. 

 

Kontext – Från kontextanalysen har vissa krav kunnat fastställas som 

förväntas minska risken för användbarhetsstörningar. Tack vare att det 

saknades standarder i övriga gränssnitt var det noga att ge färgerna en 

funktion i detta så att det inte blir diskutabelt vad som gör vad. Det fanns 

problem med färgblindhet, lösningen på detta är att generellt inte sätta rött 

och grönt bredvid varandra och heller inte blått och gult bredvid varandra. 

Därför har det blivit en standard att grönt/blått hör ihop och rött/gult. Vi vet 

också exempelvis att ljuset är dimmat, vilket kräver att även gränssnittet är 

det, för att inte lysa för starkt mot piloten. Det förekommer därför inga stora 

vita rutor utan mörkgråa bakgrunder med enstaka färginstick och ljusare gråa 

toner till resten. Det viktigaste att tillämpa när vi ska designa inbäddade 

system är att designa dem utefter kontexten, vilken vi fått reda på tack vare 

Context of Use-enkäten. Vi vet att dem inte använder handskar eller annan 

utrustning, alltså kan fysiska kontroller vara ett komplement. Fingrarna har 

därmed blivit huvudsakligt medium för kontroll. Att undvika användning av 

lägen är också viktigt för inbäddade system. De lägen som finns är endast 

relaterade till användningen av roboten, inte i gränssnittet. Det finns endast 

ett kritiskt läge som varit ett orubbligt krav; Deck Mode. Andra lägen är 

högst situationella och används sparsamt.  
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5 Diskussion  
Oavsett vilket arbete man gör måste man reflektera över vad som hänt, hur 

det har gått och hur arbetet har utvecklats under tiden. Genom att syna sitt 

arbete kritiskt lär man sig av misstag, tar med sig det som är positivt och får 

en större förståelse för kvalitet. I diskussionen pratar jag om hur alla delar 

hänger ihop och hur resultatet förankras i bakgrunden till uppsatsen. 
 

5.1 Forskningsproblem, teori och resultat 

Att utveckla gränssnitt till inbäddade system är en stor skillnad från att 

utveckla till webben, generellt sett utgår vi dock från samma designprinciper. 

Det är absolut inget fel i det, det är teori baserad på hur vi människor 

uppfattar saker i vår omvärld. Där jag kände att det fanns ett tomrum är vad 

som händer när det inte är webben vi designar för, och dessutom är  specifikt 

med en speciell kontext. Detta tomrum har jag ämnat fylla med den här 

uppsatsen, därför jag också valde forskningsproblemet; ”Hur kan ett 

gränssnitt för komplicerade kontextbaserade system utformas?”. Jag ville 

med detta inte bara visa vad man ska tänka på, men också hur resultatet kan 

se ut när det tillämpas. Som ett bonussyfte ville jag gärna veta vilka 

kontextuella faktorer som kunde påverka användbarheten. Från början var jag 

inne på att det var mest fysisk- och social miljö det rörde sig om, men ju 

längre jag kom in i teorin fick jag ny förståelse för vad som faktiskt gäller när 

man arbetar med kontext tack vare Maguires artikel. Med hjälp av denna teori 

kunde jag besvara mitt syfte. Det handlar om: användaren, arbetsuppgifter, 

teknisk miljö/tillgänglighet, fysisk miljö och social/organisatorisk miljö. De 

två sistnämnda var dem som hade störst frågetecken, de andra hade vi pratat 

ganska mycket om, men behövde ändå få det nedskrivet från de svarande. Nu 

kunde jag på egen hand samla in den data som krävdes för att få en bra bild 

över kontexten.  

 

I teorin beskrev jag en del gällande kontraster, detta har varit kanske den 

största grundpelaren i designen. I och med att den fysiska miljön var dimmad 

med  många synintryck från många håll var det av verkligt hög prioritet att 

det inte fick vara ansträngande för ögonen, men samtidigt vara tydligt. En 

annan del av detta var att jobba med en grid, att organisera gränssnittet efter 

ett rutnät. Dessa två grundpelare tog verkligt lång tid av justerande fram och 

tillbaka på färger, gradienter, placering och alignment. I slutändan är jag nöjd 

med hur jag lyckades kompromissa fram dessa grundpelare i samtliga 

paneler. Däremot blev Cam & Lights-panelen något lidande här, tack vare 

den pragmatiska layouten. Jag valde mellan att hålla mig till griden eller gå 

efter verkligheten, i slutändan valde jag verkligheten då jag tror att det 

kognitiva arbetet kunde minskas något. Tyvärr har jag inte kunnat genomföra 
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tester på detta, något som kan vara värdefullt att göra. Även Thruster-panelen 

fick en pragmatisk layout, däremot var den enklare att anpassa till griden, 

även om griden på den panelen skiljer sig något från den i huvudfönstret. 

Huvudfönstret har i grund och botten 4x3 rutnät, men panelen fick 4x4 inom 

sig. Dock gick det bra att rikta in dem ändå och jag fick ej ett rörigt utseende. 

Genom att använda mig av en smal färgpalett fick jag också möjlighet att ge 

färgerna en verklig funktion istället för att bara använda dem för att urskilja 

element från varandra. Bakgrunden bestämde jag skulle vara en ganska mörk 

gråskala snabbt, då jag från början visste att de hade ganska dimmat ljus, 

detta blev också bekräftat i enkätstudien. Detta gör de andra färgernas effekt 

mer framträdande. I slutändan har detta visat sig vara en god väg till det som 

jag beskrev i teorin som elegant design - att hela tiden hitta den enklaste 

lösningen, samtidigt som den är stilfull men återhållsam. En elegant design i 

sin tur är en god grund till vad vi kallar the aesthetic-usability effect att 

gränssnittet får en högre användbarhet tack vare en tilltalande estetik. 

 

Den stora utmaningen med att utforma ett gränssnitt till ett inbäddat system 

är att all input sker med hjälp av fingret. Nu finns det även fysiska kontroller 

för många av funktionerna men det måste fungera att använda fingret på 

samtliga knappar. Det skapar ett helt annat krav på hur man utnyttjar 

utrymmet, inte bara för elementen i sig men även utrymmet mellan alla olika 

delar, det ska i regel inte vara möjligt att trycka på två knappar samtidigt. Nu 

är det svårt att följa eftersom det skulle ta alldeles för stor plats då. Därav har 

jag utformat efter att generellt ha något större knappar istället för stora 

mellanrum. Mellanrummen är luftiga men det är möjligt att komma åt flera 

knappar samtidigt – om man lyckas peka precis mitt emellan. Med större 

knappar ska detta inte vara ett problem ändå. 

 

I teorin belyste jag att det kunde vara klokt att använda symboler i ett 

gränssnitt för att minimera mängden text. Det finns dock inga symboler i mitt 

gränssnitt trots allt. Detta beror på att jag fått insikt i att det finns vissa 

fackord som förekommer, vilket piloterna spanar lite efter. Jag bedömde att 

det skulle bli en för hög inlärningströskel med symboler. Hade det varit de 

facto standard i branschen med vissa symboler hade det varit sannolikt att jag 

använt dessa, om än med omsorg. Dessutom är jag övertygad om att man 

snarare lär sig placeringen på knapparna snabbt, hellre än vad som står på 

dem. Detta behöver såklart testas. 

 

Lägen är ett vanligt förekommande diskussionsämne i interaktionsdesign. Det 

generella är att man ska undvika dem, och det känns rimligt när man talar om 

webbdesign eller för program med en hög grad av ”vardagsanvändning” där 

man utför enklare uppgifter. I det här inbäddade systemet finns det dock 

behov för vissa lägen. Framför allt speciallägen som behandlar uppgifter som 
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roboten gör, som behandlar säkerhet både för uppdraget och för personal. 

Dessa går inte att vara utan, och var dessutom ett krav från beställaren. Ett 

läge har skalats bort dock och det är Safe-läget som i sin tur har bytts ut mot 

en längre pek-aktion där användaren får hålla in i några skunder för att 

aktivera/avaktivera. Då gränssnittet visas på en touch-screen, krävs det ett 

finger för att signalen ska registreras, det är svårt att råka hålla fingret på en 

plats under dessa sekunder utan att vara medveten om det. 
 

5.2 Metodreflektion 

Tidigt i arbetsprocessen stog det klart att arbetet skulle bli invecklat, och jag 

kunde inte ta med mig någon nämnvärd tidigare erfarenhet hit. Området är  

speciellt och det har varit  mycket att sätta sig in i. Vi hade ett första möte i 

Kalmar med en  grundlig genomgång i hur roboten fungerade, vilken typ av 

jobb de kan utföra och mycket mera. Det var mycket intressant, men det var 

mycket att ta in samtidigt. Som tur var fick jag mycket material att läsa på 

egen hand, detta var mycket positivt och tillät mig att ta in materialet efter 

egen förmåga. Jag tror dock inte att det är det allra bästa sättet. Något som 

varit genomgående problematiskt är att jag inte fått möjligheten att uppleva 

arbetet på plats, med egna ögon. På det här viset har jag förlorat en del 

(potentiellt) viktig data. Samtidigt är jag övertygad att den data jag fått är av 

hög kvalitet och  pålitlig, men det går inte att underskatta hur mycket 

värdefull information jag kunde fått om jag varit på plats under ett uppdrag. 

Faktiskt redan från början hade detta varit värdefullt, tiden jag behövde för att 

sätta mig in i arbetet, förstå de sammankopplade systemen och roboten i 

allmänhet hade minskat drastiskt. En observation med öppet sinne hade 

genererat data som enkätsvar inte kan ersätta. Dessutom hade då möjligheten 

att genomföra öppna etnografiska intervjuer med personalen funnits. Där 

frågor kring just saker man noterat i observationen hade varit möjliga att 

diskutera tillsammans.  

 

Pappersprototypen var  spännande att arbeta med. Framför allt uppdagades en  

känsla av kreativitet och frihet. Tack vare att det var en pappersprototyp blev 

det naturligt att inte tänka på den visuella stilen i slutprodukten, och därmed 

var det lättare att fundera hur interaktionen kunde optimeras utefter den teori 

som jag ställt upp. Underlaget som den skapade fungerade också  bra som 

utgångspunkt för fokusgruppen. Jag började med att förklara mina 

designidéer bit för bit, och de bemöttes med kritik och kommentarer och gav 

bra med information att ta med sig tillbaka. Fokusgruppen fortsatte även efter 

att vi gått igenom prototypen där de visade mer bilder och förklarade varför 

vissa element behövde vara på ett visst sätt, oftast med återkoppling på det vi 

pratade om under prototypgenomgången. Det enda jag hade önskat mer var 

att vi tillsammans hade kunnat fortsätta skapa fler element eller ändra på de 
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som jag hade, det var ett av mina mål med fokusgruppen som tyvärr inte 

kunde genomföras.  

 

Det öppnade en ny möjlighet för mig istället. När det blev klart att jag inte 

skulle hinna med att följa med ut på ett uppdrag fick jag leta alternativa sätt 

att ta in kontexten på, hittade jag artiklar som täckte Context of Use-analyser 

i olika tillvägagångssätt (Maguire, 2001). En av dem var att skicka ut en 

enkät, i artikeln fanns beskrivet vilka alla eventuella kontextuella riskfaktorer 

kunde vara. Genom detta kunde jag sätta ihop en öppen enkät med 

utvecklande svar, och skicka till dem medan de var ute på sitt uppdrag. Detta 

gör att i alla fall mina svaranden var i sin rätta kontext, även om jag inte var 

det. Det betyder att datan från enkäten är ”kontextuellt korrekt” och därmed 

också  pålitlig, det som är synd är att jag inte kunnat få fler svarande, men 

samtidigt är det ett  speciellt yrke. Hade jag frågat 10.000 personer på stan 

hade jag nog ändå inte hittat fler ROV-piloter. 

 

Att bygga en hi-fi prototyp som slutresultat på projektet var det aldrig någon 

tvekan om, det måste komma ett ordentligt visuellt designförslag som 

slutkläm. Att välja Illustrator var dock inte helt självklart, jag är egentligen 

mer bekväm i Photoshop, men samtidigt kom jag snabbt fram till att 

vektorgrafiken och dess möjligheter i Illustrator inte går att bortse från. Detta 

var också det roligaste att göra. Man jobbar på en sån detaljnivå att man inte 

tycker man producerat mycket, men samtidigt springer det lätt iväg 4-5 

timmar utan vidare innan man känner för en kort rast. Slutligen är jag  nöjd 

med mitt resultat och jag känner att med den korta tiden till förfogande har 

jag valt rätt metoder. Fick jag möjlighet att göra om detta hade jag inte gjort 

annorlunda. Förutsatt att jag inte fick möjlighet att göra egna observationer, 

då hade jag gjort dem istället för en del av dokumentstudierna och istället för 

kontextenkäten. 

 

5.3 Slutsats 

Studien har visat att framför allt den fysiska miljön är en viktig kontextuell 

riskfaktor att räkna med, men kontextuella riskfaktorer har även funnits i 

bland annat den sociala miljön. I systemet som utformades i denna studie 

kunde dessa faktorer effektivt undvikas med hjälp av teoretiskt och empiriskt 

stöd. Slutprodukten är ett användbart gränssnitt speciellt designat för 

kontexten som kunde hittas i detta projekt. 

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det som skulle vara intressant vore att se en fortsättning på hur teorier och 

metoder hade fungerat i andra användningsområden och branscher. Skulle det 
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fungera i byggbranschen som också har starka kontextuella faktorer, men på 

ett helt annat sätt än den här studien? Den här studien var också riktad till en 

skärm i hela systemet som innehåller ca 10 skärmar totalt, dessutom en 

speciell social miljö med flera personer som arbetar samtidigt och även den 

fysiska uppsättningen av kontroller. Hur hade studien påverkats om hela 

rummets fysiska miljö skulle designas, inte bara en touch-screen skärm. Det 

hade samtidigt varit intressant att se hur kontexten skulle uppfattas av en 

observerande designer istället för enkätsvar från målgruppen. Hade fler 

faktorer hittats? Hade de redan konstaterade riskfaktorerna fått andra krav? 

Inte minst behövs (åtminstone) en ordentlig utvärdering i form av ett 

användbarhetstest på plats på båten för att kunna avgöra hur väl de olika 

lösningarna för gränssnittet hade fungerat. Precis som vid all form av digital 

utveckling sker det iterativt och naturligtvis finns det inget perfekt system. 

Tester måste ske regelbundet för att hela tiden kunna föra utvecklingen 

framåt. 

 

Jag skulle vilja se att kontext tog en större plats i hela användbarhetsvärlden, 

det är  lätt att förbise och många utvecklare tänker inte alls på kontextens 

inverkan. Det behöver komma fler studier på många fler områden för att vi 

tillsammans ska kunna fastställa inte bara riskfaktorer utan också fler och mer 

ingående lösningar på de faktorer som hittas. Det finns mycket information 

om vilka risker man ska leta efter men förvånansvärt lite tips och idéer kring 

hur man kan tänka och analysera kring kontextuella riskfaktorer. 
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Bilaga E – Kontrollkonfiguration 

 

 



 

 

 

 

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

dfm@lnu.se 

Lnu.se  
 

Bilaga F – Enkätfrågor 

 

DEL 1 - Bakgrund 

Ålder: 

 

Kön: 

 

Vilka system har du tidigare erfarenhet av inom ROV-styrning? Utveckla 

gärna kort kring din upplevelse av dessa system. 

 

Har du någon erfarenhet av liknande system från andra 

arbetsmiljöer/branscher? Om ja, berätta gärna om din upplevelse av dem. 

 

Utifrån dina egna erfarenheter, vad har varit svårast att lära sig vad rör dessa 

system? 

 

Har du några fysiska hinder eller andra personliga faktorer som kan/har 

påverkat din användning av de system du är bekant med? 

 

Beskriv din känslomässiga inställning till  ditt arbete som ROV-pilot. (ex: kul 

men jobbigt, därför att...) 

 

Beskriv din personliga motivation till ditt arbete, vad är det som driver dig 

framåt. 

 

DEL 2 – Arbetsuppgifter som pilot 

Beskriv dina huvudsakliga arbetsuppgifter, numrera dem gärna och ge en kort 

förklaring vid behov. 

 

Använd gärna numreringen från föregående fråga och förklara frekvens och 

längd av dessa arbetsuppgifter. Det kan exempelvis vara tid i 

dagar/timmar/minuter och antal gånger per dag/vecka. 

 

Prioritera de arbetsuppgifter du beskrivit, börja med den viktigaste. 

 

Är någon/några av dessa beroende av att andra personer jobbar samtidigt med 

samma/andra uppgifter? 
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DEL 3 – Arbetsmiljö 

Beskriv ljudmiljön för en ROV-pilot baserat på dina egna erfarenheter. 

 

Beskriv den visuella förarmiljön, ex. Ljus, ljusstyrka, färger och andra 

visuella intryck du får som pilot. 

 

Hur påverkad blir du av vågor eller andra rörelser från båten när du 

interagerar med de gränssnitt och kontroller som finns som pilot? 

Förekommer det vibrationer? 

 

Berätta om förarstolen och vilka fysiska ansträngningar som kan uppstå vid 

längre arbetspass 

 

Hur skulle du beskriva din personliga uppfattning av atmosfären i 

arbetsrummet?  

 

Förekommer användning av skyddsutrustning och/eller andra verktyg när du 

sitter som pilot? 

 

DEL 4 – Social miljö 

Beskriv den mentala ansträngningen under och efter ett arbetspass baserat på 

dina egna erfarenheter. 

 

Händer det att du blir avbruten i dina arbetsuppgifter? Är störningar vanligt?  

 

Vad får ev. avbrott för effekt på uppgiften? 

 

Beskriv kommunikationen mellan dig och andra runt omkring i arbetet.  

 

Hur påverkar kommunikationens frekvens dina uppgifter? 

 

Beskriva din personliga uppfattning av den sociala atmosfären i 

arbetsrummet?  

 

Övriga synpunkter runt arbetsmiljö för en ROV-pilot som jag inte täckt med 

frågor? 
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