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ABSTRAKT 
 

Sammanhang: Sjöbasis är ett system som är till att underlätta för kustbevakningen med uppgiften av 

sjöövervakning. I detta arbete är GUI, Graphical User Interface, och hur användarna ombord 

kustbevakningens fartyg interagerar med Sjöbasis som har undersökts. Finns det möjligheter att 

förbättra UX, User experience, för denna målgrupp? 

Mål: Att hitta förbättringsmöjligheter för UX, användarupplevelsen, för Sjöbasis till besättningen 

ombord på kustbevakningens fartyg. 

Metoder: Metoder som har använts är intervjuer, observationer och prototyper. 

Resultat: Resultatet visar att det finns förbättringsmöjligheter för UX till Sjöbasis. En del av 

förbättringsmöjligheterna från denna rapport har blivit implementerade och finns med i ny version av 

Sjöbasis. 

Slutsatser: Resultatet visar att flera intervjuer och observationer krävs för att förbättra UX. Utföra 

flera användarstudier kontinuerligt för att säkerställa att förändringarna är en förbättring. 

 

Nyckelord: UX, GUI, användarstudier 
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1 INLEDNING 
Den svenska Kustbevakningen har många olika uppgifter och en av dem är att bedriva 

sjöövervakning. Detta görs med hjälp av systemet Sjöbasis. Sjöbasis samlar in och 

bearbetar en stor mängd data från bland annat myndigheterna Sjöfartsverket, Havs- 

och Vattenmyndigheten. Under fredstid bearbetar och delger Försvarsmakten 

sjölägesinformation vilket är anpassad för civil användning (Kustbevakningen, 2015a). 

Förutom dessa myndigheter använder Sjöbasis annan information som kommer från 

SHMI, Naturvårdsverket och andra system inom Kustbevakningen (Kustbevakningen, 

2015b). Sjöbasis är utvecklat på uppdrag från regeringen (Kustbevakningen, 2015a). 

Med de antalet myndigheter och stor mängd data ökar följaktligen antalet 

funktioner. Systemets funktioner är framtagna med avseende på olika organisationers 

uppdrag. 

Arbetsplatsen där Sjöbasis utnyttjas är vanligtvis kontorsmiljö. Följaktligen har 

inte interaktionen och UX utav systemet ombord på ett fartyg inte haft ett avsevärt 

fokus. Utöver det är applikationen utvecklad i en kontorsmiljö där hänsyn till sjögång 

inte naturligt kommer i åtanke. Interaktionen med knappar och data är inte anpassad 

för att användas ombord ett fartyg där en arbetsuppgift ska utföras samtidigt som ett 

fartyg gungar och belysningen skiftar. Användningen av viss funktionalitet kräver 

klick på små knappar eller att användaren ska läsa på en ljus datorskärm en mörk natt. 

Det leder till en icke-användarvänlig miljö för användarna till sjöss. Enligt ISO-9241–

210:2010 är användbarhet: 

Extent to which a system, product or service can be used 

by specified users to achieve specified goals with 

effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context 

of use. (ISO 9241-210:2010(en), 2010) 

Kustbevakningens personal ombord på fartyg använder hjälpverktyget Sjöbasis. Detta 

arbete är en undersökning av användarinteraktion och ger förslag till förbättringar av 

UX för Sjöbasis. Den aktuella användarsituationen är ombord fartyg i en hård miljö 

inom svenska Kustbevakningen. Examensarbetet utförs i samarbete med svenska 

Kustbevakningen. 

1.1 SYFTE 
Syftet med detta examensarbete är att förbättra användarupplevelsen för användare 

ombord fartyg i storlek med Kustbevakningens 300-serie, se Figur 1, upp till 00-

serien, se Figur 2. Det är fartyg från 20 till 80 meter långa. Personal ombord fartyg i 

den storleken har förutsättningar och arbetsuppgifter som gör att dem har behov av att 

använda stödsystem ombord. 

Figur 1: KBV 314 Längd: 26m bredd: 

6m (MarineTrafic KBV 314, 2017) 

Figur 2: KBV 003 Längd 81.05m bredd: 

16.2m (MarineTrafic KBV 003, 2017) 
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1.2 FRÅGESTÄLLNING 
Den frågeställning som kommer att besvaras är: 

 Vad kan förbättras inom Sjöbasis GUI för att förbättra UX 

(användarupplevelsen) ombord fartyg i svåra förhållanden och med krävande 

arbetsuppgifter?  

1.3 AVGRÄNSNINGAR/BEGRÄNSNINGAR 
Intervjuer och observationer har genomförts för att studera hur användaren interagerar 

med systemet. Detta innebär att alla intressanta aspekter inte har bearbetats, till 

exemplet typen av skärm som används ombord ett fartyg med tanke på reflektioner 

från solljus. Färgschema, kontrast, ljus och typografi har inte undersökts i den här 

rapporten. 

Intervjuer gjordes i flera omgångar. Sjögående personal på Kustbevakningen är 

schemalagda månader i förväg vilket gör att antalet respondenter som var till 

förfogande blev en begräsning.  

Huvudområdet för arbetet är begränsat till hur en användare interagerar med 

systemet och hur detta kan förbättras för användare ombord på fartyg. 

Observationer i skarpa situationer var en begränsning och blev inte av. Detta för 

att planering av en sådan kräver mer tid än tidsperioden för detta examensarbete ger. 
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2 FÖRSTUDIE OCH RELATERAT ARBETE 
För att förbättra användarupplevelsen, UX, ombord fartyg behövs det en förståelse för 

användarens arbetsuppgifter och vad som förväntas av systemet. Enligt ISO 9241-210, 

består användarupplevelse av flera faktorer: användbarhet, önskvärdhet, trovärdighet 

och tillgänglighet (ISO 9241-210:2010(en), 2010). 

2.1 ANVÄNDARUPPLEVELSE 
För att kunna förbättra användarupplevelsen för ett GUI ombord ett fartyg där 

arbetsuppgifter utförs under sjögång krävs en insikt i hur en användare utför sina 

uppgifter. Även vilken typ av verktyg Sjöbasis är för besättningen, är det ett 

navigeringsverktyg, inlärningsverktyg eller ett hjälpverktyg för att underlätta 

sjöövervakning. För besättningen ombord Kustbevakningens fartyg är Sjöbasis ett 

hjälpverktyg som är tänkt att effektivisera och hjälpa besättningen att vara mer 

produktiva i sitt arbete. 

För att förbättra Sjöbasis UX var användbarhet och designprinciper viktiga delar i 

förståelsen av användarnas behov. 

2.1.1 Användbarhet 
Användbarhet är inget som kan beskrivas längs en enda dimension av system som är 

mer eller mindre ”användarvänliga”. I själva verket har olika användare olika behov 

och ett system som är ”användarvänligt” för en, kan för en annan kännas väldigt 

tråkigt/svårt att använda (Nielsen, 1993). 

Användbarhet innebär att en interaktiv produkt säkerställs att vara lätt att lära sig, 

effektiv att använda och rolig från ett användarperspektiv. Detta omfattar att optimera 

användarinteraktionen och brytas ner till dessa användbarhetsmål (Preece, et al., 

2016): 

Verkningsgrad: Hur verkningsfull produkten är att utföra den förväntade 

operationen. 

Effektivitet: Hur effektivt produkten stödjer användaren till att utföra sin 

uppgift. 

Säkerhet: Säker användning, att användaren kan återställa/ångra åtgärder dem 

har vidtagit under en operation. 

Nytta: Erbjuder produkten passande funktioner till användaren för denne att 

utföra sin uppgift/operation. 

Intuitiv: Hur lätt är det att lära sig produkten. 

Inpräntande: Hur lätt är det att använda produkten när en användare har lärt 

sig den en gång. Om det var länge sedan en funktion användes av användaren 

bör denne komma ihåg eller bli snabbt påmind om hur den används. 

2.1.2 Designprinciper 
Designprinciper ska hjälpa vid utveckling av design och förbättra utformningen av 

användarupplevelsen (Preece, et al., 2016). Dessa principer är inte något som är ett 

måste för uppbyggnaden av ett gränssnitt utan kan fungera som en vägledning för 

designer att tänka på olika aspekter för en design. Några frågor som kan vägleda 

designen är: är gränssnittet försett med synliga funktioner och egenskaper? Om så är 

det förståeligt vad som kan utföras med dem? 

Norman har tagit fram en del principer som är: synlighet, begränsningar, 

affordans, naturlig mappning och återkoppling (Norman, 2002). Preece, Roger och 

Sharp tar även upp konsekvens (Preece, et al., 2016). 

Synlighet: Vikten att en funktion är synlig, med en mer synlig funktion är det 

mer troligt att en användare vet vad som förväntas utav denna person. Ett 

exempel på detta är med automatiska kranar för att tvätta händerna. Istället för 
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att användaren trycker eller vrider på en kran måste användaren gissa var de 

ska placera händerna.  

I ett gränssnitt kan synlighet handla om att synliggöra funktioner, med hjälp av 

knappar. 

Begränsningar: Är att begränsa användaren från att göra en felaktig åtgärd 

vid ett given ögonblick. Detta kan illustreras i ett gränssnitt med att tona ut 

knappar, rutor eller text för att visa att funktionen inte går att utföra. 

Affordans: Är något som kan vägleda en användare till vad som kan göras. 

Enligt (Norman, 1999) finns två typer av affordans, verklig och uppfattad. 

Med verklig affordans menas fysiska objekt som ett handtag som uppmanar 

till att ta tag i det. Uppfattad affordans är inom ett gränssnitt ikoner och 

knappar. Ett exempel är, om en funktion som ska rita något kan det vara en 

knapp med en tillhörande ikon av en penna eller pensel. 

Naturlig mappning: Är hur element/objekt är placerade till förhållande av 

resultatet efter en interaktion. Exempel på bra naturlig mappning är en spis 

med vreden i samma struktur som spisplattornas placering. 

Återkoppling: Ge respons till användaren när den har interagerat med 

produkten. Ett exempel är en användarinteraktion som sökning i ett system. 

Undertiden systemet arbetar, synliggörs någon form av laddningsikon eller 

liknande. När systemet är klart synliggörs resultat och ikonen döljs. Detta 

tillhandahåller även en nödvändig synlighet för en användarinteraktion. 

Konsekvent: Menas med att använda liknande tillvägagångsätt för linkande 

funktionalitet. Ett exempel i ett gränssnitt kan vara hur ett objekt blir 

markerat/valt.  

2.2 DESIGNTEORI 
Varje system har en konceptuell modell. En konceptuell modell beskriver hur ett 

system fungerar och är organiserat på en abstrakt nivå (Johnson & Henderson, 2002). 

Sjöbasis är ett existerande system och en konceptuell modell på hur systemet fungerar 

existerar. Det kan beskrivas genom: ”Informationen/funktioner ska befinna sig i 

anslutning till objektet som bearbetas”. 

En konceptuell modell består av ett ramverk med generella koncept och en 

arbetsstrategi och deras interrelationer. Detta kan beskrivas med komponenterna: 

(Preece, et al., 2016) 

Metaforer och analogier: Förmedla vad Sjöbasis ska användas till, vilket är 

sjöövervakning. 

Konceptexponering genom Sjöbasis: Med vilka objekt en interaktion kan 

utföras med.  

Relationen mellan koncept och objekt: Huruvida ett fartyg och dess 

information är sammankopplade.  

Kopplingen mellan koncept och användarupplevelsen: Hur ett system är 

utformad till att stödja koncept till användarupplevelsen. Ett exempel på detta 

är när en användare undersöker ett fartyg ska informationen vara nära 

tillhands, det vill säga att informationen ska vara placerad nära fartyget.  

Med dessa koncept, metaforer och relationer mellan objekt underlättar det besluten om 

hur vida en behållare, till exemplet mappar, listor, celler med mera, kan anpassas för 

att stödja huvudkonceptet.  

Ett ramverk som Sjöbasis använder är direktmanipulering, vilket enligt 

(Shneiderman, 1983) är att digitala objekt utformas i gränssnittet med interaktions 

egenskaper som är motsvarande fysiska föremål. Direktmanipulering ger användaren 

en upplevelse att vara i kontroll över det objekt som interageras med.  

För att användaren ska kunna arbeta på ett effektivare sätt kan det finnas en 

oaktsam interaktion för att påskynda det förväntade resultatet.  
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2.2.1 Oaktsam användning 
En interaktion med ett objekt i Sjöbasis vilket kan anses som en oaktsam interaktion är 

en radial meny. Denna meny typ passar in på Sjöbasis konceptmodell, att 

information/funktioner är i anslutning till objektet som en interaktion genomförs med.  

Radial meny kan beskrivas som en cirkulär meny runt objektet som interageras 

med. Användaren väljer en funktion med hjälp av att föra musmarkören i en riktning 

(Callahan, et al., 1988), se Figur 3. Hur denna interaktion ska initieras och slutföras, 

exempelvis mouse-down, mouse-up eller mouse-click, i Sjöbasis är något som bör 

undersökas och analyseras. 

Enligt (Samp & Decker, 2010) är radial meny ett effektivare tillvägagångssätt än 

traditionell drop-down att välja funktioner. I Sjöbasis krävs det först en interaktion 

med ett objekt för att sedan kunna utföra andra funktioner som är kopplade till 

objektet, se Etikett. Med en radial meny minskar stegen och kan öka effektiviteten för 

Sjöbasis. I Callahan, Hopkins, Weiser och Shneiderman undersökning ökade 

effektiviteten med 15-20% i jämförelse med en kaskadmeny (Callahan, et al., 1988). 

Figur 3: Radial meny, användare väljer höger funktion 

OBJEKT

UPP

HÖGER

NERE

VÄNSTER
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3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 
Metod för datainsamlingen har bestått av intervjuer, observationer och en metod som 

heter tänka-högt-metoden som utvecklades av (Ericsson & Simon, 1993). Detta har 

gjorts i en kontrollerad miljö. Datainsamlingen är uppdelad i fyra delarna 

intervjuförberedelser, användarstudie, konceptutveckling och prototyputveckling. 

Insamling av data har itererats ett flertal gånger för att identifiera problem eller mindre 

användarvänliga områden innan en slutprototyp är framtagen. Detta för att följa en 

iterativ designprincip enligt Gould och Lewis, (Gould & Lewis, 1985), som fastställde 

den som en av tre principer som kan leda till ett ”användbart och lättanvänt 

datorsystem”. 

I och med detta tillvägagångssätt kan de fyra grundläggande aktivisterna inom 

interaktionsdesign uppnås (Preece, et al., 2016), se Figur 4. 

 Identifiera krav  

 Utforma aktivitet  

 Prototypframtagning 

 Utvärdering 

3.1 PRAKTISKT UPPLÄGG 
Utförande av användarstudie kan göras på ett flertal olika tillvägagångssätt men de tre 

huvudsakliga metoderna är enkäter, intervjuer eller observationer. För att dessa 

metoder skall bli gynnsamma är det viktigt att betrakta följande punkter enligt (Preece, 

et al., 2016): sätta upp mål, identifiera deltagare, relation till deltagare, triangulering 

och pilotstudie. 

I detta avsnitt har intervjuer och observationer i kontrollerad miljö utförts. Detta 

med hjälp av användare av systemet, som i detta avsnitt kommer att benämnas 

respondenter. 

3.1.1 Datainsamlings mål 
Målen under användarstudien är kopplade till frågan som initierade arbetet,  

Vad kan förbättras inom Sjöbasis GUI för att förbättra UX 

(användarupplevelsen) ombord fartyg i svåra förhållanden 

och med krävande arbetsuppgifter? 

Identifiera 
krav

Utforma 
aktivitet

Prototyp 
framtagning

Utvärdering

Figur 4: Interaktionsdesign process  
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 Det kan även ses som kraven för denna interaktionsdesignprocess. 

Huvudmål med intervjuerna 
1) Identifiera vilka situationer som systemet Sjöbasis brukas i.  

a. I dessa situationer, vilka funktioner är prioriterade för 

respondenterna. 

b. Finns det något som saknas för respondenten ska kunna utföra sin 

uppgift i ordinarie ordinariearbetsmiljö? 

2) Identifiera problemområden som kan uppstå för användare ombord fartyg. 

 

Huvudmål med observationerna i kontrollerande miljö 

1) Få en insyn i hur systemet användes av respondenterna.  

2) Kontrollera att intervjusvaren om vilka funktioner som används i olika 

situationer. 

a. Om dessa funktioner är användarvänliga i denna arbetsmiljö. 

Generella mål 

Under både intervjuer och observationer hade ytterligare ett mål att få en 

grundläggande förståelse om arbetsmetodiken och rutinerna ombord ett fartyg i storlek 

med KBV 314, se Figur 1, eller KBV 003, se Figur 2. Identifiera områden där 

funktioner är felaktigt utvecklad för att uppfylla användarvänlighet eller inte används 

på grund av brister. 

3.1.2 Identifiera deltagare 
För att en respondent skulle intervjuas var personen tvungen att passa in i profilen, 

användare av systemet Sjöbasis och arbeta ombord eller tidigare erfarenhet av 

arbetssätt ombord ett fartyg. Personer som passar in i denna profil benämns population 

(Fetterman, 2010). Målgruppen är mycket specifik vilket gör att urvalet att användare 

är begränsat. Både med tanke på att systemet inte är publikt utan internt för 

Kustbevakningen men även kostnaden för att utföra intervjuer och observationer med 

denna population. 

Deltagarna till intervjuerna och observationerna blev ett bekvämlighetsurval. Detta 

innebär att användare som har varit tillgängliga under datainsamlingsperioderna har 

blivit urvalet. Emellertid är undersökningen som genomförts inte intresserad av en 

statistisk mätning och då är inte antalet respondenter intressant. Det elementära är 

informationen som respondenterna framför, vilket kan bestå av hur arbeta ombord 

fartyg kan påverka användandet av Sjöbasis. 

3.1.3 Användarstudie 
Under användarstudien har triangulering använts, detta innebär att något undersöks 

från minst två av fyra perspektiv (Denzin, 2006).  Dessa fyra perspektiv av 

triangulering har definierats av (Jupp, 2006). Det som är använt är datatriangulering, 

vilket innebär att data samlats in från olika respondenter eller på olika platser. Även 

metodtriangulering har använts som innebär att olika metoder har använts för 

datainsamlingen. Både intervjuer och observationer har utförts. 

3.1.3.1 Planering av datainsamling  

Projektet startade med att upprätta en övergripande planering. I denna planering skulle 

datainsamling ske minst tre gånger. Vid varje tillfälle var minst en respondent närvara 

och en observatör. Under ett tillfälle utfärdas en intervju och direktobservation i 

kontrollerad miljö. Under observationen används tänka-högt-metoden. Detta för att få 

en djupare kunskap av hur applikationen används och vad som förväntades. Med 

tänka-högt-metoden kan observatören uppfatta om användaren behöver lång 

betänketid innan ett beslut fattas om vad nästa steg är. 

Under första datainsamlingstillfället var målet att fördjupa kunskapen om hur 

användaren interagerar med applikationen. Utifrån iakttagelser gjordes ett första utkast 

på en mockup. Under detta tillfälle kommer en del behov från användaren, vad som 
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saknas i dagens applikation och vad som kan förbättras för att underlätta 

arbetsuppgifter ombord. Vid detta tillfälle får jag även reda på om frågorna och 

tillvägagångssättet fungerar. Detta är även kallat pilotstudie som kommer att förklaras 

bredare i nästa del. 

Tillfälle nummer två har samma principer som tillfälle ett men i slutet låta 

användaren interagera med mockupen och få feedback från den. Detta gav grunden till 

en prototyp som kunde vidareutvecklas. 

Tillfälle nummer tre blir en iteration av tillfälle två, skillnaden är att respondenten 

interagerar med prototypen istället för mockupen. Tillvägagångssättet numer tre 

upprepades ytterligare två gånger. 

3.1.3.2 Pilotstudie  

Efter en inledande litteraturstudie hade en planering av datainsamling färdigställts. 

Med intervjuer och observationer som datainsamling fanns det goda anledningar till att 

utföra en pilotstudie. Det vilket är att utför en testomgång av den planerade studien. 

Detta vägleder om intervjufrågorna och observationstekniken från observatören är 

hållbara för den riktiga studien. Eftersom datainsamlingen bestod av både intervju och 

observation är det ett bra tillfälle att öva sin förmåga till att utföra en 

observationsstudie.  

Eftersom populationen är ett begränsat antal och svårt att hitta ett tidigt tillfälle 

användes en bekant. Denna person hade inte tillgång till systemet och därmed 

användes ett snarlikt system. Enligt Preece är detta ett bättre alternativ än inget och 

kan vara ett substitut för en pilotstudie (Preece, et al., 2016).  

3.1.3.3 Användarstudiestruktur 

Användarstudien genomfördes med en semistrukturerad intervju och direktobservation 

i en kontrollerad miljö. Med det menas att intervjuledaren har ett antal bestämda öppna 

frågor som kan leda till en vidare diskussion och ger bredd i intervjun. Det finns 

möjlighet till följdfrågor inom berörda områden som uppstår under observationen. 

Strukturen på en sådan intervju är vanligtvis (Robson & McCartan, 2015):  

 Bakgrund/introduktion - förklarar varför denna intervju genomförs och 

vem intervjuaren är. 

 Generella frågor – frågor om demografi och vad dem jobbar med, finns det 

något dem använder applikationen till 

 Specifika frågor/observation – frågor som angår om hur respondenten 

utför en uppgift, utför en observation under tiden dem utför en uppgift. 

Samt använda sig att tänka-högt-metoden  

 Avrundning – med hjälp av penna, papper och mockups utveckla tankar 

och förslag på vad som saknas. Allt från funktionalitet till interaktion. 

 Avslutning – tacka för intervjun och stänga av inspelningsapparater som 

har använts. 

För mer djupgående information om upplägg för intervju och observation gå till 

Bilaga 1. 

 

3.2 FÖRVÄNTAT RESULTAT 
Det förväntade resultatet av användarstudierna var att systemet är lätthanterligt med 

funktioner som passar in i respondentens arbete. Synpunkter på att texten är liten och 

otydliga att läsa under sjögång.  

Något som är ett förväntat påstående från respondenterna är att ett fartyg inte är en 

fast punkt utan att skärmen är rörlig och följer fartygets rörelser. Men även att ljuset 

inte kommer från en orörlig ljuskälla, utan att den skiftar eftersom denna ljuskälla är 

bland annat solen. 
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Eftersom den primära uppgiften inte är att sitta vid en stationär arbetsplats med 

dator är ett förväntat svar att Sjöbasis måste vara enkelt att förstå. Att det finns 

möjligheter till förtydligande av texter/rubriker, grafiskutformning eller språket i 

systemet inte använder rätt terminologi.  
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4 RESULTAT AV INTERVJU OCH OBSERVATION 
I det här kapitlet har de funktioner som anses mest viktiga sammanställas tillsammans 

med kritiken som framkommit under intervjuer och observationer. 

4.1 SÖK 
I systemet finns en sökfunktion där användaren kan söka efter fartyg, platser och 

positioner (koordinater). Något som identifierades under observationerna med 

respondenterna var att sökfunktion används till en väldigt stor utsträckning. Denna 

funktion är under ikonen förstoringsglas, se Figur 5, som är vedertagen för en 

sökfunktion. Denna sökfunktion används primärt för att söka efter fartyg.  

4.1.1 Fartygssök 
Under en patrull är det viktigt att besättningen ombord vet var andra fartyg befinner 

sig. Detta görs genom att en ur besättningen agerar observatör, även kallad för utkik. 

Observatören håller uppsyn över havet och använder sig av hjälpsystem, bland annat 

Sjöbasis. Om observatören är intresserad av ett specifikt fartyg som inte befinner sig 

inom synhåll används Sjöbasis för att lokalisera det intressanta fartyget. Ett fartyg kan 

vara av intresse om en kontroll skall utföras, såsom fiskekontroll, fartkontroller eller 

någon annan typ av kontroll. 

4.1.2 “… den har slutat sända och ses inte i kartan men jag vill se den i 

kartan…” 
När ett fartyg är av intresse börjar respondenten söker efter fartyget med hjälp av 

sökfunktionen. I det här fallet visste respondenten en del av fartygets namn och matar 

in det i sökfältet. Resultatet illustreras liknande som Figur 6. Respondenten klickar på 

det första resultatet. Kartan i Sjöbasis blir förflyttad till fartygets position samt att 

etiketten, se Etikett, öppnas för detta fartyg. 

Respondenten ser att det är fel fartyg och testar nästa sökträff för att se om det är det 

intressanta fartyget. Respondenten klickat på det andra fartyget och fartygssidan 

öppnas, se Fartygssida, för detta fartyg. Där stämmer den senaste positionen med den 

förväntade positionen.  

Denna sökträff finns inte på Sjöbasis karta. Detta beror på att fartyget inte sänder 

ut någon signal om sin aktuella position för tillfället. Det illustreras av att ikonen till 

Figur 5: Sök 

Figur 6: Sökresultat 
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vänster av namnet, under rubriken ”Typ” i Figur 6, inte är ifylld utan är blekare än om 

den sänder ut sin aktuella position. 

Respondenten reflekterar att en position är bra men en representation av 

fartyget/den senaste positionen på kartan är något som är önskvärt 

4.1.3 ”… det hade varit superbra om man kunde söka på en 

position…” 
Det finns önskemål om att kunna söka på en position. Respondenten mottar en position 

till exempel från Kustbevakningens ledningscentral på formatet ”N58... E16…” och 

antecknar detta på papper. Respondenten försöker mata in enligt formatet nämnt 

tidigare men får inget återkoppling att Sjöbasis känner igen detta format. När 

inmatningen är klar blir resultatet ”Inget sökresultat kunde hittas”. Därefter försöker 

respondenten hitta positionen och närmsta vägen dit med hjälp av papperssjökort eller 

något digitalt system.  

Sjöbasis kräver att användaren matar in en koordinat i formatet ”58…N 16…E” 

för att känna igen och hjälpa till med koordinatinmatningen, se Figur 7. 

4.2 ETIKETT 
En etikett är en funktion som utförs när en användare klickar på ett fartyg. Det kan 

endast vara en etikett öppen åt gången. Denna funktion kan ses som Sjöbasis 

kontextmeny och den kan utnyttjas med både höger- och vänsterklick på ett fartyg. 

I etiketten visas information om fartygets position och id parametrar. De är möjligt 

att utföra funktioner som är kopplade till fartyget till exemplet, ”närmaste KBV-

fartyg”, ”målspår”, ”följ fartyg” med mera. Se samtliga funktioner och placeringen 

av dessa i den markerade delen av Figur 8 bild 2. 

4.2.1 ”… Det är mycket luft i etiketten och är i vägen ibland…” 
Under intervjuer och observationer har det framkommit att etiketten är för stor och att 

den är i vägen. Enligt Figur 8, bilden till vänster syns södra Öland i bakgrunden men 

inte tydligt. Bilden till höger, i Figur 8 illustrerar vad som händer vid mouse-over, i 

Figur 7: Sök med hjälp för koordinatinmatning 

Figur 8: Etikett 
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detta läge blir etiketten blockerande. Det blir blockerande att öppna en etikett på ett 

fartyg som befinner sig norrut. Det betyder att den öppna etiketten måste stängas först 

innan ytan under är klickbar igen.  

När etiketten är öppen är det vid några tillfällen svårt att se vilken kurs som 

fartyget har vid den tidpunkten. Den pil som visar vilket fartyg etiketten tillhör lägger 

sig över fartygets ikon, se Figur 9.  

Överst i etiketten visas id parametrar, vilket av sekretesskäl har ersätts med tecknet *. 

Dessa tar för mycket plats. Till höger om parametrarna finns det mycket tomutrymme. 

Utöver id parametrar och positionsangivelser samt fartygets hastighet och kurs, 

finns det ett flertal funktioner som är knutna till det fartyg som har etiketten.  

4.2.2 Funktioner 
Av de funktioner som finns på etiketten är det två som används mest. En av 

funktionerna som används var att få ytterligare information om fartygets tidigare 

positionering, även kallat målspår, se Målspår. Denna funktion är placerad under 

informationen om fartyget. Funktionen målspår är placerad bland andra funktioner 

som inte används lika frekvent utav respondenterna under observationerna. 

En funktion som används för att få ytterligare information om fartyget är 

fartygssidan, se Fartygssida för mer information. Denna funktion är åtkomlig från 

etiketten genom att klicka antingen på fartygets namn, vilket är den översta sektionen, 

eller ikonen direkt till höger om namnet, se Figur 10. Resultatet av dessa funktioner 

leder till två olika utfall. Att klicka på namnet leder till att en modal öppnas, se Figur 

15, det gör att sidan inte laddas om. Mer om detta i Fartygssida. Vid användning utav 

ikonen som är i anslutning till namnet, öppnas fartygssidan i ett nytt fönster, se mer om 

fartygssidan i Fartygssida. Under observationer ser observatören att ikonen är den som 

till mestadels blir använd.  

  

Figur 10: Etikett namn 

Figur 9: Markering av etikett 
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4.3 MÅLSPÅR 
Målspår visar var ett fartyg har befunnit sig i närtid, se Figur 11. I denna bild 

illustreras det att fartyget har en riktning på den utritade linjen.  

Målspåret består av ett flertal punkter där varje punkt är en positionsuppdatering. Var 

tredje timme ritas det ut en pil som visar fartygets riktning vid den tidpunkten. Vid 

mouse-over ritas en punkt ut samt tidpunkt och hastighet för fartyget när den befann 

sig på positionen, se Figur 12. Denna linje uppdaterar med fartygets inkommande 

positionsuppdateringar. 

4.3.1 ”… Nu ser jag inte vilket håll den kom ifrån…” 
Under en observation beskriver och illustrerar respondenten en situation som uppstår 

ett flertal gånger. Situationen är som sådan att en kontroll av ett fartyg skall utföras. 

Innan ett beslut fattas om besök till fartyget undersöker respondenten hur 

rörelsemönstret har varit under den närmsta tiden. Fartyget har åkt in och ut i en hamn. 

För att göra en bedömning om vilken riktning fartyget hade vid den utritade 

tidpunkten är näst intill omöjligt, se Figur 13. 

  

Figur 11: Målspår Figur 12: Målspår med mouse-over 

Figur 13: Målspår omöjlig riktnings 

urskillning 
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4.4 FARTYGSSIDA 
En fartygssida är en vy som visar mer detaljerad information om ett fartyg. Från denna 

vy finns det även möjlighet att hämta ytterligare information om fartyget från andra 

system inom Kustbevakningen. Det finns även bilder på fartyget. Hur detta ser ut kan 

ses i Figur 14.  

För att öppna en fartygssida finns det olika tillvägagångssätt. Dessa har redan tagits 

upp men kommer nu att förklaras ytterligare. 

När en användare har gjort en sökning på ett fartyg och resultatet visar att den inte 

sänder någon positionsuppdatering till Sjöbasis, kan användaren klicka på resultatet 

och en fartygssida öppnas i en modal, se Figur 15. Med modal öppnas en vy över 

kartan utan att ladda om sidan, som gör det möjligt att återgå till kartan när användaren 

har tagit del av den information som var efterfrågad. 

Figur 14: Fartygssida nytt fönster 

Figur 15: Fartygssida modal 
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Som tidigare nämnts kan fartygssidan öppnas från etiketten där både modal och en ny 

sida kan öppnas. I modal kan även fartygssidan öppnas till en ny sida. 

4.4.1 ”… skulle vilja ha senaste position överst…” 
Under intervjuer och observationer framkommer det att den informationen om fartyget 

som är av störst intresse är felplacerat på fartygssidan. Det som är viktigt för en 

respondent är position och id parametrar, samt möjligheten att hämta ytterligare 

information från andra interna Kustbevakningssystem.  

4.4.2 “… konstigt det ska finnas data för flera år tillbaka…” 
När en respondent försöker hämta information om ett fartyg från en interntjänst inom 

Kustbevakningen uppstår det att ingen information för detta fartyg kunde hittas. Detta 

fartyg är sedan tidigare känt av respondenten och information bör kunna hämtas. 

Denna information har till dels respondenten själv bifogat i den interna tjänsten inom 

Kustbevakningen.  
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5 ANALYS AV RESULTAT 
I den här delen kommer varje delresultat från Resultat av intervju och observation att 

analyseras om vad som kan förbättra UX upplevelsen till användare ombord 

Kustbevakningens fartyg. Det som har framkommit här tas med till prototypen som har 

gjorts under examensarbetets gång. 

5.1 SÖK 
I denna del utförs det en analys från resultatet av Sök. Det som framställs i följande del 

har är en grund för prototypen. 

5.1.1 “… den har slutat sända och ses inte i kartan men jag vill se den i 

kartan…” 
Sjöbasis sökfunktion söker efter fartyg som sänder signaler men även fartyg som 

Sjöbasis någon gång har erhållit positionsinformation från. För att urskilja dessa i 

resultatet är en ikon olika nyanserade, se Figur 16. Med en mouse-over kommer en 

beskrivande text om vad detta betyder.  

När respondenten väljer sökresultatet som illustrerar att fartyget finns på kartan 

förflyttas kartbilden och etiketten öppnas på fartyget. Detta är effektivt och är av nytta, 

se Användbarhet, för användaren när denne skall lokalisera ett fartyg. 

När en användare väljer ett fartyg som inte finns på kartan utförs en annan typ av 

funktion. En fartygssida öppnas och ingen återkoppling ges att fartyget har slutat sända 

information. Utan det får tolkas av användaren med hjälp av delen ”senaste position” 

på fartygssidan.  

Detta är inte ett konsekvent beteende och utan att användaren känner till denna typ 

av systembeteende kan det uppstå ett försvagat UX. Se delen Designprinciper 

angående ett konsekvent beteende.  

En lösning på detta skulle kunna vara att ge återkoppling till användaren med att 

visa ett meddelande om vad som uppstod. En annan lösning kan vara det som en 

respondent beskrev, att visa fartyget på kartan och ge återkoppling att detta är den 

senaste kända positionen.  

5.1.2 ”… det hade varit superbra om man kunde söka på en 

position…” 
Användaren uppfattar inte att de kan söka på en position även om det står ”sök fartyg, 

koordinater, platser” i Figur 5. Det är nödvändigtvis inte synligheten av funktionen 

som behöver förstärkas. För användaren kan det vara att återkopplingen inte ges som 

det illustreras i Figur 7, där det ges återkoppling när inmatningen av koordinaterna 

sker på någon typ av standard.  

Som nämnt tidigare mottar respondenten en koordinat enligt mönstret ”N 58… E 

16…” när detta matas in kommer ingen återkoppling till användaren om att den 

försöker söka på en position. När inmatningen av koordinaten är klar får respondenten 

ett svar att ingen sökträff hittades. I detta skede används andra system eller 

papperssjökort att lokalisera var denna koordinat är. I och med att användaren måste 

byta system för att lokalisera platsen för att därefter återgå till Sjöbasis är det inte 

effektivt.  

Figur 16: Sökträffs ikoner för fartyg 
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Eftersom Sjöbasis redan kan erbjuda detta stöd är det viktigt att ge återkoppling till 

användaren för att höja Sjöbasis effektivitet och för att förbättra nyttan med koordinat 

sökfunktionen. Detta kan göras med att stödja det mönstret, ”N 58… E 16…”, som 

respondenten mottar. En alternativ interaktion med sökning på en position skulle 

kunna vara en mer reglerad inmatning. Där norr- och öst värdena är uppdelade i ett 

flertal inmatningsfält, för att dela in de olika delarna en koordinat består av.  

5.1.3 Generellt 
Om sökfunktionen stängs finns sökresultatet kvar fram till användaren gör en ny 

sökning. Detta ger användaren en säkerhet till att kunna återgå till den senaste gjorde 

sökningen om ytan behövs där sökningen visas. Detta var uppskattat av 

respondenterna. 

5.2 ETIKETT 
Etiketten är tänkt att vara ett verktyg som används när användaren är intresserad av 

information på en plats eller ett fartyg. I den här delen kommer det analyseras om vad 

som kommer tas vidare till prototyp angående etiketten. 

5.2.1 ”… Det är mycket luft i etiketten och är i vägen ibland…” 
Under intervjuer framkom det från respondenterna att etiketten tog för mycket plats av 

gränssnittet. För att skapa en mer UX anpassad för användare ombord fartyg gäller det 

att gruppera den information som finns och ta bort det som inte används.  

I etikettens övre del identifierades det att id parametrarna och namnet som det 

viktigare. Beroende på om Sjöbasis hade tillgång till dessa parametrar visades dem 

eller inte, något som kan ses i Figur 17. Om ett fartyg har fler id parametrar än vad 

Sjöbasis har kännedom om, synliggörs inte detta. Detta kan vara av intresse eftersom 

Sjöbasis inte har någon kännedom om detta bortfall.  

Nästa del som var av intresse är att förända informationen om fartygets nuvarande 

position vilket består av hastighet, kurs, källa och när denna information uppdaterades. 

För respondenterna var denna del inte i den ordning som dem önskade. Denna 

information är något som uppdateras och ser ut som i Figur 18. Det som var av störst 

betydelse var källa, vilket i Figur 18 har ersätts med *. För att göra det mer synligt 

behöver dessa separeras på ett tydligare sätt. Sjöbasis visar aktuella fartygspositioner 

som är nyare än 30 minuter. Det blir en naturlig mappning att datumet inte behöver 

vara utskrivet. 

Funktionsdelen av etiketten påverkar storleken, se Figur 19, detta främst för att inte 

alla funktioner används. Funktioner som inte används kan döljas men ändå ge 

Figur 17: Ekikett id parametrar 

Figur 18: Uppdateringsdata 
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möjligheten att interagera med dessa. Under intervjuer och observationer framkom det 

att en av dessa funktioner används ofta och bör framhävas. Denna funktion är målspår 

som har förklarats tidigare. Den används inte mest för att den var enkel att hitta utan är 

av störst intresse för respondenterna att använda. 

På grund av att en användare sitter ombord ett fartyg är det viktigt att 

målspårsfunktionen är lätt att hitta och använda, med hjälp av knapp och ikon ökar 

både synligheten och affordans (Norman, 2002). 

För att öka etikettens verkningsgrad krävs en tydligare indikator om vilket fartyg 

den är öppen för, se Figur 20 för att se otydligheten med etikettmarkeringen. Detta kan 

orsaka att etiketten tar lite mer plats men för att öka verkningsgraden är detta ett 

godkänt utförande. 

5.2.2 Funktioner 
Utav funktionerna som finns i etiketten var det två funktioner som användes främst. 

Dessa var målspår och fartygssidan. De funktioner som inte används dagligen kan 

döljas och därmed spara plats och minskar risken för att etiketten blockerar skärmyta. 

För att det ska underlätta att identifiera vilka funktioner är, bör det finnas ikoner till 

funktionerna. Funktioner som inte döljs som till exempel målspår och fartygssidan bör 

det finnas ikoner vid. Detta för att förbättra synligheten ute till havs. Det är lättare att 

lära sig samt komma ihåg, med ikoner ger systemet en ledtråd att denna går att klicka 

på, vilket enligt (Norman, 2002) är affordans i uppfattad form. Med ikoner synliggörs 

även funktioner på ett tydligt sätt att användaren kan interagera med denna 

text/ikon/knapp. 

5.3 MÅLSPÅR 
Målspår är en funktion som är avsedd att ge användaren en snabb uppfattning om var 

ett fartyg har befunnit sig. Det som kommer att analyseras i denna del är resultatet från 

Målspår. 

5.3.1 ”… Nu ser jag inte vilket håll den kom ifrån…” 
Vid tillfällen som Figur 21 är det ett problem att identifiera vilken riktning ett fartyg 

hade vid den angivna tidpunkten. När detta uppstår är det inte tillräckligt med att pilar 

var tredje timme visas. Verkningsgraden med hastighet- och tidpunktsangivelsen i 

form av en cirkel är inte tillräcklig. Verkningsgraden kan enkelt ökas om denna 

funktion följer principen designprincipen, konsekvent. Ett exempel för att tillgodose 

att ett konsekvent beteende uppfylls, är att punkten för hastighet- och 

tidpunktsangivelsen illustreras med en pil. Detta blir enhetligt med hur var tredje 

timme illustreras. 

Figur 19: Funktions del i etiketten 

Figur 20: Etikett markering 
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5.4 FARTYGSSIDAN 
Fartygssidan ger en fullständig presentation av ett fartyg och dess uppgifter. Det är 

även möjligt att hämta ytterligare information från andra system inom 

Kustbevakningen. I denna del kommer resultatet av Fartygssida att analyseras. 

5.4.1 “… skulle vilja ha senaste position överst…” 
Ordningen av information som ges till användarna är: 

- Namn 

- Bild 

- Fartygsinformation 

- Senaste position per källa 

- Aktiviteter från KIBS 

- Single Window 

Det som anses vara viktigt information för respondenterna är placerat längre ner. För 

att ta del av denna information behöver en interaktion med scrollning utföras. Detta är 

något som skulle kunna vara ett problem ombord ett fartyg i rörelse och 

verkningsgraden minskar.  

Ordningen på vad som ansågs vara av störst betydelse var beroende av vilken typ 

av uppgift som skulle utföras. Ett exempel kunde vara utförandet av en fiskekontroll, i 

detta skede var ”Aktiviteter från KIBS” av en stor betydelse. Vid annat tillfälle 

var ”Senaste position per källa” av störst betydelse.  

För att öka fartygssidans verkningsgrad kan ordningen ändras. Eftersom 

fartygssidan är tänkt att ge en fullständig presentation om ett fartygs uppgifter bör 

detta vara överst, med det menas ”Senaste position per källa” 

och ”Fartygsinformation”. En bild på ett fartyg kan ses som extra information, 

motsvarande hämtning av information från andra interna system inom 

Kustbevakningen. Ett förslag på ordningen kan se ut som följande: 

- Namn 

- Senaste position per källa 

- Fartygsinformation 

- Aktiviteter från KIBS 

- Single Window 

- Bild 

För att försöka undvika interaktionen med att scrolla och för att göra fartygssidan 

konsekvent bör alla delar förutom namn finnas i en expanderbar del, se Figur 22. 

Figur 21: Mouse-over på målspår 

Figur 22:Expanderbar delar 
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Dessa delar expanderas och informationen hämtas när en användare klickar på 

rubrikraden. Ikonen till höger ändras från ett plus till ett minus, se Figur 23. 

Eftersom fartygssidan ska ge en fullständig presentation om ett fartyg och användaren 

har valt att utföra denna funktion, bör ”Senaste position per källa” 

och ”Fartygsinformation” vara expanderade när fartygssidan öppnas. 

5.4.2 “… konstigt det ska finnas data för flera år tillbaka…” 
Under en observation försöker respondenten hämta ytterligare information om ett 

fartyg blir resultatet att ingen information finns, se Figur 24. Detta leder till en del 

förvirring när respondenten själv har lagt till information i det andra interna systemet. 

I situationer som denna kan en text om vem som bör kontaktas för att undersöka felet 

visas. Denna typ av text om kontaktperson vägleder användaren. 

5.5 SAMMANFATTNING  
Sökfunktionen har förbättringspotential när det kommer till att vara konsekvent eller 

ge återkoppling om hur olika sökträffar på fartyg hanteras. Utökning av koordinat 

formaten till de formaten som respondenten mottar kan öka effektiviteten för Sjöbasis. 

Med funktionen etikett kan en förbättring av storleken och även dölja viss 

funktionalitet som är mindre vitala funktioner för personer ombord fartyg. Det skulle 

innebära att etiketten blockerar en mindre skärmyta. 

Målspår saknar ett konsekvent beteende på hur en punkt illustreras. För att öka UX 

kan konsekvent illustrering vara ett steg i rätt riktning. 

Fartygssidan visar information från externa system och extra upplysning kan vara 

till fördel om något går fel. Utöver de externa systemen bör ordningen på 

informationen anpassas för användare ombord fartyg. 

Figur 23: Expanderad - Aktiviteter från KIBS 

Figur 24: Ingen information från KIBS 
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6 PROTOTYP 
I det här kapitlet kommer det att visas vad som har används till prototyp. Till en början 

har det skissats sedan blivit en prototyp med hjälp av Balsamiq mockups. En del av 

prototyperna som skissades blev implementerade efter diskussion med 

Kustbevakningen, en av dessa är Målspår. 

6.1 SÖK 
I den här delen kommer det att framgå vad som har tagits med till prototyp från Analys 

av resultat angående delen Sök.  

För att öka sökfunktionens UX är ett förslag att göra den mer konsekvent. Att en 

interaktion med ett sökresultat utför ett enhetligt utförande, oavsett fartygets 

positionering eller om den har slutat sända signaler för tillfället. Enligt (Lidwell, et al., 

2010) är ett system mer användbart och lättlärt med ett konsekvent mönster i 

funktionerna. 

I Figur 25, bild 1 visas en lista med alla sökresultat, när användaren interagerar 

med ett resultat oavsett resultatet, öppnas en etikett på denna position, se Figur 25 bild 

2. Om det är ett fartyg öppnas etiketten på den senaste kända positionen, se Figur 26 

bild 2.  

Eftersom användarna har begränsad skärmyta kan det vara viktigt att hjälpa 

användaren med att utnyttja detta på ett effektivt sätt. Ett tillvägagångssätt för detta är 

när interaktionen med sökresultatet är gjort, stängs sökfunktionen oberoende om 

fartyget sänder eller inte sänder positions uppdateringar. Detta gäller även om 

sökresultatet skulle vara av någon annan typ, till exempel koordinat resultat. 

Sökresultatet finns kvar och detta tydliggörs med att sökikonen är i annan färg än 

utan resultat. När användaren öppnar sökfunktionen igen är resultatet kvar sedan 

tidigare. Detta ger användaren mer skärmyta att arbeta med och ger en säkerhet, se 

Användbarhet, vilket kan höja UX. Hur detta illustreras med hjälp av Figur 26. 

Figur 25: Sökträff, fartyg finns inte på kartan 
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Eftersom säkerheten i sökfunktionen redan finns kan detta utnyttja när skärmyta är en 

begränsning för användaren.  

6.2 ETIKETT 
I den här delen kommer det att framgå vad som har tagits vidare från Analys till 

prototyp angående Etikett. Dessutom kommer en prototyp som visar en alternativ 

interaktion med funktioner och information att presenteras. 

Det stora problemet med etiketten var att den upptog för mycket skärmyta. 

Storleken kunde variera beroende på hur många id parametrar Sjöbasis hade för det 

valda fartyget. Med Figur 27 ges en övergripande bild på hur resultatet av en 

komprimerad etikett kan se ut. 

Med delen med id parametrar och delen för uppdateringsdata för fartyget i Figur 17 

och Figur 18, vilket ger ett resultat av fem rader för detta fartyg. Som nämnts tidigare 

beror det på hur mycket information som Sjöbasis har om det valda fartyget.  

Med den omdesignade layouten för etiketten för fartyget i Figur 28, hade dessa två 

delar tillsammans varit 5 rader. Sjöbasis hade inte synliggjort att id parametern IMO är 

okänd. I och med att illustrera med tecknet ’– ‘ blir synligheten tydligare om vad 

Sjöbasis vet om detta fartyg. Ordningen av id parametrarna har diskuterats med 

respondenterna. Den ordning som ansågs fördelaktig är den som illustreras av Figur 

28. 

Figur 26: sökträff, fartyg finns på kartan 

Figur 27: Prototyp för etikett 
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Med tydligare uppdelning av informationen som uppdateras, se Figur 18, blir 

synligheten tydligare genom att dela in informationen i egna celler. Som nämnt 

tidigare är det endast fartyg från nu och 30 minuter tillbaka i tiden som visas. I och 

med det behövs inte datumet i ”Senast uppdaterad” utan endast klockslag. Det ger 

resultatet av att datumet blir mer kompakt och etiketten kan vara mindre. Med 

systemets beteende av fartygshantering blir en naturlig mappning (Norman, 2002). 

Funktionsutrymmet förbättrades genom att minska antalet funktioner som visas. Med 

detta kommer det alltid vara en rad med funktioner oberoende om det är ett fartyg eller 

något annat som etiketten öppnas på.   

Detta mönster följs även om det inte är ett fartyg som etiketten öppnas på, enligt 

Figur 29. Det konsekventa beteendet om namn, information, position och sist 

funktioner gör att det blir mer intuitiv och lätt lärt vid användning av funktionen etikett 

(Campos, et al., 2011). 

Genom att följa några delar av Designprinciper blir etiketten mindre samt tydlig om 

vilken information som Sjöbasis har om fartyget eller vilka funktioner som är möjligt 

att utföra när etiketten är öppen. 

I och med att etikettens höjd har minskat finns det möjligt att utöka etikettens 

indikator om vad den är öppen på. Det är något som kan ses i både Figur 28 och Figur 

29, denna indikator är markerad i Figur 30. När en användare öppnar etiketten för en 

position följer det mönstret med en tydligare pil men även en cirkel läggs till på kartan 

för att tydliggöra vilken punkt denna etikett är öppen på, detta kan ses i Figur 30. 

Figur 28: Ny etikett 

Figur 29: Etikett på ett område 

Figur 30: Ny etikett för position 
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6.2.1 Alternativ interaktion 
I denna del kommer det att tas upp en alternativ interaktion med ett fartyg och 

etiketten. Denna interaktion är tänkt att erbjuda användaren en möjlighet att utnyttja de 

funktioner som har framkommit som nödvändigast.  

Typen av interaktion är radial-meny, med det menas om en användare gör en 

mouse-down kommer en meny med olika funktioner runt fartyget, se Figur 31.  

Användaren flyttar sedan datormusen åt en riktning och släpper, mouse-up, över den 

önskade funktionen. Resultatet när målspår blir valt, vilket är upp i den här prototypen 

Figur 31, kan se ut något som Figur 32.  

Valet mellan den traditionella kaskadmeny, drop-down meny, och radialmeny för 

denna typ av snabbinteraktion med funktioner valet radialmenyn, för möjligheten att 

utöka möjliga interaktionsmöjligheter och effektivisera valtiden. Enligt (Campos, et 

al., 2011) är pektiden ungefär 30 % snabbare för en radialmeny i med ett fåtal 

valmöjligheter och ungefär 48 % med ett större antal valmöjligheter i jämförelse med 

en kaskadmeny. 

Om användaren väljer en annan typ av funktion som kräver en textpresentation, 

kan resultatet visas i etiketten. I den här prototypen är ”Aktiviteter från KIBS”, 

funktionen är från Fartygssida, en funktion som presenterar text. Resultatet kan se ut 

något som Figur 33. 

Denna prototyp har inte testats av användare och är ett förslag till framtida arbete och 

kommer därmed att beskrivas mer i delen Radial meny.  

Callahan med flera (Callahan, et al., 1988) rekommenderar radial meny som ett 

förslag till en kontextmeny för att uppta mindre skärmyta. Även att en radial meny är 

effektivare sätt för att pektiden till funktionerna minskar. Med denna typ av interaktion 

kan en användare välja direkt den funktion som är av intresse utan att öppna etiketten.  

Figur 31: Radial meny 

Figur 32: Målspår från radial meny 

Figur 33: KIBS information från radial meny 
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6.3 MÅLSPÅR 
Eftersom målspår används mycket och är en central del av Sjöbasis utfördes en 

prototyp direkt i Sjöbasis. Denna prototyp utgick från det resultat som har kommit 

fram från intervjuer och observationer. Lösningen blev att vid mouse-over blir 

utritningen en pil, se Figur 34. Det är ett mer konsekvent beteende på funktionaliteten 

och stärker synligheten till användaren. 

Sjöbasis ger mer nytta för användaren när denne vill identifiera vilken riktning fartyget 

hade.  

6.4 FARTYGSSIDAN 
I detta kapitel kommer det att visas en prototyp på hur det kan se ut för fartygssidan. 

Det som har tagits i åtanke är resultatet av analysen från Fartygssidan. 

I prototypen har ordningen för information ändrats till en som ansågs vara av störst 

nytta för en användare ute till havs. Ordningen är: namn, senaste position, 

fartygsinformation, aktiviteter från KIBS, Single Windows och sist bild. Detta kan 

illustreras av Figur 35.  

I prototypen tydliggörs även vilka delar som användaren kan interagera med, genom 

att använda knappar och ikoner. Typen av ikon ska öka affordans och med knapparna 

ökar synligheten av att detta är en funktion eller något som kan interageras med. 

Genom att vara konsekvent i designen till exemplet som ikon till höger och göra 

interaktions del synligt definierad, till exemplet med en knapp, ökar synligheten. 

Figur 35: Prototyp Fartygssida 

Figur 34: Prototyp Målspår 
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När det uppstår att ingen information finns att hämta från externa tjänster kan en 

vägledning om kontaktperson eller om en felanmälan ska göras vara till stor hjälp för 

användaren. 

6.5 ANALYS OCH DISKUSSION 
I prototypen har konsekventa interaktioner med funktioner en viktig del, oavsett viken 

typ av information Sjöbasis har om fartyget. Detta gör att Sjöbasis är ett enklare och 

lättare att komma ihåg för användare som inte använder systemet dagligen. 

Användaren behöver inte tänka efter om en ikon är ifylld eller inte, något som har 

presenterats i prototyp delen Sök. Det konsekventa mönstret av att en interaktion ger 

samma utfall är även när användare klickar på ett resultat. 

I delen Resultat av intervju och observation har det framkommit att ett flertal 

användare har haft problem med att hitta funktioner. Detta beror bland annat på att de 

är dolda och visas bara när musmarkören är över den, mouse-over. 

Viktiga aspekter som har varit i åtanke vid prototyp utveckling har varit att göra 

funktioner synliga och det har lett till att affordans och naturlig mappning har varit 

viktiga delar. En del som har arbetats med är fartygssidan. Där knappar används för att 

synliggöra en interaktions möjlighet med elementet, även ikoner och dess placering för 

att öka affordans. 

Den alternativa interaktionen är inte testad och därför bara framtagen som en 

prototyp inom detta arbete. För att kunna analysera om denna typ av interaktion är bra 

eller dålig krävs det ytterligare arbetet kring detta. Det är något som diskuterar mer om 

i kapitlet Slutsats. 
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7 SLUTSATS 
Slutsatser för detta examensarbete är återkopplande till syftet som presenterades i Syfte 

och Frågeställning. Slutsatser från delarna Resultat av intervju och observation, 

Analys av resultat och Prototyp kommer även att presenteras i det här kapitlet. 

7.1 GENERELL SLUTSATS 
En generell slutsats är att principerna konsekvens, synlighet, affordans och 

återkoppling från Designprinciper, är något som bör vara i fokus under utveckling. 

Något som kan underlätta att följa dessa designprinciper är att bestämma ett 

interaktionsmönster för Sjöbasis. 

Ett återkommande tema för Sjöbasis är att interaktionsmönstret inte är konsekvent, 

till exemplet hur sökresultat hanteras, ett exempel på förbättring finns i Sök. Med det 

inkonsekventa mönstret minskar användbarhetsmålen intuitiv och även inpräntandet.  

Ett exempel på hur konsekvens kan öka UX är målspår. Med att ändra hur mouse-

over presenterar en punkt till en riktning gav användaren tillräcklig information för att 

gå vidare med arbetet. Detta ökade nyttan med funktionaliteten.  

För att öka UX för Sjöbasis användare till havs bör det att göra fler undersökningar 

av denna typ för att kunna få en komprimerad version. Detta GUI kan ge användarna 

ändringar färgscheman eller textstorlek. Det kan vara av stor betydelse men har i det 

här examensarbetet varit en avgränsning.  

7.2 SLUTSATS OM SÖK 
Sökfunktionen i Sjöbasis är ett bra verktyg för respondenterna. Den är intuitiv och 

inpräntande för att den fungerar som många andra typer av sökfunktioner. Den ger en 

säkerhet till att återgå till den gjorda sökningen om sökfunktionen stängs. 

Denna säkerhet skulle kunna utnyttjas på ett mer effektivt sätt när användarna har 

en mer begränsad skärmyta, hur en förändring förklaras i prototypen Sök. 

Sökfunktionens konsekvens kan förbättras genom att inte använda sig av mer än 

ett interaktionsmönster, som beskrivs i Sök. Detta för att skapa mindre möjlighet till 

förvirring om hur systemet uppfattar en plats, ett fartyg eller en koordinat. 

Sökfunktionen behöver kunna ge återkoppling när en användare matar in 

koordinater med beteckningen först. Detta för att öka nyttan och även verkningsgraden 

med sökfunktionen. 

Dessa åtgärder skulle göra sökfunktionen mer effektiv och erbjuda större nytta. 

Vilket gör att Sjöbasis blir mer lätt lärt men även roligare att använda. 

7.3 SLUTSATS OM ETIKETT 
Etiketten är en funktion som uppskattas av användarna men har haft brister för att den 

upptog för mycket skärm yta. Det önskade resultatet uppnåddes med att förminska den 

men ändå öka UX. För att uppnå detta var en gruppering och naturlig mappning av 

element en viktig del. Något som beslutades var att använda den naturliga mappningen 

angående hur länge systemet visar ett fartyg. Med den naturliga mappningen blev det 

11 mindre tecken från ”senaste uppdaterad” och resultatet kan ses i Figur 28.  

Ett få tal funktioner användes mer frekvent av respondenterna vilket gör att de 

övriga funktionerna kan döljas för att minimera ytan av etiketten.  

7.3.1 Radial meny 
Denna prototyp testades aldrig och något som är en intressant del med denna typ av 

meny är hur en interaktion ska gå tillväga. Som nämnts var ett alternativ en mouse-

down interaktion men detta är nödvändigtvis inte en optimal interaktion för användare 

till havs. En alternativ interaktion kan vara höger- eller vänstermusklick detta för att 

dessa interaktioner är lättare att utföra i ett fartyg som är i rörelse.  
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Med tanke på att målgruppens primära uppgift inte är att arbete i Sjöbasis är 

antalet funktioner som kan interageras med viktigt att undersöka (Samp & Decker, 

2010).  

För att kunna utvärdera och fastställa några slutsatser krävs det ett liknande arbete 

som är gjort. En viktig del som behöver tillkomma är rätt typ av observations- och 

intervjumiljön. Det krävs att observationerna och intervjuerna utförs i en miljö som 

efterliknar den verkliga om inte den faktiska miljön är tillgänglig. Med den 

datainsamlingen kan en analys om för- och nackdelar med radial menyn färdigas. 

7.4 SLUTSATS OM MÅLSPÅR 
Med intervjuer och observationer kan det leda till små ändringar som har en stor 

betydelse för systemets centrala delar. Ett exempel är som målspår för Sjöbasis. Med 

diskussioner med användare om olika typer av situationer som har inträffat kan 

systemet förbättras. Med målspår var det att följa några av principerna som ges i 

Designprinciper. När utritningen av hastighet- och tidsangivelsen ges av en pil, blir det 

ett konsekvent beteende på hur punkter på målspåret visas. Med denna pil ges det även 

återkoppling om vilken riktning fartyget hade vid denna tidpunkt. 

7.5 SLUTSATS OM FARTYGSSIDAN 
Eftersom Sjöbasis är ett system för ett flertal olika användningsområden, är det 

förståeligt att informationens ordning är baserat från flera kravställare. Men för att 

förbättra UX för användare till havs är ordningen som presenteras i kapitlet 

Fartygssidan mest aktuell. Anledningen till detta är att bild inte har störst relevans 

utan positionen och övrig information är mer aktuell. 

Utöver ordningen av information är ett mer konsekvent utseende utav information, 

samt vilka delar som en användare kan interagera med genom att förbättra synligheten 

och förbättra affordans. Detta är viktigt för att förbättra UX för fartygssidan. 
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8 FRAMTIDA ARBETE  
Denna typ av intervjuer och observationer ska inte upphöra bara för att implementation 

har påbörjats utan någon som bör ske kontinuerligt. 

Vid vidareutveckling av att förbättra användarupplevelsen för besättningen till 

havs är det viktigt att följa det mönster som interaktionsdesign använder sig av, se 

Användarupplevelse. Att göra det till en iterativ process med återkoppling från 

användarna, till en del av utvecklingen. 

Prototyperna som färdigställdes och implementerades i Sjöbasis behöver 

utvärderas av ett flertal användare som är i den tänkta målgruppen. Detta för att göra 

en fullständig utvärdering om det förväntade resultatet är uppnått. 

Med prototyperna som inte testades eller implementerades behöver ett vidare 

arbeta utföras. Detta för att tillräckligt med underlag ska anses vara acceptabelt för att 

kunna dra några slutsatser om interaktionen. Om en radial meny är något som ska 

användas i Sjöbasis eller inte. 

8.1.1 Förslag på åtgärder 
Denna applikation används i skarpa situationer som kan handla om liv och död eller 

kan vara underlag för en rättsprocess. Med detta i åtanke är det viktigt att utveckling 

för en specifik målgrupp inte besvärar eller hindrar resterande användare att utföra sina 

åtaganden. 

Att göra ett parallellt GUI som användaren kan aktivera för att testa när denna är 

på en patrull. Med denna typ av interaktion med användaren kan återkopplingen 

komma ner till en nivå av vilken typ av ikon som är lämplig till en särskild funktion. 

Med detta kan intervjuer fokuseras på interaktionen med systemet. 

För att utvecklingen inte ska hindras, ska prototyper av ny funktionalitet utvecklas 

och presenteras till användarna. I och med att en produkt redan existerar kan denna 

användas för att testa prototypen i verkliga händelser och utvärderas efter. 

Ett vidare steg för att inte överraska övriga användare som inte är test användare, 

är att utveckla eller ändra i små steg. 
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10 BILAGOR 

10.1 BILAGA 1 

INLEDNING  
Mitt namn är Max, Kandidatarbete, Inspelning och bilden 

Inga personuppgifter kommer att sparas och insamlat material kommer att hanteras som 

anonymt och kan även uteslutas om så önskas 

MÅL:  
1. Insyn i hur systemet används av användare ute till havs  

2. Vilka funktioner som är prioriterade från dem 

a. Hur skulle användaren vilja utföra en uppgift  

INLEDANDE FRÅGOR: 
1. Vilken del av landet jobbar du vanligtvis i? 

2. Vilken typ av båt jobbar du på? 

3. Hur många jobbar samtidigt? 

4. Vad har dem för uppgifter? 

5. Vilken typ av uppgifter utför du? 

6. Vem använder Sjöbasis? 

7. Vart är denna plats i båten som det används?  

8. Vad kan ett skift bestå av för uppgifter? 

9. Under uppgift X används Sjöbasis? 

UPPGIFT: 
Utför några av dem uppgifter som Sjöbasis används till. 

Undertiden ta anteckningar om vilka funktioner som används och hur dem används. Be 

användaren beskriva vad dem gör. (så det kommer med i ljudinspelningen) 

1. Vad gör att du använder denna funktion? 

a. Vad är fördelar? 

b. Nackdelar med denna funktion? 

c. Vilken information vill användaren visas under tiden? 

2. Plattforms typ 

a. Vad är fördelar? 

b. Nackdelar med dator? 

3. Handhållen enhet 

a. Fördelar?  

b. Nackdelar? 

AVSLUTNINGSVIS: 
Med hjälp av penna, papper, sax och lim använd dem funktioner som användaren använde 

sig av.  

1. Vilka funktioner behövs snabbt åtkomligt? 

2. Vad är snabbt åtkomligt för användaren? T.ex. nere i vänster hörnet eller upp till 

höger?  

3. Vad är viktigt när man utför en av funktionerna? 

Enklare frågor för att avsluta intervjun: 

 


