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ABSTRACT 

AB Realisator Robotics has developed a robot for aiding the work of the emergency services 

– FUMO. The interface from which the operator gets feedback from the robot is not adapted 

to either displays nor the target group today, since the primary focus has been to develop the 

robot itself instead of its interface. This study aimed to evaluate the existing interface of the 

robot FUMO with focus on the information presented, as well as develop a new interface 

oriented towards the target group. The evaluation of the current interface revealed several 

issues, primarily with the interpretation of the information and the layout of the interface. This 

initial evaluation provided a basis when creating a prototype with a more dynamic interface. 

The evaluation of the prototype led to a more positive response, as well as a better 

understanding of the information presented. 

  



Förord 

Jag vill tacka AB Realisator Robotics för denna möjlighet. Jag vill även ge ett stort tack till all 

personal från räddningstjänsten för både deras tid och kunskap. Slutligen vill jag tacka Oscar 

Lundblad dels för den hjälp jag fått under arbetets gång, men även för ditt stöd och sällskap 

under alla våra resor.  
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1 INLEDNING 

Räddningstjänsten ställs ofta inför kritiska situationer vid insatser, där de tvingas skicka in 

personal i osäkra miljöer. Detta innebär en risk för dem som arbetar, en risk som skulle kunna 

minimeras om en yta kunde säkras innan människor skickas in, för att säkerställa att de inte 

utsätts för onödiga eller oväntade risker som egentligen hade kunnat förutses.  

AB Realisator Robotics har tillsammans med flera brandförsvar tagit fram en sök- och 

inspektionsrobot, FUMO, vars syfte är att assistera vid insatser som anses riskfyllda för 

människor; förslagsvis vid rök- och kemdykning samt i tunnlar. ”FUMO” är en böjning av 

ordet ”fumus” som betyder ”rök” på latin (Orberg, 2007). Roboten ger feedback gällande sin 

omgivning till ett virtual reality-synfält eller en display som sköts av en operatör. Med 

”virtual reality”, eller ”VR”, menas ett 3D-perspektiv som ger användaren intrycket av 

befinna sig i en simulerad miljö, vilket skiljer sig från traditionella 2D-skärmar (Kim et al., 

2013). I dagsläget finns det ingen uppdelning av den information som presenteras på 

displayen eller i VR-synfältet, vilket gör arbetet med roboten helt transparent, då alla 

operatörer konstant har tillgång till all information, oavsett om den är relevant eller inte. Detta 

leder i sin tur till att varje operatör tvingas ta del av mer information än vad som är 

nödvändigt, vilket komplicerar användandet av roboten, samt försvårar inlärningen av hur 

gränssnittet ska tolkas. Vidare är gränssnittet anpassat efter VR-synfältet, då fokuset hos 

företaget har varit att utveckla roboten och inte att anpassa gränssnittet till olika typer av 

skärmar eller den tilltänka målgruppen. Detta gör att gränssnittets effektivitet minskas när det 

projiceras på en tvådimensionell skärm.  

För att FUMO ska kunna implementeras inom räddningstjänstens arbete krävs en anpassning 

av hur informationen förmedlas efter deras behov. Denna studie ämnar se till de behov som 

finns inom räddningstjänsten och anpassa gränssnittet därefter, för att effektivisera 

användandet av FUMO. Detta ex-jobb kommer att genomföras hos AB Realisator Robotics. 

1.1 SYFTE 

FUMOs befintliga gränssnitt kommer att utvärderas med fokus på informationsflödet, och 

förbättringsförslag kommer att formuleras och ge underlag för kravställning för ett mer 

användarvänligt gränssnitt där målgruppen lättare kan tolka gränssnittet, med förhoppningen 

att detta ska underlätta användandet av FUMO i praktiken.  
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1.2 FRÅGESTÄLLNING 

Hur kan FUMOs gränssnitt förbättras med avseende på informationsflödet för att göra det mer 

användarvänligt för räddningstjänsten? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Uppsatsen kommer att fokusera på det gränssnitt som presenteras på displayer, och alltså inte 

VR-funktionen. Detta eftersom att gränssnittet som det ser ut idag är anpassat för just VR, 

vilket innebär att bristerna blir som mest tydliga när gränssnittet projiceras på displayer som 

inte stöttar VR-perspektivet. Vidare kommer uppsatsen att begränsas till interaktionen med 

dessa displayer med fokus på informationsflödet, som en del av det system som FUMO, 

gränssnittet och operatörer utgör, för att kunna göra en mer grundlig analys av en mindre, men 

vital del av ett kognitivt sammansatt system.  

2 BAKGRUND 

FUMO är en brandrobot framtagen av AB Realisator Robotics i samarbete med Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB), Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten 

Storgöteborg, Södertörns brandförsvarsförbund samt Styrelsen för svensk brandforskning, 

med syftet att assistera vid besvärliga insatser. Vid exempelvis rök- och kemdykningar är det 

svårt att veta exakt under vilka förutsättningar insatsen kommer att ske. Detta leder i sin tur 

till ökade risker för personalen (Arbetsmiljöverket, 2007). Dessa är exempel på insatser där 

FUMO kan verka för att minska riskerna genom att kartlägga utrymmet och förmedla en 

lägesbild innan människor skickas in utan fullständig kunskap om förutsättningarna.  
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Bild 1. FUMO. 

FUMO är idag ett robotkoncept som består av en grundmodul i form av ett fjärrstyrt fordon på 

vilken man kan montera flera olika typer av applikationer. Idag interagerar operatörer med 

FUMO genom antingen VR-glasögon och en handhållen kontroll, eller genom samma 

kontroll samt en display på en datorskärm, mobilskärm eller surfplatta. Vid användandet av 

roboten finns det ofta behov av flera operatörer med insikt i, och kontroll över olika delar av 

robotens funktioner. Alltså utgör roboten i kombination med operatörerna ett sammansatt 

kognitivt system där olika människor kontrollerar olika delar av roboten. Därför är det viktigt 

att tillgodose ett flertal behov när man analyserar och designar gränssnittet. I dagsläget finns 

ett statiskt gränssnitt där den enda interaktiva delen är kameraflödet från 360-graderskameran, 

som kan styras med hjälp av muspekaren för att få en mer komplett bild av omgivningen. 

Utöver denna funktion presenteras den information som finns tillgänglig från FUMO, samt 

kameraflödet från den främre kameran som visar rörelseriktningen, som i sin tur styrs av 

operatören med den handhållna kontrollen.  

En framtidsvision för AB Realisator Robotics är att kunna erbjuda flera funktioner som grepp-

armar och någon typ av släckningsmekanism. Huruvida dessa funktioner kommer att styras 

med hjälp av samma kontroll som styr själva roboten eller med hjälp av ett komplement är 

inte säkert idag, men det ställer ändå krav på ett mer dynamiskt gränssnitt. Beroende på hur 

många operatörer som ska vara involverade vid användningen av FUMO kommer också 



4 

 

gränssnittet att behöva anpassas. Idag finns det möjlighet för ett obestämt antal människor att 

vara delaktiga i processen eftersom att flera displayer kan presentera gränssnittet samtidigt. I 

och med att FUMO är tänkt att fungera i ett flertal situationer som räddningstjänsten kan stöta 

på kommer också informationsbehovet att vara föränderligt, och inte minst vilken av 

operatörerna som behöver tillgång till vilken information. Detta är något som behöver tas i 

åtanke vid utvecklingen av ett nytt gränssnitt. 

Det gränssnitt som finns tillgängligt idag är designat utan tanke på vem eller vilka som kan 

tänkas komma att använda FUMO, och inte heller vilken information som behövs vid vilket 

tillfälle, eller vem som behöver vilken information vid användningen. Då FUMO i 

kombination med operatörer utgör ett sammansatt kognitivt system krävs viss eftertanke för 

att optimera hur systemet fungerar. Detta sker genom att kartlägga vilka som kan tänkas vara 

involverade i form av operatörer, vad deras behov är, samt hur dessa bäst tillgodoses av 

FUMO. 

2.1 BESKRIVNING AV FUMOS GRÄNSSNITT IDAG 

Nedanstående bilder är skärmbilder från en display som visar FUMOs gränssnitt idag. Detta 

är samma gränssnitt som visas vid användningen av VR-glasögonen. Eftersom att VR-

perspektivet skiljer sig från en normal display ser gränssnittet skevt och aningen förskjutet ut 

när det istället visas på displayer. Det är också därför det upprepar sig (se till höger i Bild 2). 

Gränssnittet är inte heller anpassat efter FUMOs förutsättningar i dagsläget (se Bild 3), utan 

fungerar som en preliminär design med utrymme för utveckling av roboten. De olika siffrorna 

är utsatta för att tydligt indikera de olika beståndsdelarna av gränssnittet och underlätta 

beskrivningen av dem. 
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Bild 2. FUMOs gränssnitt idag med tillagda siffror som indikerar de olika delarna 

 

Bild 3. FUMOs gränssnitt med ett utökat fält för 360-graderkameran efter navigation. 

Idag visar displayen detta: 

1. FPS – frames per second: Visar hur ofta bilden uppdateras (minimivärde 1 och 

maxvärde 27 gånger per sekund). Vid tiden för skärmbilden var detta värde 23 bilder 

per sekund. Denna information är viktig för att operatören ska veta om bildflödet från 

kameran försämras och därmed försvårar navigationen av roboten. 
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2. Undefined: Dessa fält saknar information i dagsläget, men ska i framtiden användas 

för applikationer som inte tagits fram än (exempelvis grepp-armar). 

3. Temperatur: Fältet visar omgivningens temperatur i grader Celsius. 

4. Kamera-feed: Visar flödet från FUMOs främre kamera. All information i fältet 

kommer från den specifika kameran som användes vid tillfället för skärmbilderna. 

Kameraflödet som används idag och som planeras att användas i framtiden består 

endast av kamerabilden, utan informationsfälten. 

5. Batteristatus: Detta fält har som huvudsakligt syfte att larma om batteriets status 

förändras till det sämre, men används sällan då larm inte är vanligt förekommande. 

Denna funktion är sällan inkopplad. 

6. Ström: Visar hur mycket ström som går åt.  

7. Batteri: Batteriets laddning i procent. 

8. 360-graderskamera: Fältet visar bildflödet från 360-graderskameran, som navigeras 

med hjälp av touch på skärmar som stöttar detta, eller muspekaren på displayer som 

datorskärmar. I VR-perspektivet vrider man på huvudet för att se olika delar av 

omgivningen. När 360-graderskameran navigeras utökas fältet (se Bild 3). 

3 TEORI 

Räddningstjänsten har ett flertal olika arbetsuppgifter relaterade till att hjälpa till vid och 

förebygga olyckor. Deras uppgift är att hindra och begränsa skador på människa, egendom 

och miljö i så stor utsträckning som möjligt (Hasslevall, 2008). Då många av 

arbetsuppgifterna är riskfyllda för personalen krävs en riskbedömning av situationen innan de 

skickas in i exempelvis byggnader, tunnlar eller lokaler. Om riskerna anses för stora skickas 

personal inte in, utan alternativa tillvägagångssätt tillgås (Arbetsmiljöverket, 2007). 

Förutsättningarna kan även förändras under själva insatsen. Till exempel måste styrkeledaren 

under en rök- eller kemdykning upprätthålla konstant kontakt med rökdykarna för att kunna 

informera dem om eventuella ras- eller explosionsrisker, samt säkerställa att reträttväg finns 

tillgänglig. Vidare måste rökdykarna själva vara medvetna om sin omgivning, hur mycket 

syrgas som finns kvar samt en mängd andra faktorer som kan komma att påverka deras arbete 

och eventuellt utgöra en risk för individen (Eriksson, Svensson, Svärd, & Liderfors, 2008). 

Skulle FUMO implementeras i deras arbete skulle det alltså ställa krav på kommunikationen 

med roboten i den mening att operatören måste få tillgång till all väsentlig information. Vid 
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användningen av FUMO utgör roboten och operatören ett system som måste verka effektivt i 

praktiken. Detta innebär också att operatören med enkelhet måste kunna förstå det gränssnitt 

som finns implementerad, för att underlätta arbetet. 

3.1 FUMO 

Ett sammansatt kognitivt system är ett system omfattande människor, sociala konstruktioner 

och artefakter i samverkan. I ett kognitivt system krävs att minst en av artefakterna i systemet 

är av kognitiv karaktär, en roll som i ett sammansatt kognitivt system tas av människan. Ur 

detta perspektiv ses alltså de samverkande komponenterna som en helhet, där de tillsammans 

utgör ett komplett system. FUMO i kombination med operatören eller operatörerna under en 

räddningsinsats kan därför ses som ett sammansatt kognitivt system, där målet är att dessa ska 

samverka så effektivt som möjligt för att underlätta riskfyllda arbetssituationer (Hollnagel & 

Woods, 2005). I denna process utgör gränssnittet en vital del som tillåter operatören att 

interagera med och få återkoppling från roboten, vilket i sin tur innebär att just gränssnittet 

bör vara så användarvänligt som möjligt för att effektivisera arbetsprocessen.  

3.1.1 Information i systemet 

I komplexa system måste operatören ofta genomgå någon form av träning för att kunna förstå 

och använda sig av artefakterna, något som både kan visa sig vara tidskrävande och kostsamt i 

längden (Hollnagel & Woods, 2005). Detta gäller även FUMO. Vidare kan komplexa 

designer i system komplicera användandet avsevärt, eftersom att användaren då har svårt att 

förstå sig på hur systemet faktiskt fungerar och hur det ska användas. Därför strävar man efter 

att minimera avståndet mellan uppgifternas krav och operatörens kapacitet. Detta innebär att 

uppgifterna inte ska göras svårare än vad operatören klarar av, och sker främst genom att 

underlätta hanteringen av systemen, förslagsvis genom att förbättra systemets design i de 

avseenden som kan upplevas för krävande. Att förbättra designen av ett system kan 

genomföras på flera sätt, beroende på var förbättringsbehovet finns (Hollnagel & Woods, 

2005).  

Denna uppsats kommer huvudsakligen att fokusera på informationsflödet, och hur det kan 

påverka hanteringen av systemet. Genom att förenkla informationen som förmedlas, antingen 

genom att minska mängden information eller genom att konkretisera den, alltså genom att 

endast presentera det mest relevanta på ett så kort och koncist sätt som möjligt, kan avstånden 

mellan krav och kapacitet minskas, och därmed underlätta uppgifterna för operatören (Few, 
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2006). Detta tillvägagångssätt har i hög grad tillämpats på kommersiella produkter som vill 

göras så ”användarvänliga” som möjligt, där man ämnar minska komplexiteten hos systemet 

genom att göra artefakten mer intuitiv. En konsekvens av detta är dock att operatören får en 

minskad insyn i processerna som pågår i systemet, där komplexiteten mer eller mindre döljs 

bakom ett intuitivt gränssnitt som inte förmedlar vad som faktiskt pågår bakom exteriören 

(Hollnagel & Woods, 2005).  

Vid design av gränssnitt används ofta ”rätt-rätt-rätt”-regeln som grund (Hollnagel & Woods, 

2005). Regeln hävdar att lösningen på eventuella designproblem minimeras genom att rätt 

information presenteras på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Detta låter som en bra lösning i teorin, 

men är i praktiken svårare att implementera. Detta eftersom att man sällan vet alla möjliga 

utfall vid användandet av ett system, vilket i sin tur gör det till en omöjlighet att gardera sig 

mot alla möjliga felslut. Däremot går det att utgå ifrån realistiska fall när man designar 

gränssnittet, genom att titta på både normalfall och extremfall, och se till de förutsägbara 

behov som finns för de givna fallen. 

Problematiken ligger i att flera faktorer måste tas i åtanke; uppgifternas krav i det givna fallet, 

hur många operatörer som är involverade och erfarenheter av systemet för att nämna ett fåtal. 

Eftersom att det inte går att minska den egentliga komplexiteten är en lösning därför att 

minska den uppfattade komplexiteten. Resonemanget lyder att om systemet uppfattas som 

enkelt så kommer det att förenkla användandet. Ett problem med detta resonemang är att ett 

passande format i en viss situation kan vara helt fel i en annan. Anledningen är att det inte 

finns någon universal lösning på hur information representeras på bäst sätt i alla tänkbara (och 

otänkbara) situationer  (Hollnagel & Woods, 2005).  

Ett annat problem ligger i att presentera rätt information vid rätt tidpunkt. En lösning på detta 

kan vara att ställa krav på att vissa förutsättningar erhålls för att en viss typ av information ska 

visas. Exempelvis kan alarm utlösas om vissa kritiska förhållanden uppstår för att informera 

operatören, men denna information bör inte finnas tillgänglig hela tiden, eftersom att det kan 

störa och är irrelevant för fall som inte anses vara kritiska (Few, 2006; Hollnagel & Woods, 

2005). Det gränssnitt som används av FUMO idag har ett statiskt gränssnitt som innebär att 

operatören själv måste vara uppmärksam på förändringar som kan indikera att en kritisk 

situation har uppstått. Detta innebär alltså att all information som presenteras är tillgänglig 

konstant, och det är upp till operatören att avgöra om en situation är kritisk eller om den 

förändras.  
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FUMOs gränssnitt består av en kombination av information i form av bilder (kameraflödena) 

och text som ska förmedlas till användaren. Ofta tillåts grafiska element (såsom 

kameraflödena i detta fall) ta större plats hos liknande gränssnitt, eftersom att dessa förmedlar 

information mer effektivt och ger användaren en mer nyanserad bild av omständigheterna än 

enbart text kan göra. Detta eftersom att människor snabbare kan tolka grafiska element och ta 

ut det viktigaste än de kan tolka textuell information. Av denna anledning förkortas ofta 

information i så stor mån som möjligt. Då all information ska rymmas på en display krävs 

små, koncisa visningsmekanismer på skärmen, och gränssnittet ska även gå att skräddarsy för 

att tillgodose användarens individuella behov i olika situationer (Few, 2006). 

3.2 METODTEORI 

Nedan beskrivs teorier bakom de valda metoderna för studien. 

3.2.1 Interaktionsdesign 

Sharp et. al (2007) identifierar fyra huvudaktiviteter vid interaktionsdesign: 

1. Identifiera behoven och etablera krav 

2. Utveckla alternativa designer 

3. Skapa interaktiva versioner av designerna 

4. Utvärdera designerna 

Syftet med dessa är att informera och repetera för att säkerställa att kraven för en produkt är 

nådda, eller ge mer information om förbättringsmöjligheter. Med dessa aktiviteter i åtanke 

krävs först en förståelse för vilka behov som finns och med dessa som grund specificera krav 

för vidare design. För att få en djupare förståelse för användningen av FUMO idag kommer 

tilltänkta användare att intervjuas och tänka-högt-protokoll kommer att genomföras, för att ge 

en tydligare bild av existerande problematik samt ge en grund för de förbättringar och krav 

som ska specificeras. Vidare kommer alternativa designer att tas fram genom skissning, där 

den som bäst anses möta behoven ligger som grund för prototypen som i sin tur kommer att 

utvärderas för att säkerställa att de behov som ämnas mötas tillgodoses i så stor utsträckning 

som möjligt. 

3.2.2 Intervjuer 

För att få en inblick i hur systemet används idag samt hur det upplevs av användarna kommer 

kvalitativa intervjuer att genomföras. Semistrukturerade intervjuer, alltså intervjuer av mer 



10 

 

kvalitativ karaktär, kommer att hållas snarare än strukturerade intervjuer, för att ge mer frihet 

och en mer nyanserad uppfattning av systemets användbarhet, utan de restriktioner som kan 

uppstå vid mer strukturerade intervjuer. Vidare kan semistrukturerade intervjuer bistå i att 

tillgodose försöksledaren med information som denne inte förutsåg genom att låta deltagaren 

svara mer utförligt på frågor samt vara öppen för följdfrågor (Louise Barriball & While, 

1994). Genom att intervjua tilltänkta användare och identifiera deras behov breddas 

perspektivet inför designprocessen där prototypen skapas. Det leder även till mer kunskap om 

domänen och den arbetssituation som de tilltänkta användarna befinner sig i, vilket är viktigt 

för att kunna skapa en fungerande prototyp som senare ska kunna implementeras i deras 

arbete. Howitt (2010) menar att kvalitativa intervjuer kan verka mer utforskande, eftersom att 

de ofta saknar de standardiserade frågor och svar som kan genereras i mer strukturerade eller 

kvantitativa intervjuer där följdfrågor och diskussioner undviks. Med dessa aspekter i åtanke 

föredras därför kvalitativa intervjuer i denna studie. 

3.2.3 Tänka-högt-protokoll 

För att testa det existerande gränssnittet, samt vid tester för prototypen i ett senare skede, 

kommer tänka-högt-protokoll att användas. Denna metod är hjälpsam för att samla kunskap 

kring och förståelse för den mänskliga problemlösningsförmågan och kognitiva processer, då 

deltagaren får beskriva sitt tillvägagångssätt och sina tankar i samband med att förbestämda 

uppgifter utförs. Genom tänka-högt-protokoll kan mer nyanserade data erhållas, då denna 

metod tillåter deltagaren att resonera kring strategier som inte nödvändigtvis skulle framgå 

vid enbart observationer av tillvägagångssätt (van Someren, Barnard, & Sandberg, 1994). 

Vad som bör tas i åtanke vid formuleringen av uppgifterna som deltagarna ska genomföra är 

uppgiftens svårighetsgrad; uppgiften ska inte kunna utföras per automatik, där deltagaren inte 

har något behov eller möjlighet att verbalt förklara sitt tillvägagångssätt. Enligt van Someren 

et. al. (1994) bör inte deltagaren vara en expert inom området av samma anledning, då dennes 

kunskap överskrider den tilltänkta användarens och därmed inte är representativ. Ur vissa 

perspektiv kan dock en blandning av deltagare vara att föredra, där experter indirekt kan 

beskriva hur de löser uppgifter så bra, medan noviser kan ge en beskrivning av varför de inte 

gör det (Fonteyn, Kuipers, & Grobe, 1993). Vidare måste uppgiften som ska utföras vara 

relevant för frågeställningen och det som ämnas undersökas. Uppgiften ska därför inte vara 

ovanlig bara för att försvåra genomförandet, utan ska vara så representativ för det faktiska 

användningsområdet som möjligt. Someren et al. (1994) menar att ett mindre antal problem är 
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att föredra vid användandet av tänka-högt-protokoll, där den kognitiva process som ämnas 

undersökas inte störs av att deltagaren beskriver sitt tillvägagångssätt. 

Denna metod är användbar för att generera nyanserat material där mer insyn ges i hur 

deltagarna resonerar och uppfattar produkten som testas. När FUMOs gränssnitt ska 

utvärderas ger denna metod alltså en större insyn i de problem och potentiella lösningar som 

identifieras av de tilltänkta användarna, vilket i sin tur är relevant för utformningen och 

skapandet av prototypen av det nya gränssnittet. Detta är relevant för denna studie eftersom 

att deltagarnas åsikter om gränssnittet är viktiga för att kunna redogöra för möjliga 

förbättringar. Vidare är tänka-högt-protokoll en kvalitativ metod som på ett nyanserat sätt kan 

redogöra för deltagarnas resonemang och tankegångar vid problemlösning (Fonteyn et al., 

1993). Detta är relevant för denna studie eftersom att deltagarnas åsikter om gränssnittet är 

viktiga för att kunna redogöra för möjliga förbättringar och problem med gränssnittet. 

Insamling av nyanserade data som inte begränsas av exempelvis skalor eller enkäter med 

strukturerade frågor som lämnar lite utrymme för deltagarnas tankar är därför av stor vikt i 

denna studie. Därför anses tänka-högt-protokoll vara en relevant metod för att kunna 

utvärdera det nuvarande gränssnittet samt designförslaget. 

Eftersom att syftet med tänka-högt-protokoll i denna studie är att utvärdera FUMOs 

nuvarande gränssnitt, samt designförslaget i form av prototypen, kommer uppgifter att 

formuleras utifrån informationsflödet på dessa för att relatera till studiens frågeställning. 

Vidare kommer en skärmbild av dagens gränssnitt att användas, vilket minskar 

interaktionsmöjligheterna vid problemlösningen. Eftersom att det gränssnitt som används idag 

har få interaktionsmöjligheter i praktiken är detta inte ett problem, och kan anses vara 

representativt för hur det fungerar i verkligheten. Uppgifterna har därför utformats för att 

fungera med detta i åtanke. Uppgifterna kommer att anpassas efter de olika förutsättningarna 

som finns för det gamla gränssnittet samt designförslaget. Därför kommer dessa uppgifter att 

skilja sig en del. Uppgifter och frågor återfinns under respektive avsnitt under metod. 

3.2.4 Tematisk analys 

För att utvärdera insamlade data kommer en tematisk analys att genomföras. Tematisk analys 

är en flexibel metod som inte är knuten till något föregående teoretiskt ramverk, utan går att 

anpassa efter de enskilda förutsättningarna hos en studie (Braun & Clarke, 2006). Denna 

metod används för att hitta återkommande teman och underteman i kvalitativa data, i detta fall 
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intervjuer samt tänka-högt-protokoll. Dessa återfinns genom att genomgå tre centrala 

processer (Howitt, 2010): 

1. Insamling av data 

2. Analytisk prestation 

3. Identifiering av teman och underteman 

Insamlingen av data kommer att ske både genom intervjuer och tänka-högt-protokoll som 

beskrivet ovan. I nästa steg sker den analytiska prestationen. Här stiftas större bekantskap med 

materialet, och analyserna testas mer grundligt för att säkerställa att de stämmer överens med 

insamlade data. Försöksledaren stiftar bekantskap med datamaterialet genom att gå igenom 

det flera gånger (Braun & Clarke, 2006). En vanlig metod för att bekanta sig med materialet 

är att transkribera de inspelningar som samlats in, för att sedan koda materialet rad för rad. 

Detta innebär att fokuset ligger i detaljerna av vad som sägs snarare än på helheten (Howitt, 

2010). I denna uppsats är ett helhetsperspektiv att föredra, eftersom att vikten av det 

semantiska i materialet inte är lika viktigt att identifiera som de övergripande behoven. Med 

detta i åtanke kommer därför bekantskapen med materialet istället att ske genom upprepade 

lyssningar på inspelningar, samt genomgång av anteckningar och enklare transkribering. I det 

sista steget definieras teman som genomsyrar det analyserade materialet och som i helhet är 

representativt för de kvalitativa data som samlats in. För att identifiera och formulera teman 

utifrån materialet eftersöks mönster som kan återfinnas efter att ha bekantat sig med 

insamlade data (Ryan & Bernard, 2003).  

Genom att studera materialet och gruppera återkommande fenomen i olika kategorier och 

underkategorier formas teman som bör vara representativa för det meningsfulla i materialet 

(Howitt, 2010). Teman baseras på utdrag från datamaterialet i form av exempelvis citat. Detta 

är en central del av den tematiska analysen och används för att stötta de teman som 

formuleras och vidare beskriva dem så att utomstående kan få en bild av hur ett tema 

upptäckts (Braun & Clarke, 2006). Dessa teman ska sedan användas för att specificera och 

motivera krav och designval för prototypen. Vidare kommer en tematisk analys genomföras 

på data från tänka-högt-protokollet som genomförts på prototypen, för att kunna utvärdera 

designförslaget. 

Denna analysmetod används som tidigare beskrivet på kvalitativa data för att hitta teman som 

representerar datamaterialet. Eftersom att insamlad data i denna studie är av kvalitativ 

karaktär anses en tematisk analys passa för att analysera materialet. Vidare är denna metod att 
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föredra i denna studie då den kan formulera teman som representerar flera problem såväl som 

positiva aspekter hos gränssnittet. Användningen av intervjuer och tänka-högt-protokoll 

motiverades som tidigare beskrivet med att de tillåter deltagarna att ventilera sina egna tankar 

och åsikter i större utsträckning än vid mer kvantitativa metoder. Av denna anledning är 

tematisk analys en relevant analysmetod då den verkar genom att formulera teman som talar 

för datamaterialet och därmed representerar de tankar och åsikter som framkommit under 

testerna. 

3.2.5 Skapandet av prototypen 

Efter att ha formulerat förbättringsförslag baserat på data från intervjuer och tänka-högt-

protokoll kommer skisser att tas fram, där den skiss som bäst möter de behov som 

specificerades under den tematiska analysen ligger som grund för skapandet av prototypen. 

En prototyp kommer sedan att konstrueras och testas med hjälp av ytterligare ett tänka-högt-

protokoll. Prototyper tillåter oss att utvärdera och testa de idéer och koncept som tagits fram i 

de tidigare faserna av studien, och ger återkoppling på designen som tagits fram (Arvola, 

2014). Genom att genomföra ett andra tänka-högt-protokoll och därmed testa det nuvarande 

gränssnittet och designförslaget i form av prototypen under samma förutsättningar kommer 

detta att ge en tydligare bild av huruvida designförslaget som tagits fram faktiskt utgör en 

förbättring. Vid design av prototyper skiljer man på konceptuella och fysiska prototyper, där 

de konceptuella fångar produktens tilltänkta syfte och idé, medan de fysiska fokuserar mer på 

detaljer i designen (Sharp, Rogers, & Preece, 2007). Eftersom att denna studie fokuserar på 

den faktiska designen och dess detaljer snarare än dess koncept kommer därför en fysisk 

prototyp att konstrueras efter utvärderingsfasen.  

Vid skapandet av prototypen är det inte nödvändigt att göra den fullständig i det avseende att 

alla tänkta funktioner existerar. Det räcker om dess huvudsyfte finns representerat bland de 

genomförbara interaktionerna. Detta för att inte lägga ner onödig tid på att utforska andra 

syften hos prototypen än just det huvudsakliga (Lim, Stolterman, & Tenenberg, 2008). Man 

skiljer även på low-fidelity-prototyper och high-fidelity-prototyper. Low-fidelity innebär att 

prototypen skiljer sig från den slutgiltiga produkten i fråga om bl.a. material och precision. 

Dessa kan vara gjorda av papper eller skissningar. High-fidelity innebär att de i princip kan 

likställas med hur den färdiga produkten kommer att se ut, och använder samma typ av 

presentation när den testas (Sharp et al., 2007). Denna studie kommer att använda sig av en 

high-fidelity prototyp, där prototypen visas på en display i likhet med hur det gamla 
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gränssnittet testades för att säkerställa att testerna liknar varandra i så stor utsträckning som 

möjligt. Detta är även ett av de tilltänkta sätten att använda sig av gränssnittet i praktiken. 

3.3 ETIK 

I studier som involverar mänskliga deltagare finns krav på att vissa etiska principer tas i 

åtanke. Detta för att säkerställa deltagarnas välmående och anonymitet under samt efter 

testerna som genomförs. Dessa krav specificeras av Vetenskapsrådet (2002). Ett av de 

grundläggande kraven är individskyddskravet, som vidare kan konkretiseras i ytterligare fyra 

huvudkrav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet.  

Informationskravet hänvisar till att deltagarna måste informeras om deras rättigheter och vad 

testet kommer att gå ut på. Samtyckeskravet innebär att deltagaren måste ge sitt godkännande 

för deltagande i studien. Konfidentialitetskravet innebär att ingen information som samlas in 

under studiens gång ska kunna knytas till den enskilda individen, för att säkerställa 

anonymitet för deltagaren. Slutligen hänvisar nyttjandekravet till att ingen information om 

deltagare får lämnas ut i kommersiellt syfte och andra icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet, 2002). För att säkerställa att dessa krav följdes användes i denna studie en 

samtyckesblankett (se Bilaga 1) med information om testerna och vilka rättigheter deltagaren. 

Vidare underströks dennes anonymitet i studien. Samtyckesblanketten signerades sedan av 

deltagaren. 

4 METOD 

Denna studie genomfördes i tre faser. Den första fasen innebar insamlande av datamaterial för 

att hitta teman och behov hos de tilltänkta användarna. Detta skedde genom intervjuer samt 

tänka-högt-protokoll. Insamlade data genomgick sedan en tematisering där datamaterialet 

analyserades. Den andra fasen bestod av skapandet av prototypen, där teman från de första 

datainsamlingarna implementerades. I den tredje fasen utvärderades prototypen genom 

ytterligare tänka-högt-protokoll. 

4.1 DELTAGARE 

Deltagarna i denna studie bestod av brandmän och styrkeledare vid räddningsstationen i 

Kallerstad, Räddningstjänsten Östra Götaland i Norrköping samt Räddningstjänsten 
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Lambohov. Två deltagare intervjuades och deltog i tänka-högt-protokoll vid de initiala 

testerna, där det nuvarande gränssnittet testades. Vid utvärderingen av prototypen 

genomfördes tänka-högt-protokoll med åtta nya deltagare från räddningstjänsten som inte sett 

gränssnittet som utvärderades vid den initiala datainsamlingen. Ingen av deltagarna från de 

initiala testerna eller utvärderingen hade tidigare erfarenhet av FUMO. 

Innan testerna började informerades deltagarna om hur testerna skulle genomföras, samt deras 

rätt till att avbryta sitt deltagande när som helst under testets gång. De informerades även om 

att data från testerna ej skulle användas utanför denna studie, samt att data ej skulle kunna 

knytas till individen. En samtyckesblankett skrevs sedan under av samtliga deltagare (se 

Bilaga 1). I samtyckesblanketten godkände deltagarna sitt deltagande i en intervju samt ett 

tänka-högt-protokoll, dock behövde deltagarna i tänka-högt-protokollen för utvärderingen av 

prototypen inte delta i någon intervju, då detta var en del av den initiala datainsamlingen. 

4.2 INITIAL DATAINSAMLING 

Intervjuerna genomfördes i ett tyst rum med endast deltagaren och försöksledaren närvarande 

för att minimera risken för yttre störningar. Utöver kortare anteckningar som gjordes av 

försöksledaren spelades intervjun in för lättare hantering av datamaterialet i analysfasen. 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär där följdfrågor ställdes för att fylla i eventuella 

frågetecken, samt ge en tydligare bild av deltagarens svar vid behov. Frågorna som ställdes 

var följande: 

1. Berätta om ditt jobb 

- Titel 

- Vad dina arbetsuppgifter är 

2. Hur sker kommunikationen under en räddningsinsats? Både på nära avstånd och med 

någon som befinner sig längre bort 

3. Hur larmar ni varandra under kritiska förhållanden under en räddningsinsats? 

4. Vilken information är viktigast för dig att alltid ha koll på? 

5. Finns det någon information som inte är viktig att ha tillgång till hela tiden? 

6. Vilken övrig information bör man ha tillgång till under en räddningsinsats? 

7. Vilka faktorer är mest kritiska om de förändras under en räddningsinsats? 

8. Vad bör någon som inte är insatt i ert arbete veta om hur ni jobbar? 
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Intervjufrågorna utformades för att generera en helhetsbild av deltagarens arbete, och denne 

fick obegränsat med tid för att besvara frågorna. Fråga 1 och 8 ställdes för att generera en 

övergripande bild av deltagarens arbete, där denne själv fick beskriva sina arbetsuppgifter och 

frambringa information som denne ansåg relevant för utomstående att veta. Fråga 2 och 3 

ställdes för att få större insikt i de riktlinjer för kommunikation som räddningstjänsten 

använder sig av för att senare kunna implementera dessa i prototypen och därmed ytterligare 

förenkla gränssnittet för målgruppen. Fråga 4–7 ställdes för att kartlägga deltagarens 

informationsbehov; vad denne ansåg vara viktigast och varför, samt hur informationsbehovet 

kan förändras under arbetets gång och mellan olika arbetsgrupper. 

Vid tänka-högt-protokollet användes en dator med en skärmbild av gränssnittet projicerat på 

skärmen. Deltagaren fick därefter ett antal uppgifter och frågor för att ge underlag inför 

skapandet av prototypen. Frågorna som skulle besvaras, samt uppgifterna som deltagarens 

ombedes lösa var dessa: 

1. Vad är det första du lägger märke till? 

2. Berätta vad du ser på displayen 

3. Förklara hur du tolkar det du ser på displayen 

4. Känner du att något saknas? 

5. Upplever du att något av det du ser är onödigt/överflödigt? 

6. Hur skulle du gå tillväga för att manövrera 360-graderskameran via displayen? 

- Via en touchskärm 

- Via en datorskärm 

7. Upplever du några svårigheter eller oklarheter med gränssnittet? 

Dessa utformades för att generera en helhetsbild av deltagarnas intryck av gränssnittet. Fråga 

1 ställdes för att kunna få en uppfattning om deltagarens första intryck, samt huruvida detta 

uppfattades som positivt eller negativt. Det var även tänkt att visa vad deltagaren först valde 

att fokusera på. Fråga 2 och 3 ställdes för att kartlägga deltagarens förståelse och tolkning av 

gränssnittet, samt informationen som presenterades. Dessa frågor utformades för att inkludera 

både gränssnittet som helhet och informationen, för att inte exkludera någon av aspekterna. 

Vidare ställdes fråga 4, 5 och 7 för att specificera problem och utvecklingsområden hos 

gränssnittet utifrån deltagarens, och därmed målgruppens, behov. Fråga 6 ställdes för att 

utforska huruvida gränssnittets interaktiva del var intuitivt och lättförståeligt, eller om 

deltagaren upplevde problem. 
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Vid behov tillfrågades deltagaren vad denna syftade på mer exakt för att undvika missförstånd 

och tydliggöra deltagarens uppfattning av gränssnittet. Deltagaren uppmanades även att 

motivera sina åsikter för att generera en mer nyanserad bild av dennes upplevelse av 

gränssnittet.  

4.3 ANALYS AV DATAMATERIALET 

Efter insamling av datamaterialet genomfördes en enkel transkribering. Transkriberingen 

kodades sedan i enlighet med den andra fasen av tematiseringen. Koderna användes sedan för 

att hitta gemensamma nämnare som representerade teman. Dessa grupperades sedan till teman 

och underteman representativa för datamaterialet. Intervjuerna och tänka-högt-protokollen 

behandlades separat där en tematiseringstabell skapades utifrån intervjuerna (för komplett 

tabell se Bilaga 2), och en tematiseringstabell skapades utifrån tänka-högt-protokollen (för 

komplett tabell se Bilaga 3). Detta för att separera datamaterialet gällande deltagarnas 

allmänna arbete som togs fram under intervjuerna, och deras uppfattning av gränssnittet som 

togs fram under tänka-högt-protokollen. De teman som genererades under analysen av 

datamaterialet från tänka-högt-protokollen användes sedan som underlag för skapandet av 

prototypen, med inslag av de relevanta teman som återfanns i datamaterialet från intervjuerna 

för att anpassa prototypen efter de tilltänkta användarnas arbete. 

4.4 SKAPANDET AV PROTOTYPEN 

Efter en initial skissningsprocess valdes den skiss som ansågs bäst bemöta behoven 

definierade i tematiseringsfasen. Prototypen som skapades var en high-fidelity-prototyp som 

därmed vad tänkt att ge intrycket av hur den faktiska produkten skulle komma att se ut som 

den implementerades i verkligheten. Prototypen gjordes interaktiv för att bemöta de behov 

och teman som återfanns. Vidare implementerades vissa av de utvecklingsförslag som 

påpekats under tänka-högt-protokollen. Prototypen skapades i programmet Proto.io. 

Programmet valdes eftersom att det enkelt går att projicera på en datorskärm i fullstorlek som 

gör upplevelsen mer verklighetstrogen, samt har flera inbyggda funktioner som var relevanta 

för prototypen (exempelvis en scroll-bar container för 360-graderskameran). Designen 

anpassades huvudsakligen för en datorskärm (1920x1080px), med grundtanken att 

gränssnittet skulle kunna användas på surfplattor och datorskärmar i olika storlekar.  
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Till fältet för 360-graderskameran användes en panoramabild tagen nära marknivå av 

försöksledaren för att ge en så realistisk upplevelse som möjligt när testdeltagaren navigerade 

sig i fältet. För frontkameran användes ett foto taget av försöksledaren nära marknivå för att 

imitera kamerabilden från front-kameran.  

4.5 TÄNKA-HÖGT-PROTOKOLL FÖR UTVÄRDERING AV PROTOTYPEN 

Vid utvärderingen av prototypen projicerades gränssnittet på samma datorskärm som vid de 

initiala tänka-högt-protokollen. Deltagarna fick även klicka på skärmen för att vidare utforska 

gränssnittet medan de svarade på frågor i likhet med de första tänka-högt-protokollen. Tänka-

högt-protokollen genomfördes i ett tyst rum med endast försöksledaren och deltagaren 

närvarande. Frågorna och uppgifterna som formulerades var följande: 

1. Vad är det första du lägger märke till? 

2. Berätta vad du ser på displayen 

3. Känner du att något saknas? 

4. Upplever du att något av det du ser är onödigt/överflödigt? 

5. Hur skulle du gå tillväga för att manövrera 360-graderskameran via displayen? 

6. Hur skulle du göra för att expandera det undre fältet? (360-graderskameran) 

7. Hur skulle du göra för att ta reda på vilken temperatur det är i luften? 

8. Hur skulle du göra för att ta reda på hur mycket ström roboten drar? 

9. Upplever du några svårigheter eller oklarheter med gränssnittet? 

10. (När varningstexten aktiverats) Hur tolkar du texten som just dök upp på skärmen? 

Fråga 1, 2, 3, 4, 5 och 9 återfinns även bland frågorna från de initiala tänka-högt-

protokollen. Motiveringen för dessa är desamma, med undantag för att fråga 5 i dessa 

tänka-högt-protokoll inte ombad deltagaren att berätta hur denne skulle manövrera 360-

graderskameran på en touchskärm, då de initiala testerna pekade på att denna funktion inte 

behövde förbättras och var lättförståelig. Därför ansågs manövrering av 360-

graderskameran på en skärm utan touch vara av större relevans att undersöka. Att ställa 

samma frågor som vid de initiala testerna innebär att resultatet från utvärderingen av 

dagens gränssnitt och prototypen kan jämföras, samt ger gränssnitten liknande 

förutsättningar när det kommer till deltagarnas helhetsuppfattning av dem. 

Eftersom att prototypen hade fler interaktiva element än det nuvarande gränssnittet 

(skiftning av kameraläge, expanderbara listor med information) formulerades ytterligare 
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frågor för att kunna bedöma huruvida dessa element var lätta för deltagarna att förstå, 

samt om de kunde navigera sig i prototypen utan problem för att hitta information. 

Frågorna som lades till var 6, 7 och 8. Slutligen formulerades en fråga utefter den 

implementerade varningen som dök upp på skärmen under testet, för att undersöka 

huruvida deltagaren tolkade varningen korrekt och om den var lätt att förstå. Denna fråga 

ställdes efter att varningen dykt upp på skärmen, vilket kunde ske när som helst under 

testets gång då varningen aktiverades när muspekaren fördes över den högra delen av 

skärmen. 

Även dessa tester spelades in, och anteckningar fördes av försöksledaren för att underlätta 

vid analys av datamaterialet. 

5 RESULTAT 

Resultatet presenteras i två etapper, där den första presenterar resultatet från de initiala 

testerna som genomfördes före designen av prototypen. I den andra etappen presenteras 

resultatet från utvärderingen av prototypen. Citaten som redovisas under olika teman är utdrag 

ur datamaterialet. Ytterligare utdrag återfinns i respektive komplett tabell bland bilagorna. 

5.1 FÖRE DESIGN AV PROTOTYPEN 

5.1.1 Resultat från intervjuer 

Teman Underteman 

Arbete Varierande uppgifter, Stor minnesbelastning 

Kommunikation Kommunikationsmedel varierar, Tydlighet, Vem behöver 

informationen, Tillit till att informationen kommer fram 

Tabell 1. Förenklad tematiseringstabell som utgår från datamaterialet från intervjuer. 

Ovan redovisas de teman som återfanns i datamaterialet från intervjuerna i en förenklad 

tematiseringstabell. För komplett tabell, se Bilaga 2. Dessa teman fokuserar huvudsakligen på 

de tilltänkta användarnas arbetssituation (kod A), samt kommunikationen mellan dem (kod 

K). Analysen visar att deltagarna i studien har varierande arbetsuppgifter, där samtliga kräver 

speciella utbildningar: 

”De flesta av oss är ju utbildade till de flesta positioner” 
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Baserat på detta besitter de en hel del kunskap knuten till olika arbetsuppgifter, som resulterar 

i en hög minnesbelastning:  

”Vi har ju jättemycket saker som vi ska kunna, det svåra är ju att bibehålla kunskapen” 

Detta motiverar ett användarvänligt gränssnitt som inte belastar användarens minneskapacitet 

ytterligare. 

Det andra temat som återfanns var kommunikation (K). De underteman som återfanns 

underströk vikten av tydlighet i kommunikationen: 

”Nödläge, sen försöker man säga i klartext vad som har hänt, vem det gäller och var det har 

hänt” 

Detta är något som tas med till processen för skapandet av prototypen. Det framgick även att 

det är av stor vikt att få tillgång till information som direkt påverkar det egna arbetet under en 

räddningsinsats, samt tilliten till att denna information framkommer under arbetets gång: 

”Jag behöver inte veta vad de andra gör om vi är inne och rökdyker, men om de gör något 

som påverkar mig eller vår insats så vill jag ju veta det där inne” 

Oupptäckta risker som framkommer under arbetet måste alltså framkomma till den berörda 

gruppen genom larm som tydligt redogör för vad som skett, vem som var inblandad samt var 

någonstans incidenten skett. Vidare poängterades det att endast den information som är 

relevant för det egna arbetet är nödvändig att ha tillgång till och att den information som berör 

andra styrkor inte är relevant att ha tillgång till så länge den inte resulterar i risker för den 

sektorn. Detta kan kopplas till vikten av korrekt information och tillgång till denna som togs 

upp i teorin, och bör tas i åtanke vid skapandet av prototypen.  

5.1.2 Resultat från tänka-högt-protokoll 

Teman Underteman 

Förvirring Förstår ej fältet för 360-graderskameran, Förstår ej textrutorna 

Uppfattning av designen Förstår ej designen vid första anblick, Upplever designen som ofärdig, 

Uppfattar element som onödiga 

Osäkerhet Gissningar, Osäkra tolkningar av information 

Missnöjdhet över designen  
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Missnöjdhet över 

informationen 

 

Utvecklingsområden Större utrymme för front-kamerafältet, Piltangenter istället för 

muspekare, Kolmonoxidmätare, Olika temperaturmätare 

Intuitivt gränssnitt Svepa för att navigera 360-graderskameran, Föredrar piltangenter före 

muspekare för att navigera 360-graderskameran 

Tolkning av informationen Förstår utan problem, Förstår delvis informationen, Förstår inte 

informationen 

Tabell 2. Förenklad tematiseringstabell som utgår från datamaterialet från tänka-högt-protokoll. 

Ovan redovisas de teman som återfanns i datamaterialet från tänka-högt-protokollen i en 

förenklad tematiseringstabell. För komplett tabell, se Bilaga 3.  

Deltagarna upplevdes under tänka-högt-protokollet inte ha svårt att förstå frågorna eller 

uppgifterna, men hade i flera fall svårt att förstå gränssnittet. Detta innebar viss problematik 

med att förklara hur de till exempel tolkade element och vad dessa betydde. Dessa svårigheter 

samt deltagarnas resonemang och synpunkter redovisas i nedanstående teman. 

5.1.2.1 Första intryck 

Det framgick att deltagarna vid första anblick upplevde viss förvirring gällande gränssnittet 

(kod F), där de ifrågasatte vad de tittade på, trots att de fått förklarat att de skulle få titta på ett 

gränssnitt. Med förvirring avses avsaknad av tolkning där deltagarna endast försökte förstå 

vad de tittade på, utan att kunna tolka det alls, och utan ingående försök till att tolka vad de 

såg. Detta tyder på vissa otydligheter med utformningen av gränssnittet. Förvirringen gällde 

det undre fältet av skärmen, som bestod av kameraflödet från en del av 360-graderskameran, 

där deltagarna inte förstod vad fältet avsåg: 

”Då är det ju nästa fråga vad den undre bilden är” 

Vidare upplevdes viss förvirring gällande textrutorna och den information som förmedlades i 

dessa: 

”Jag börjar nog tänka på de där siffrorna och texterna på sidan och undrar lite vad det är 

jag ser” 

Den initiala förvirringen tycktes ske som en konsekvens av att deltagaren direkt fick tillgång 

till all information, vilket resulterade i att deltagaren överväldigades vid första anblick. För att 
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minimera risken för att detta sker bör därför mängden information minimeras vid prototypens 

utgångsläge för att inte överväldiga användaren vid den initiala användningen.  

5.1.2.2 Design-relaterade teman 

Deltagarna upplevde även svårigheter med att förstå designen (kod UD), däribland vad 

skärmbilden avsåg, då de hade svårigheter att förstå om hela skärmen bestod av gränssnittet 

eller endast vissa delar: 

”Men är det det här som är skärmen?” 

Designen uppfattades även som ofärdig och det påpekades att många element ansågs onödiga. 

Även om man bortser från de textfält där det står ”undefined” som ämnas fyllas med relevant 

information vid ett senare skede ansåg deltagarna att vissa av de övriga elementen var 

onödiga och att endast det mest nödvändiga borde presenteras vid start. Det påpekades även 

att den blåfärgade bakgrunden var onödig, och en deltagare påpekade att den borde tas bort av 

denna anledning: 

”Jamen jag tänker ju det här blåa och många utav fälten liksom, jag skulle ju velat ha 

framåtkameran större och så mindre blått *pekar på bakgrunden* och bara det allra 

nödvändigaste som kanske batteristatus kunde ha varit uppe i ena hörnet” 

Detta motiverar en enklare design som är mer användarvänlig i det avseende att alla element 

tydligt märks för att tydliggöra dess funktion och syfte, och därmed minimera risken för att 

designen uppfattas som ofärdig och ostrukturerad. 

Deltagarna uttryckte också ett visst missnöje gällande designen (MD). Det främsta problemet 

med designen var enligt deltagarna storleken på fältet för robotens front-kamera, som de 

ansåg borde vara större:  

”Jag trodde ju att den här bilden *pekar på frontkamerafältet* skulle täcka hela displayen i 

stort sett och sen lite batteristatus och sånt uppe i hörnet liksom” 

Detta relaterar till viss del till hur designen uppfattades, men understryker missnöjet med 

designen som helhet snarare än de andra underteman som fanns till uppfattningen av designen 

(UD). Missnöjet över designen gällde främst storleken på fältet för front-kameran, där 

deltagarna uttryckte visst missnöje över att den inte var större, då det i deras mening hade 

varit att föredra. Denna punkt tas även upp under utvecklingsområden (U). 
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Nästa tema är intuitivt gränssnitt (I), som syftar på huruvida gränssnittet uppmanar 

användaren till handling utan att explicit behöva beskriva hur denne går tillväga. I detta fall 

syftar detta på navigeringen av 360-graderskameran, som både kan navigeras via en 

touchskärm och med hjälp av en dator. Båda användarna menade att de hade använt sig av att 

svepa på skärmen om gränssnittet projicerades på en touchskärm, vilket pekar på att denna 

handling sker intuitivt då de inte instruerades om hur de skulle gå tillväga: 

”Då skulle jag ju swipea eller vad det heter” 

Däremot hävdade båda deltagarna att de hade använt sig av piltangenterna på en dator för att 

navigera 360-graderskameran på en datorskärm, vilket inte stämmer i dagsläget då kameran i 

praktiken navigeras med hjälp av muspekaren. Detta nämndes också av en deltagare, men 

denne hävdade direkt efter att hen hade föredragit att använda piltangenterna:  

”Då får jag väl trycka på knapparna, eller dra med musen på bilden. Men det kanske bara är 

enklare med pilarna” 

Resultatet av detta visar alltså att den svepande rörelsen på en touchskärm är intuitiv, men att 

navigationen på en skärm bör ske med hjälp av piltangenterna (något som även togs upp 

under tema U) eller genom att tydliggöra navigation med muspekaren och därmed göra 

handlingen mer intuitiv. Prototypen kommer ämna att tydliggöra navigationen med hjälp av 

muspekaren, med förhoppningen om att göra denna handling mer intuitiv. 

5.1.2.3 Informationsrelaterade teman 

Deltagarna upplevde en viss osäkerhet vid tolkningen av den information som presenterades 

på gränssnittet (O). Denna osäkerhet mynnade ut i två underteman, där deltagarna försökte 

gissa sig fram och därmed kunde tolka informationen mer eller mindre rätt, men med viss 

osäkerhet:  

”Och jag vet ju egentligen inte riktigt, kanske ett mått på hur mycket den förbrukar just nu 

skulle jag kanske tolka det som” 

I andra fall förmedlade de sin tolkning, men med viss osäkerhet: 

”Det skulle ju också kunna vara att det är på väg ner från 100” 

En användarvänlig design bör i så stor utsträckning som möjligt vara lättförståelig för att 

undvika att informationen feltolkas, något som detta gränssnitt misslyckas med i detta fall. 

Trots att vissa gissningar var korrekta fanns det en tydlig avsaknad av förståelse och 
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deltagaren visste inte själv om denne hade rätt eller helt hade missuppfattat informationen, 

vilket i praktiken skulle göra informationen oanvändbar. Även de osäkra tolkningarna av 

informationen, trots att de i många fall var korrekta, blir problematiska om användaren i 

praktiken inte är helt säker på sin egna tolkning och därmed tror sig ha missuppfattat. Dock 

var de flesta gissningar och osäkra tolkningar korrekta, vilket pekar på att informationen är 

mer eller mindre begriplig, men att presentationen av informationen bör förbättras för att 

minimera risken för att användaren ska behöva gissa sig fram eller göra en ogrundad tolkning 

av informationen. 

Deltagarna uttryckte också missnöje med informationen som presenterades i gränssnittet (MI). 

Missnöjet gällande informationen gällde främst de element som saknar värde i dagens 

gränssnitt, främst fälten där det står ”undefined”:  

”Men bort med allt det här, det här som inte har nåt värde liksom” 

Eftersom att dessa idag saknar värde bör de därför inte synas, för att minimera antalet fält och 

fokusera på den information som är relevant i så stor utsträckning som möjligt. 

Ett annat tema som återfanns var tolkning av information (TI), med underteman som 

understryker deltagarnas förståelse för informationen, där förståelsen kan vara total, partiell 

eller icke-existerande. Detta tema skiljer sig från både tema-koderna O och F i det avseende 

att TI fokuserar på vad problematiken i tolkningen och förståelsen av informationen ligger 

mer specifikt, snarare än den allmänna osäkerheten eller förvirringen som uppstod som togs 

upp i tidigare teman. Ett fält som deltagarna kunde återge utan problem var temperatur, men 

några anmärkte på avsaknaden av tecken för temperatur, vilket i deras mening hade 

underlättat ytterligare:  

”Ja det måste ju vara temperaturen såklart där då” 

Deltagarna hade ibland svårt att helt tolka värden, trots att de förstod vad ett visst fält ämnade 

förmedla. Detta problem gällde främst rutan för FPS – frames per second. De förstod att det 

handlade om antalet bilder kameran förmedlade per sekund, men hade problem med att tolka 

de exakta värdena:  

”24 FPS, jag tänker liksom 24 frames per sekund men de visar ju inte mycket mer än så. Nej 

tyvärr så klarar jag nog inte av att tolka dem riktigt, vad vågorna står för” 

Detta innebär att de delvis förstod informationen, men att sättet informationen förmedlades på 

försvårade deras förståelse för de faktiska värdena. I vissa fall förstod användarna inte 
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informationen alls. Detta gällde främst för fältet med batteristatus, samt vid första anblick av 

FPS-fältet: 

”Det ska väl ha nåt med rök eller värmeskillnader i rummet kan jag tänka mig” 

Genom att ha specificerat vilken information som deltagarna förstod utan problem, samt var 

de hade svårigheter eller helt misslyckades med tolkningen, togs detta i åtanke till skapandet 

av prototypen. Där kan information som tolkades framgångsrikt bevaras mer eller mindre som 

den var, och resterande information ämnas tydliggöras för att minimera risken för 

tolkningsproblem. 

5.1.2.4 Utvecklingsområden 

Något som framgick under testningen var deltagarnas egna åsikter gällande 

utvecklingsområden för gränssnittet (U). De påpekade vid ett flertal tillfällen att fältet för 

frontkameran borde vara större, då det i deras mening kändes mest relevant för deras arbete: 

”I verkligheten kanske man vill ha den där *pekar på fältet för 360-graderskameran*, men 

som det känns just nu är det ju framåtbilden man vill ha så stort som möjligt och bra och 

sådär” 

I samband med att fälten med ”undefined” kritiserades uttrycktes även en förhoppning om att 

ett av fälten skulle fyllas med ett värde för kolmonoxidhalten i luften. Detta är i dagsläget inte 

en av FUMOs funktioner, men kan användas i prototypen som ett hypotetiskt värde att ersätta 

ett av ”undefined”-fälten med för att representera framtida implementationer av fälten som 

idag anses överflödiga. Vidare trodde båda deltagarna att 360-graderskameran skulle 

navigeras med hjälp av piltangenterna på en dator när gränssnittet används på en datorskärm, 

vilket återkommer i temat Intuitivt gränssnitt (I):  

”Då skulle det ju räcka med två pilar skulle jag känna” 

Deltagarna uttryckte även ett behov av dubbla temperaturmätare där både temperaturen vid 

marken och vid taket redovisas, då det ofta finns en signifikant temperaturskillnad mellan 

dessa:  

”Det skulle ju kanske vara intressant […] det kan vara väldigt stor temperaturskillnad mellan 

golvet och taket” 

Denna funktion finns idag inte implementerad hos FUMO, men är ett relevant 

förbättringsförslag som kommer att tas med i prototypen som ytterligare ett hypotetiskt värde, 



26 

 

för att kunna skapa en prototyp som är mer representativ för hur gränssnittet för FUMO ska 

komma att fungera när ytterligare funktioner finns tillgängliga.  

5.2 PROTOTYPEN 

Nedan visas skärmbilder från prototypen. Prototypen är anpassad för att täcka hela 

datorskärmen vid användning i enlighet med användningen av gränssnittet i praktiken. 

Prototypen är en high-fidelity-prototyp som presenteras via samma medel som den verkliga 

produkten, i detta fall en datorskärm. Vidare ger prototypen en bild av hur gränssnittet skulle 

se ut om det implementerades i verkligheten, i enlighet med de riktlinjer som finns för high-

fidelity-prototyper som beskrevs under teoriavsnittet. 

 

Bild 4. Skärm vid start av prototypen. 

Vid start av prototypen täcks majoriteten av skärmen av bilden från robotens front-kamera, 

som är centrerad. Under denna bild placerades fältet för 360-graderskameran för att kunna ge 

användaren möjligheten att se omgivningen från flera vinklar. I hörnet mellan de två 

kamerafälten placerades en knapp (kamerasymbolen med pilar) som möjliggör ett skifte av 

kamerastorlek, där 360-gradersfältet får större utrymme medan frontkamerafältet minimeras 

(se Bild 7). Bilden (som är tänkt att representera en 360-gradersbild från kameran) navigeras 

med hjälp av muspekaren. När användaren för muspekaren över 360-gradersfältet ändras 

muspekaren till en navigationssymbol som indikerar att bilden i fältet går att manipulera. Förs 

muspekaren över övriga, klickbara symboler ändras muspekaren till en hand. 
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Symbolerna till vänster klickas på för att visa information om omgivningen (symbolen med 

bokstaven ”i”), samt information om roboten (symbolen med verktygen). Denna information 

är dold i ursprungsläget i enlighet med de behov som definierades i tematiseringsfasen. 

Slutligen används det tomma fältet till höger för larm och varningar (se Bild 6).  

 

Bild 5. Skärm med båda informationsfälten aktiverade. 

Informationen är, som tidigare beskrivet, sorterad efter huruvida den handlar om omgivningen 

eller roboten. Under information om omgivningen finns i prototypen information om 

temperaturskillnad (övre respektive lägre), samt kolmonoxidhalten i luften, i enlighet med de 

utvecklingsförslag som framkom. Dessa lades främst till för att visa hur informationslistan 

kan förlängas vid behov. Vidare finns information om roboten under symbolen med 

verktygen. Samma information finns tillgänglig som hos det gamla gränssnittet, med undantag 

för ”batteristatus”, som togs bort eftersom att den sällan används i praktiken, samt endast 

förvirrade användarna under det första tänka-högt-protokollet. Informationsfältet minimeras 

igen genom att klicka på respektive symbol. 
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Bild 6. Ursprungsskärmen med aktiv varning i varningsfältet (se höger). 

Ett fält för eventuella varningar implementerades till höger på skärmen. I prototypen aktiveras 

den förinställda varningen när användaren för muspekaren över skärmens högra sida, men ska 

i praktiken aktiveras under kritiska förhållanden, där information om eventuella risker 

presenteras. Nyare varningar kommer hamna högst upp för att påkalla användarens 

uppmärksamhet. 

 

Bild 7. Skärm i läge 2 med större yta för 360-graderskameran. 
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Genom att klicka på kamerasymbolen med två pilar åt olika håll byter skärmen fokus från 

frontkameran till 360-graderskameran, vilket innebär att denna förstoras medan frontkamera-

fältet minskar i storlek. Genom att klicka på symbolen igen byter skärmen tillbaka till 

ursprungsläget. 

5.3 UTVÄRDERING AV PROTOTYPEN 

För utvärdering av prototypen genomfördes ett andra tänka-högt-protokoll för att säkerställa 

att de båda utvärderingarna skedde på så lika villkor som möjligt. Tänka-högt-protokollen 

genomgick sedan en tematisering i likhet med de första tänka-högt-protokollen. Nedan visas 

en sammanfattad tabell av de teman som återfanns i datamaterialet. För komplett tabell se 

Bilaga 4. Deltagarna kunde i större utsträckning än vid de första testerna återge sina 

tolkningar som svar på frågorna som ställdes, och ingen av deltagarna misslyckades med 

någon av uppgifterna. De svårigheter som uppdagades, samt deltagarnas resonemang och 

synpunkter, redovisas i nedanstående teman. 

Teman Underteman 

Kameraorienterat första 

intryck 

Kommenterar att det finns två olika kameravinklar, Benägenhet att 

beskriva kamerabilderna över övriga gränssnittet 

Direkt förståelse Varningstexten, 360-graderskameran, Informationsknappen, Förståelse 

för informationen 

Otydliga symboler Verktygssymbolen, Kamerasymbolen 

Testa sig fram Specifikationsknappen (verktygen), Kameraknappen,  

Användning av muspekare 

för navigation av 

kamerafältet 

 

Utvecklingsmöjligheter Visa batteri i tidsenhet, Vindriktning, Visa hur långt robotens rört sig, 

Joystick eller piltangenter för att styra 360-graderskameran, Flera 

varningsnivåer, Batteri och temperatur tillgängligt på skärmen hela 

tiden 

Tabell 3. Förenklad tematiseringstabell som utgår från datamaterialet från tänka-högt-protokoll. 

Det första temat som återfanns var deltagarnas kameraorienterade första intryck (kod KFI). 

Detta innebär att de valde att beskriva bilderna de såg (som representerade kameraflöden från 
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roboten) och vad dessa föreställde, snarare än kringliggande symboler. De nämnde också att 

de observerade två kamerafält:  

”Det är kameror åt två håll antar jag” 

Detta skiljer sig från deltagarnas första intryck under utvärderingen av det existerande 

gränssnittet, då deltagarna i stor utsträckning upplevde förvirring när de skulle rapportera vad 

de först lade märke till. Deltagarna uttryckte avsevärt mycket mindre förvirrade känslor under 

utvärderingen av prototypen.  

5.3.1 Förståelse 

Ett annat tema som återfanns var deltagarnas direkta förståelse av vissa av prototypens 

element (DF). Varningstexten som dök upp tolkades direkt som en varning av lågt batteri av 

samtliga deltagare, och ingen osäkerhet kring dess betydelse uttrycktes:  

”Oj nu kom det upp en varning här. Jag skulle tolka det som att det där batteriprocenten 

börjar bli låg för roboten” 

Vidare förstod deltagarna att det undre kamerafältet representerade en annan typ av kamera än 

frontkameran, samt att det gick att vrida denna:  

”Det är ju fram och bak då” 

Slutligen upplevdes inga problem med att förstå funktionen av informationsknappen, och 

informationen som presenterades återgavs också korrekt:  

”Jag ser lite inställningar, eller knappar. Där har vi batteriprocent, och FPS gissar jag att 

det har med kameraupplösningen att göra och nån ström-indikator. Sen har vi en annan där 

det står temperatur, ja det var ju bra. Jag gissar att den mäter temperatur där den är, en övre 

och en undre gräns. Och en halt som jag tittar på är kolmonoxid eller koloxid ska det ju va” 

Detta tyder på att de ändringar som gjorts gällande hur informationen presenteras, att skriva ut 

i vilken enhet ett visst värde mäts exempelvis, samt att specificera att värden representerar 

temperatur och procent, underlättade förståelsen av informationen. 

5.3.2  Osäkra tolkningar 

De två teman som återfanns gällande otydliga symboler (OS) och att testa sig fram (T) är till 

viss del relaterade, då de behandlar samma område, nämligen specifikationsknappen 

(verktygssymbolen) samt knappen för skiftning av kameraläge (kamerasymbolen). Även om 
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deltagarna kunde navigera sig och testa sig fram utan större problem så tolkades dessa 

knappar inte lika intuitivt som informationsknappen. Vidare uttryckte flera av deltagarna att 

de antingen inte sett symbolen innan (främst riktat mot kamerasymbolen), eller att de tolkade 

den som något annat. Exempelvis uttryckte flera deltagare att verktygssymbolen intuitivt 

tolkades som ”inställningar” snarare än ”specifikation”, som är dess egentliga syfte i detta 

fall:  

”Och sen det här med verktyg…en hammare och en skiftnyckel typ, jag tänkte när jag såg den 

här att det är inställningar” 

Trots detta hade deltagarna inga problem med att förstå syftet med knapparna och symbolerna 

när de väl klickat på dem, och i många fall testade de sig fram och gjorde korrekta gissningar 

på första försöket trots att de inte till fullo kände igen symbolerna. Dessa teman separeras med 

motiveringen att de hänvisar till två olika aspekter av interaktionen med gränssnittet, där den 

upplevda otydligheten hos symbolerna pekar på ett problem med att tolka dess innebörd 

korrekt, medan deltagarnas förmåga att förstå gränssnittet genom att testa sig fram pekar på 

att gränssnittets layout hjälpte deltagarna att förstå hur knapparna skulle användas. Trots 

eventuella feltolkningar av symbolerna i sig så hade majoriteten av deltagarna alltså inga 

problem med att förstå gränssnittets uppbyggnad och knapparnas syfte i detta fall. Vidare 

uttryckte flera av deltagarna att de inte upplevde symbolerna som otydliga i efterhand, när de 

fått större förståelse för dess funktioner:  

”Jag känner inte igen symbolen och så, men nu när man vet om det är det ju inga problem” 

På denna grund finns det alltså inga akuta ändringar att göra i fråga om att byta ut 

verktygssymbolen och kamerasymbolen, men det bör tas i åtanke att flera deltagare upplevde 

vissa problem med att tolka dem till en början. 

5.3.3 Användning av muspekare för navigation av 360-graderskameran 

Ett av de problem som uppdagades vid utvärderingen av det existerande gränssnittet var att 

deltagarna hade svårigheter med att förstå att och hur fältet för 360-graderskameran skulle 

navigeras. Deltagarna uttryckte då att piltangenter hade varit att föredra. Detta var ett 

utvecklingsområde som ej gick att implementera i prototypen baserat på begränsningar i 

programmet som prototypen skapades i. Istället ändrades symbolen för muspekaren när en 

användare för den över fältet i prototypen, för att indikera att fältet går att navigera. I 
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utvärderingen av prototypen använde sig majoriteten av deltagarna av muspekaren för att 

styra fältet (kod M), utan att ha blivit instruerade om hur de skulle göra:  

”Jag skulle göra nåt sånt här *börjar dra med muspekaren* ja precis. Det är jättebra ju.” 

Detta pekar på att förändringen där muspekaren ändras underlättade handlingen för 

deltagarna, och endast en av deltagarna kommenterade att denne hade föredragit piltangenter. 

Något som togs upp av ett flertal deltagare var dock att de hade föredragit att använda sig av 

en joystick, då de upplevde att det var ansträngande att behöva hålla in knappen på musplattan 

för att kunna styra kameran. Denna punkt tas upp under utvecklingsmöjligheter. Deltagarna 

var dock nöjda med att använda sig av muspekaren, och upplevde inga svårigheter med att 

vare sig förstå hur de skulle göra, eller att genomföra själva handlingen. 

5.3.4 Utvecklingsmöjligheter 

Under temat utvecklingsmöjligheter (kod U) samlas alla de förslag på förbättringar som 

deltagarna uttryckte. Vissa av dessa är inte direkt relaterade till gränssnittet utan fokuserar 

snarare på nya funktioner hos roboten, men eftersom att dessa funktioner, om de 

implementeras hos FUMO, även kommer att implementeras hos gränssnittet så tas även dessa 

upp under denna rubrik. En av de första detaljerna som togs upp av deltagarna var att 

varningstexten som kom upp, som meddelade att batteriet var 9%, inte sade dem så mycket, 

eftersom att deltagarna inte visste hur mycket batteri roboten drog. Detsamma gällde när de 

skulle tolka robotens laddning i procent:  

”Jag hade tyckt att varit skönt, alltså batteri 72% säger inte mig så mycket för jag vet inte hur 

mycket batteri den drar, men jag hade kanske velat ha typ två timmar eller någonting” 

Ett sätt att åtgärda detta skulle vara att ange batteriets procent följt av en tidsenhet som 

meddelar hur lång tid FUMO kommer att kunna klara sig på den procentsats som finns kvar. 

Detta skulle i praktiken kunna underlätta användandet, då det ger användaren en tydligare bild 

av hur lång tid roboten kommer att klara sig.  

Vidare tog flera av deltagarna upp att de hade haft nytta av att veta hur långt roboten rört sig 

för att ge en tydlig bild av hur långt in i exempelvis en byggnad FUMO befinner sig: 

”Nää, ja. egentligen vore det kanske bra att från att man sätter igång den, hur många meter 

den har rullat, meterantal; nu har den åkt i 20 meter då är den 20 meter in. Det hade, tror 

jag, varit bra” 
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Deltagarna nämnde även att det skulle vara bra att veta vindriktningen. Om dessa funktioner 

skulle implementeras hos FUMO skulle feedbacken förslagsvis läggas in i listan med 

information i gränssnittet. Frågan om huruvida en joystick eller eventuellt piltangenter skulle 

underlätta navigeringen togs återigen upp under utvärderingen av prototypen, men flera av 

deltagarna föreslog en joystick istället för muspekaren. Dock skedde navigeringen mer 

intuitivt vid denna utvärdering, antagligen eftersom att muspekaren nu indikerade 

interaktionsmöjligheter, vilket gör att interaktionen skedde utan större problem för deltagarna. 

Därför kan detta ses som en framtida utvecklingsmöjlighet om önskemålen kvarstår, men i 

dagsläget upplevdes inga stora svårigheter hos denna aspekt av gränssnittet. 

Det uttrycktes även ett behov av flera varningsnivåer. I prototypen implementerades en 

varningsfunktion med ett påhittat gränsvärde för batteriet, där varningen står i röd text för att 

påkalla uppmärksamhet. En utveckling av denna funktion skulle kunna vara att ett övre 

gränsvärde för de olika funktionerna implementeras, där en varning i gult kommer upp om 

situationen är mindre kritisk, exempelvis om batterinivån är 20%. Detta skulle ge användaren 

mer tid att bestämma sig för huruvida arbetet bör fortsätta eller inte. Även en undre gräns 

skulle kunna implementeras exempelvis om batterinivån är 5%, där varningstexten början 

blinka för att påkalla ytterligare uppmärksamhet:  

”Nej, man ser ju varning och låg batterinivå, att den är annan färg är ju bra. Jag tänker mig 

även vid infon här att temperatur, att den har nåt värde där den ska bli röd. Och att dom 

ändrar färg. Ja, men det skulle det ju kunna vara så man hinner fundera på om man ska ta ut 

den. Så blir dom gula och sen börjar dom bli röda” 

”Varnings…när den kommer under 5% kanske den ska börja blinka” 

Slutligen menade en del av deltagarna att de hade föredragit att ha batteri och temperatur 

tillgängligt på skärmen vid utgångsläget, då dessa enligt dem är viktigast att alltid vara 

medveten om:  

”Nej egentligen inte, jag tänkte om det egentligen skulle kunna ligga, de här temperatur och 

batteri kunde ligga framme direkt, alla under varandra bara. Vet inte om det skulle störa 

bilden kanske. Så man slapp, så det bara var där, hela tiden. I alla fall batteriprocent, 

temperatur och…de här strömstyrka och framesen tror jag inte skulle behöva ligga framme” 
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Dessa skulle kunna implementeras i form av en batterisymbol med batteri visat i procent och 

temperaturvärde följt av tecken för grader Celsius, förslagsvis placerat uppe i skärmens högra 

hörn, ovanför området där varningar visas. Majoriteten av deltagarna ansåg dock inte att det 

innebar något problem att ha informationen placerad i listan under information. 

6 DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att skapa ett gränssnitt som i större utsträckning möter de behov 

som finns inom räddningstjänsten samt är mer användarvänligt än dagens gränssnitt, med 

huvudfokus på informationsflödet. Nedan diskuteras de metoder som använts under 

datainsamlingen samt vid analys av datamaterialet. Vidare diskuteras resultatet där 

utvärderingen av det nuvarande gränssnittet och prototypen jämförs. 

6.1 METODDISKUSSION 

Tänka-högt-protokollen för det nuvarande gränssnittet och intervjuerna genomfördes med två 

deltagare. Datamaterialet agerade sedan underlag inför skapandet av prototypen. För att få ett 

mer nyanserat underlag samt säkerställa att så många behov som möjligt kartlagts bör 

framtida studier använda sig av fler deltagare i denna fas. Att endast två deltagare deltog i den 

första fasen av denna studie beror på tidsbrist, samt svårigheter att hitta deltagare. Fler 

deltagare hade inneburit ett större datamaterial som potentiellt hade kunnat generera fler 

teman och därmed ytterligare utveckling av prototypen. Vidare hade detta kunnat innebära att 

några av de förbättringsområden som uppdagades under utvärderingen av prototypen 

upptäckts vid de initiala testerna och därmed hade kunnat tas med i prototypen, exempelvis 

vindriktningen. Dock ansågs datamaterialet från intervjuerna samt de första tänka-högt-

protokollen vara så pass omfattande att en tematisk analys kunde genomföras och agera som 

underlag inför skapandet av prototypen. 

Eftersom att det inte gick att få tillgång till det faktiska gränssnittet som används för FUMO 

idag vid tidpunkten för det initiala tänka-högt-protokollet användes en skärmbild av 

gränssnittet vid testningen. Detta ansågs vara en rimlig lösning då den enda interaktiva delen 

hos det gamla gränssnittet var fältet för 360-graderskameran, vilket gjorde att själva 

interaktionen med gränssnittet inte påverkades avsevärt av att endast använda en bild. Det 

faktiska gränssnittet hade dock varit att föredra för att säkerställa att uppfattningen av 

gränssnittet inte påverkades av faktumet att en skärmbild användes i tänka-högt-protokollet. 
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Det finns både positiva och negativa aspekter av en high-fidelity-prototyp. En fördel är dess 

funktionalitet och fokus på användaren, eftersom att den går att interagera med på samma sätt 

som en färdig produkt (Sharp et al., 2007). Ett potentiellt problem med en high-fidelity-

prototyp kan bli att deltagaren i testet fokuserar mer på detaljer än helheten i en mer utvecklad 

prototyp, då det är lätt att likställa en detaljerad prototyp med en färdig produkt när så 

egentligen inte är fallet. Detta kan innebära att fokuset hamnar på mindre problem istället för 

den övergripande funktionaliteten hos prototypen. I testerna som gjordes i denna studie 

upplevdes inte detta som ett problem, då deltagarna förmedlade åsikter om både större 

funktioner som hur kamerafälten upplevdes och gränssnitten i helhet, samt mindre detaljer 

som knappar och symboler.  

En annan aspekt som togs upp vid utvärderingen av det nuvarande gränssnittet var önskemålet 

om att kunna använda piltangenter istället för muspekaren för navigering av 360-

graderskameran. Denna funktion stöttades inte av Proto.io, vilket gjorde att detta 

förbättringsförslag inte kunde implementeras. En alternativ förändring gjordes då där 

muspekaren skiftade när den fördes över fältet, för att indikera att fältet var interaktiv. Trots 

att detta resulterade i en förbättring så bör vidare studier av gränssnittet implementera en 

funktion där piltangenter används istället och utvärdera denna, för att potentiellt tillgodose 

målgruppens behov ytterligare. 

En av de risker som finns med tematisering är att det är subjektivt. Två olika personer skulle 

med största sannolikhet hitta olika teman i samma datamaterial, eftersom att det utgår från en 

subjektiv tolkning av data. Detta gör att det är omöjligt att specificera vilka teman som är 

”korrekta”, eftersom att samtliga teman är en produkt av försöksledaren subjektiva 

uppfattning. Detta gör också att det är svårt att återskapa testerna med exakthet, eftersom att 

olika försöksledare kommer att komma fram till olika teman trots eventuella likheter i 

datamaterialet. Därför är det också av stor vikt att utvärdera de teman som återfinns genom att 

gå igenom datamaterialet ett flertal gånger, för att säkerställa att teman som återfanns 

genomsyrar datamaterialet. I denna studie baserades teman på utdrag från datamaterialet för 

att kunna styrka dessa, samt agera stöd för upptäckta teman. Genom att redovisa citat i de 

tematiska tabellerna får upptäckta teman dessutom ytterligare uppbackning av datamaterialet. 



36 

 

6.2 RESULTATDISKUSSION 

Många av de problem som uppdagades vid utvärderingen av det nuvarande gränssnittet 

återfanns inte i datamaterialet från tänka-högt-protokollen för prototypen. Detta pekar på att 

prototypen tillgodosett många av de behov som deltagarna i det första tänka-högt-protokollen 

uttryckte. Ingen förvirring kring gränssnittets layout eller den information som presenterades 

uttrycktes, och deltagarna hade färre saker att anmärka på än vid de första tänka-högt-

protokollen.  

6.2.1 Deltagarnas uppfattning av gränssnitten 

Det nuvarande gränssnittet är inte anpassat efter den tilltänkta målgruppen och deras behov, 

något som prototypen ämnade tillgodose. Baserat på utvärderingarna av de båda gränssnitten 

så genererade prototypen mer positiv respons och färre negativa kommentarer än det 

gränssnitt som används idag. Deltagarna hade inte samma svårigheter att tolka värden och 

förstå gränssnittet som deltagarna vid de första tänka-högt-protokollen hade, och de hade inte 

heller problem med att navigera sig i det mer dynamiska gränssnittet hos prototypen. Detta 

pekar på en större användarvänlighet där användaren inte behöver sätta sig in i gränssnittet i 

lika stor utsträckning som vid användandet av det nuvarande gränssnittet.  

Vid de första tänka-högt-protokollen förlitade sig deltagarna till stor del på att försöksledaren 

skulle förklara gränssnittet, och när denne inte gjorde det utan lät dem förklara hur de själva 

uppfattade gränssnittet resulterade det främst i förvirring och klagomål. I tänka-högt-

protokollen för att utvärdera prototypen var de mer benägna att berätta hur de tolkade värden 

som presenterades, vilket påvisade en större förståelse för både gränssnittets uppbyggnad och 

informationen som presenterades. Faktumet att deltagarna vid utvärderingen av prototypen 

var mer benägna att förklara vad bilderna från kameraflödet föreställde, jämfört med hur de 

vid utvärderingen för det nuvarande gränssnittet ifrågasatte vad de tittade på och förmedlade 

att de var förvirrade, kan tolkas som att utformningen av prototypens gränssnitt var lättare för 

deltagarna att förstå. De uppvisade inte samma förvirring, och uttryckte inte heller direkt 

missnöjdhet gällande gränssnittets utformning. Genom att eliminera eller dölja element från 

gränssnittet som vid utvärderingen av dagens gränssnitt ansågs förvirrande eller onödiga av 

deltagarna fokuserade deltagarna vid utvärderingen av prototypen mer på kamerafälten, vilket 

i praktiken är de element som är av störst vikt. I detta avseende innebar prototypen en 

förbättring från det nuvarande gränssnittet. 
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6.2.2 Information i gränssnitten 

Hos det nuvarande gränssnittet presenteras samtliga värden direkt på skärmen, vilket tog 

fokus från kameraflödet och var förvirrande enligt deltagarna. Vidare hade de svårigheter att 

tolka många av de värden som presenterades då de saknade mätenhet och namn. Exempelvis 

presenterades temperatur endast som ett värde, där gränssnittet inte beskrev att det var just 

temperaturen som värdet avsåg. Prototypen ämnade underlätta tolkningen av informationen 

genom att beskriva vad samtliga värden avsåg samt i vilken enhet värdet mätts i. Deltagarna 

vid utvärderingen av prototypen hade avsevärt mycket mindre problem att tolka den 

information som förmedlades efter denna ändring. Det värde som ansågs mest svårtolkat vid 

utvärderingen av det nuvarande gränssnittet var FPS (frames per second). Trots att deltagarna 

eventuellt förstod innebörden av förkortningen ”FPS” så förmedlades värdet på ett sätt som 

gjorde det svårt att förstå för användarna. Prototypen presenterade värdet på ett annat sätt, i 

enlighet med hur resten av informationen presenterades. Resultatet visade att majoriteten av 

användarna inte hade några svårigheter med att förstå värdet hos prototypen, vilket innebär en 

förbättring från resultatet av utvärderingen av det nuvarande gränssnittet.  

Vid den första utvärderingen framkom det att deltagarna ogillade att all information 

presenterades direkt på skärmen, då det i deras mening inte alltid är nödvändigt att vara 

medveten om all information, samt att det störde dem. Därför gjordes prototypen dynamisk, 

för att ge användaren möjlighet att själv avgöra vilken information som denne behöver vara 

medveten om. Deltagarna var under utvärderingen av prototypen positivt inställda till detta, 

även om en mindre del av deltagarna ansåg att det vore bra att ha tillgång till batteri och 

temperatur direkt på skärmen då dessa värden ansågs vara viktigast. Den dynamiska aspekten 

av prototypen uppfattades alltså som positiv av deltagarna, även om vissa värden skulle kunna 

vara statiskt positionerade på skärmen i enlighet med vissa deltagares kommentarer. Genom 

att göra gränssnittet mer dynamiskt, samt tydliggöra värdenas innebörd tycks flera av de 

behov som uttrycktes vid utvärdering av det nuvarande gränssnittet ha tillgodosetts. 

6.2.3 Framtida forskning 

Trots att utvärderingen av prototypen generellt sett gav positiv respons så hade deltagarna 

vissa förslag på förbättringar som diskuterades ovan. Dessa bör tas i åtanke för att kunna 

vidareutveckla gränssnittet om det i framtiden skulle komma att användas i praktiken. 

Framtida forskning bör utöver att se över de förbättringsförslag och utvecklingsmöjligheter 

som uttryckts även utvärdera gränssnittet i praktiken för att säkerställa att gränssnittet på ett 
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enkelt sätt kan implementeras i räddningstjänstens arbete. Vidare kan ytterligare utvärdering 

av gränssnittet resultera i att fler underliggande behov framkommer, som därmed kan agera 

underlag för ytterligare utveckling av gränssnittet. 

7 SLUTSATSER 

Idag saknar FUMO ett gränssnitt specifikt anpassat för displayer, trots att detta är ett av de 

medium gränssnittet ska kunna användas på. Vidare saknar dagens gränssnitt en 

användarorienterad design som utgår ifrån den tilltänkta användarens behov. Vid 

utvärderingen av gränssnittet som finns implementerat idag framkom en del problem, både 

gällande gränssnittets uppbyggnad och informationen som presenterades. Deltagarna hade en 

övergripande negativ inställning till hur informationen förmedlades och vilken information 

som visades. De ansåg även att designen som helhet var svårtolkad och förvirrande. Baserat 

på detta, samt de potentiella förbättringsområden som framkom under datainsamlingen, 

skapades en prototyp med ett mer dynamiskt gränssnitt. Denna design baserades på det 

underlag som skapats utifrån initiala intervjuer och tänka-högt-protokoll som genomförts med 

deltagare från målgruppen. Genom att prioritera de behov som framkommit, samt 

implementera förbättringsförslagen, skapades en prototyp som sedan utvärderades med 

ytterligare tänka-högt-protokoll. Vid utvärderingen av prototypen var responsen övergripande 

positiv, där deltagarna hade mindre problem att navigera sig och tolka information som 

presenterades. Vidare visade datamaterialet att flera av de problem som uppdagats vid de 

initiala testerna inte återfanns i datamaterialet från utvärderingen av prototypen. Den positiva 

responsen samt deltagarnas förmåga att tolka informationen och navigera sig i gränssnittet 

pekar på en förbättring från dagens gränssnitt. Vidare uppmanar det till ytterligare utveckling 

baserat på de förslag som framkom under datainsamlingen. Denna studie motiverar ett 

användarorienterat tillvägagångssätt för att skapa ett, för den tilltänkta målgruppen, 

användarvänligt gränssnitt med förhoppningen att detta ska underlätta användningen av 

FUMO i praktiken. 
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9 BILAGOR 

Bilaga 1 

Informerat samtycke 
 

Du tillbedes härmed att delta forskningsstudie i akademiskt syfte. Syftet med studien är att 

utvärdera och utveckla interfacet för brandroboten FUMO. Din medverkan kommer innebära 

att du ställer upp på två intervjuer och två tänka-högt-protokoll vid två separata tillfällen. 

Intervjuerna och tänka-högt-protokollen kommer att spelas in. Inspelningarna kommer endast 

att användas av försöksledaren. Studien innebär inga risker för dig som deltagare, och all 

personlig information kommer att behandlas konfidentiellt i det avseende att data inte kan 

knytas till din person. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som helst avbryta din medverkan. Genom att 

skriva under denna blankett ger du ditt samtycke och bekräftar att du tagit del av ovanstående 

information. Kontaktinformation till försöksledaren finns längst ned på detta papper. 

 

 

 

 

 

Datum och ort: 

 

Underskrift: 

 

Försöksledare 

Emma Jonsson emmjo435@student.liu.se 
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Bilaga 2 

Kod Teman Underteman Citat/sammanfattning från intervju 

A Arbete Varierande uppgifter ”De flesta av oss är ju utbildade till de flesta positioner” 

  Stor minnesbelastning ”Vi har ju jättemycket saker som vi ska kunna, det svåra är ju att bibehålla 

kunskapen” 

K Kommunikation Kommunikationsmedel 

varierar 

”Det är både direktkommunikation genom att man står och pratar med 

varandra, och genom radio” 

  Tydlighet ”Nej inga inga koder som inte nån utomstående kan förstå eller så, men säger 

man nödläge vet alla att det är på riktigt” 

”Nödläge, sen försöker man säga i klartext vad som har hänt, vem det gäller och 

var det har hänt” 

  Vem behöver 

informationen 

”Jag behöver inte veta vad de andra gör om vi är inne och rökdyker, men om de 

gör något som påverkar mig eller vår insats så vill jag ju veta det där inne” 

  Tillit till att 

informationen kommer 

fram 

”Nej men alltså risker och så kommer jag ju alltid få, eller dem man vet i alla fall” 
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Bilaga 3 

Kod Teman Underteman Citat/sammanfattning från intervju 

F Förvirring Förstår ej fältet för 

360-graderskameran 

Uppstår en viss förvirring vid första anblick. ”Då är det ju nästa fråga vad den 

undre bilden är” 

  Förstår ej textrutorna Uppstår en viss förvirring vid första anblick. ”Jag börjar nog tänka på de där 

siffrorna och texterna på sidan och undrar lite vad det är jag ser” 

UD Uppfattning av 

designen 

Förstår ej designen vid 

första anblick 

”Men är det det här som är skärmen?” 

  Upplever designen som 

ofärdig 

”Det känns inte som att den är helt utvecklad den här så jag vet inte riktigt” 

  Uppfattar element som 

onödiga 

”Jamen jag tänker ju det här blåa och många utav fälten liksom, jag skulle ju 

velat ha framåtkameran större och så mindre blått *pekar på bakgrunden* och 

bara det allra nödvändigaste som kanske batteristatus kunde ha varit uppe i ena 

hörnet” 

O Osäkerhet Gissningar ”Och jag vet ju egentligen inte riktigt, kanske ett mått på hur mycket den 

förbrukar just nu skulle jag kanske tolka det som” 

  Osäkra tolkningar av 

information 

”Det skulle ju också kunna vara att det är på väg ner från 100” 

MD Missnöjdhet över 

designen 

 ”Jag trodde ju att den här bilden *pekar på frontkamerafältet* skulle täcka hela 

displayen i stort sett och sen lite batteristatus och sånt uppe i hörnet liksom” 

MI Missnöjdhet över 

informationen 

 Upplevde att informationen som presenterades inte var relevant. ”Men bort 

med allt det här, det här som inte har nåt värde liksom”  

U Utvecklingsområden Större utrymme för 

front-kamerafältet 

”I verkligheten kanske man vill ha den där *pekar på fältet för 360-

graderskameran*, men som det känns just nu är det ju framåtbilden man vill ha 

så stort som möjligt och bra och sådär” 

  Piltangenter istället för 

muspekare 

Vid tillfrågan gällande hur 360-graderskameran navigeras via en dator: ”Då 

skulle det ju räcka med två pilar skulle jag känna” 

  Kolmonoxidmätare Det föreslogs att ”undefined”-rutorna kunde fyllas med värde för 

kolmonoxidhalt i luften. 

  Olika 

temperaturmätare 

”Det skulle ju kanske vara intressant […] det kan vara väldigt stor 

temperaturskillnad mellan golvet och taket” 
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I Intuitivt gränssnitt Svepa för att navigera 

360-graderskameran 

”Då skulle jag ju swipea eller vad det heter” 

  Föredrar piltangenter 

före muspekare för att 

navigera 360-

graderskameran 

”Då får jag väl trycka på knapparna, eller dra med musen på bilden. Men det 

kanske bara är enklare med pilarna” 

TI Tolkning av 

informationen 

Förstår utan problem ”Ja det måste ju vara temperaturen såklart där då” 

  Förstår delvis 

informationen 

Förståelse för vad som ämnar förmedlas, men har svårigheter att tolka värdena. 

”24 FPS, jag tänker liksom 24 frames per sekund men de visar ju inte mycket 

mer än så. Nej tyvärr så klarar jag nog inte av att tolka dem riktigt, vad vågorna 

står för” 

  Förstår inte 

informationen 

Vid tillfrågan om rutan för ”FPS”: ”Det ska väl ha nåt med rök eller 

värmeskillnader i rummet kan jag tänka mig” 
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Bilaga 4 

Kod Teman Underteman Citat/sammanfattning från intervju 

KFI Kameraorienterat 

första intryck 

Kommenterar att det 

finns två olika 

kameravinklar 

”Det är kameror åt två håll antar jag” 

  Benägenhet att 

beskriva 

kamerabilderna över 

övriga gränssnittet 

Vid tillfrågan om vad deltagaren ser på displayen var samtliga deltagare mer 

benägna att beskriva vad de såg på bilderna från kameraflödet snarare än det 

övriga gränssnittet (e.g. beskrev att bilderna visade ett bostadsområde) 

DF Direkt förståelse Varningstexten ”Oj nu kom det upp en varning här. Jag skulle tolka det som att det där 

batteriprocenten börjar bli låg för roboten” 

  360-graderskameran ”Det är ju fram och bak då” 

  Informationsknappen ”Kolla där, alltså trycka på informationen, alltså den symbolen” 

  Förståelse för 

informationen 

”Jag ser lite inställningar, eller knappar. Där har vi batteriprocent, och FPS 

gissar jag att det har med kameraupplösningen att göra och nån ström-

indikator. Sen har vi en annan där det står temperatur, ja det var ju bra. Jag 

gissar att den mäter temperatur där den är, en övre och en undre gräns. Och 

en halt som jag tittar på är kolmonoxid eller koloxid ska det ju va” 

”Batteri, ström, olika grejer. Information, temperatur, lägre, övre. Ppm, hur 

mycket ppm CO” 

OS Otydliga symboler Verktygssymbolen ”Och sen det här med verktyg…en hammare och en skiftnyckel typ, jag tänkte 

när jag såg den här att det är inställningar” 

  Kamerasymbolen ”Jag vet inte om jag hade haft just de här tecknen och så” 

”Jag känner inte igen symbolen och så, men nu när man vet om det är det ju 

inga problem” 

T Testa sig fram Specifikationsknappen 

(verktygen) 

”Jag tolkar det som att det här information kanske, om jag skulle styra 

*klickar*. Här har vi batteri, fps, det man ju att man vill ha hög fps, annars 

laggar det, ström, 2,69 ampere kanske” 

  Kameraknappen ”Och en, ja, den där *klickar på kameran*. Jaha, då byter jag skärm där” 

”Information, och sen så verktyg och sen så att jag kan skifta kamerahåll antar 

jag. Ja just det, det är ju en minimerings – jag kan ändra vilken jag vill ha 

storbild på” 
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”Den förminskas, eller den undre bilden förstoras och den övre förminskas. Nej 

men det är klar och tydlig symbol” 

M Användning av 

muspekare för 

navigation av 

kamerafältet 

 ”Jag skulle göra nåt sånt här *börjar dra med muspekaren* ja precis. Det är 

jättebra ju.” 

U Utvecklingsmöjligheter Visa batteri i tidsenhet ”Jag hade tyckt att varit skönt, alltså batteri 72% säger inte mig så mycket för 

jag vet inte hur mycket batteri den drar, men jag hade kanske velat ha typ två 

timmar eller någonting” 

  Vindriktning ”Det skulle ju va kunna bra att få veta vindriktningen också” 

  Visa hur långt roboten 

rört sig 

”Nää, ja. egentligen vore det kanske bra att från att man sätter igång den, hur 

många meter den har rullat, meterantal; nu har den åkt i 20 meter då är den 

20 meter in. Det hade, tror jag, varit bra” 

  Joystick eller 

piltangenter för att 

styra 360-

graderskameran 

Vissa av deltagarna uttryckte att de hade föredragit en joystick eller 

piltangenterna för att styra 360-graderskameran, snarare än muspekaren. 

Detta trots att många av dem intuitivt använde sig av muspekaren för att 

navigera fältet. De ansåg att det skulle underlätta om man kunde navigera 

fältet på ett sätt som ej kräver att man hela tiden håller in muspekaren. 

  Flera varningsnivåer ”Nej, man ser ju varning och låg batterinivå, att den är annan färg är ju bra. Jag 

tänker mig även vid infon här att temperatur, att den har nåt värde där den ska 

bli röd. Och att dom ändrar färg. Ja, men det skulle det ju kunna vara så man 

hinner fundera på om man ska ta ut den. Så blir dom gula och sen börjar dom 

bli röda” 

”Varnings…när den kommer under 5% kanske den ska börja blinka” 

  Batteri och temperatur 

tillgängligt på skärmen 

hela tiden 

”Nej egentligen inte, jag tänkte om det egentligen skulle kunna ligga, de här 

temperatur och batteri kunde ligga framme direkt, alla under varandra bara. 

Vet inte om det skulle störa bilden kanske. Så man slapp, så det bara var där, 

hela tiden. I alla fall batteriprocent, temperatur och…de här strömstyrka och 

framesen tror jag inte skulle behöva ligga framme” 

”Men som sagt, temperaturen i hörnet på bilden och sen kanske batteri i andra 

hörnan eller nåt sånt, så man ser, har koll. Det behöver ju inte vara nåt stort 

eller så men så man ser hur mycket det finns kvar” 

 


