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Abstract 

Mobile technology is developing quickly and becomming a part of daily life and communication.  

Bluetooth Low Energy is presented as a new way of mobile interaction. However there are not 

enough studies in this field on the interaction between mobile devices and the physical world. In 

order to understand user needs, and to encourage users to interact, we simulated an interaction 

process through designing and testing a prototype in a specific indoor environment. Prototype 

effectiveness and main characteristics for future mobile application was evaluated through a 

qualitative user study with 20 participants who interacted with our prototype. 
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Sammanfattning 

Den mobila tekniken växer snabbt och blir en del av våra liv och vår kommunikation. BLE 

presenteras på ett nytt sätt inom mobilinteraktion. Det förekommer inte tillräckligt med studier 

inom området för interaktionen mellan mobila enheter och den fysiska världen. För att förstå 

användarbehov och få användare att interagera har vi simulerat en interaktiv process genom att 

designa och testa en prototyp i en specifik inomhusmiljö. Utvärdering av prototypens effektivitet 

och heuristiken har evaluerats genom en kvalitativ studie med 20 användare som har deltagit i 

interaktionen med vår prototyp.  
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Förord där vi tackar informanter 

Vi vill tacka alla på design- och innovationsbyrån Screen Interaction, där vi har genomfört vår 

studie, för denna möjlighet att samarbeta och testa Beacontekniken på nära håll. De har inspirerat 

oss i vår forskning och gjort den verklighetsanpassad. Vi är tacksamma för alla som har deltagit i 

våra användartester, gett oss sin tid och värdefull feedback. Förutom det vill vi tacka vår 

handledare Anders Green som har guidat oss i vår formulering och frågeställning samt gett oss 

ovärderlig konstruktiv kritik och hjälpt oss att vidga våra perspektiv. 
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1. Introduktion  

I detta kapitel presenterar vi dagens mobila möjligheter och vad dessa kan göra för oss. Vi 

presenterar vårt samarbete med företaget som erbjöd oss denna idé till vår studie och vad syftet 

med denna studie är. Vi tar även upp frågeställning och avgränsningar i ramar för denna studie.  

 

1.1 Inledning 

Mobilanvändning är en viktig del av våra liv. Vår interaktion med hjälp av mobila enheter sker till 

den grad att vi knappt märker det (Weiser, 1991). Moderna smarttelefoner är en personlig dator 

med funktioner som Bluetooth, NFC, RFID, GPS, videokamera, röstinspelning, musikspelare och 

andra funktioner som ger användare möjlighet att interagera. Detta har öppnat nya möjligheter i 

vardagslivet.       

 

En av de senaste nyheterna inom mobilkommunikation är Bluetooth Low Energy (BLE). Den 

skickar lågfrekvenssignal till mobiltelefoner som befinner sig i sändarens radie och möjliggör 

kommunikation mellan avsändare och mottagare. Tekniken är billig att producera, skaffa och 

placera. Enheterna behöver ingen fysisk kontakt med varandra på samma sätt som i 

Närfältskommunikation (Near Field Communication eller NFC). Det gör att interaktionen sker på 

ett mycket smidigare sätt.  

 

I denna studie forskade vi kring hur människor agerar och låter sig bli guidade i en miljö där 

smarta enheter pratar med dem. Vi har studerat i hur vi kan designa en applikation som ökar tillit 

och förtroende hos en användare och vad vi kan göra för att öka användbarheten i applikationen. 

Vi skapade ett Lo–Fi pappersprototyp som testades på användare där ett scenario simulerades och 

spelades upp. Genom den kvalitativa studien har vi undersökt om vi kan skapa en fungerande 

prototyp för en mobilapplikation med hjälp av riktlinjer för kontextmedvetenhet.  

 

1.2 Samarbete  

Företaget vi samarbetade med är ett företag som bland annat utvecklar interaktiva gränssnitt för 

mobila applikationer, webbsidor och andra lösningar. Deras syfte är att designa produkter som 

förenklar och förbättrar människors livskvalité. Företaget har en stor passion till att designa för 

användbarhet och användarupplevelse. Människor på företaget är öppensinnade och aktivt letar 
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och testar ny teknik och nya koncept. Med företaget som mentor skapade vi en prototyp för en 

framtida utveckling av en mobilapplikation som vi anpassade för deras kontorsmiljö.    

 

1.3 Idé 

Idé till vår studie byggdes utifrån företagets önskemål om att skapa en interaktiv rundvisning 

(tour) på kontoret med ändamålet att bekanta besökare med den innovativa tekniken som företaget 

arbetar med. Internet of things är ett område som företaget intresserar sig för och vill gärna 

utforska mer om, speciellt med nya tekniker som BLE–beacon. I detta område är det teknisk 

intelligens som länkar i interaktionen mellan artefakter och användare. Den tekniken vill företaget 

använda i sina innovativa projekt. För detta syfte genomförde vi vår studie och undersökte hur en 

applikation med hjälp av beacons navigerar användaren i deras miljö. 

 

1.4 Syfte 

Syfte med denna studie är att med hjälp av möjligheter och begränsningar av den nya tekniken 

utveckla och testa en prototyp som är ämnad att användas hos vår samarbetspartner. Studien 

undersöker hur användaren uppfattar och accepterar det nya sättet att interagera med sin 

smarttelefon och direktanslutning till real–world objects (Xu, Spasojevic, Gao & Jacob, 2008). 

Målet var att utifrån tidigare forskning och redan befintliga riktlinjer inom Människa –

 datorinteraktion (MDI) skapa en verklighetsanpassad prototyp som testades och utvärderades för 

den mest effektiva lösningen på prototypen. Genom den kvalitativa studien kom vi fram till de 

förändringar i prototypen som kan göra den mer användbar och därmed öka effektiviteten i 

interaktionen mellan tekniken och användare.  

 
 

1.5 Frågeställning 

Vi har valt att dela upp vår frågeställning. Vår frågeställning i denna studie är: Hur designas en 

interaktiv applikation för en Internet of things–miljö med hjälp av riktlinjer för 

kontextmedvetenhet? Hur kan man navigera en användare med hjälp av en smarttelefon och BLE–
teknik?  
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1.6 Avgränsning 
      
Pappersprototyp anses vara den mest effektiva prototypmetoden. Den är kostnads- och 

tidseffektiv. Det är lätt att göra ändringar och designa om sin prototyp tidigt i processen. Eftersom 

vårt fokus låg i interaktionen mellan användare och tekniken fick vi arbeta med 

pappersprototypen. För att genomföra en riktig prototyp behöver den produceras digitalt och testas 

i en mobiltelefon. Den digitala prototypen skapas när ett förarbete med pappersprototypen är klart 

och konceptet har skapats. Det är en del av vidareutvecklingen. Här avgränsar vi vår studie och 

fokuserar endast på pappersprototypen. Resultaten av denna studie kommer att användas av vår 

samarbetspartner som grund till en vidareutveckling av prototypen.   

 

2. Begreppsförklaring 

Nedan följer begreppsförklaringar kopplad till vår studie.  

 

Affordance – objektets eller miljöns egenskaper som triggar användaren till interaktion. Den 

beskriver alla möjliga handlingar som finns. Inom HCI (Human–Computer Interaction) indikerar 

denna term hur lätt det är att upptäcka de möjliga handlingarna (Norman, 1988). 

 

Användarupplevelse/User Experience (UX) – ett begrepp som sammanfattar användarens 

upplevelsebeteende, bakgrund, kunskap, känslor under en viss användning av ett system, en 

produkt eller en tjänst (Under & Chandler, 2012).  

 

Användargränssnitt/User Interface (UI) – ett grafiskt gränssnitt i till exempel ett program eller 

en mobilapplikation. UI består av två objekt: input och output. Input ger användaren möjlighet att 

interagera och påverka systemet. Output visar ändringar i system som påverkades av användaren 

(Under & Chandler, 2012). 

 

Beacon (för BLE–sändare) – ger möjlighet att inomhus sända trådlös data över kort distans till 

iPhone och vissa Android modeller (9to5mac, n.d). 

Bluetooth Low Energy (BLE) – bluetooth som skickar lågfrekvenssignal (Vlugt, 2013). 
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Human–Computer Interaction (HCI) – ett begrepp som omfattar interaktionen mellan 

människan och datorn (Card, Moran & Newell 1983). 

 

Internet of things – det är ett koncept som med hjälp av olika sensorer och nätverk kopplar olika 

fysiska objekt mellan varandra eller med den externa miljön (Mckinsey, n.d.). Det får digitala 

saker att prata med varandra och kommunicera till användaren (Patel, Pathak, Teixeira & Issarny, 

2011). 
 

Lo–Fi prototyp – en enkelt konstruerad pappersmodell av en artefakt, applikation eller produkt 

som är gjord för att testa idén på ett snabbt och enkelt sätt (Telono User Experience, n.d). 

Near Field Communication (NFC) – en trådlös kommunikationsteknik, som kräver ett avstånd 

på cirka 4 cm för att påbörja en anslutning. Med hjälp av NFC kan man skicka små mängder 

datainnehåll mellan ett NFC–tagg och en kompatibel enhet eller mellan två kompatibla enheter 

(Android Developers, n.d). 

 

Quick Response Code (QR kod) – en läsbar streckkod som läses av mobiltelefon och som kan 

innehålla exempelvis URL, mobiltelefonnummer, sms-text och liknande information. Med hjälp 

av en applikation kan QR kod laddas ned till mobilen för att läsa innehållet (QR Stuff, n.d). 

 

Radio–frequency identification (RFID) – en trådlös kommunikationsteknik som läser 

information på avstånd med hjälp av taggar. Radiovågor känner igen objekt och överför data 

(RFID Journal, n.d). 

 

Think Aloud Protocol (TAP) – användaren tänker högt under användartester. Designern eller 

personen som ansvarar och observerar användaren ska anteckna, spela in röst, registrera uppgifter 

(Department of Humanities, n.d). 

 

Ubiqutous computing (Ubicomp) – ett begrepp som sammanfattar den interaktion som alla 

enheter är kopplade till. Det fysiska i det osynliga så att vi knappt märker dess närvaro. Ubiquitos 

computing stimulerar och engagerar användaren att aktivt delta i interaktionen med ett gränssnitt 

(Weiser, 1991).   
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3. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras förhistoria till vår tids mobila värld. Hur utvecklingen har skett och hur 

det har påverkat våra möjligheter. Hur populariteten av mobila applikationer har växt och hur 

mobila enheter har blivit en del av våra liv.  

 

3.1 Allmänt 

Moderna smarttelefoner är en personlig dator som stödjer bland annat: Bluetooth, NFC, RFID, 

GPS mobila navigation, videokamera, röstinspelning, musikspelare och andra funktioner som ger 

användaren möjlighet att interagera, underlätta och öppna nya möjligheter i vardagliga rutiner. 

En smarttelefon är en telefon som innehåller ett avancerat operativsystem som gör telefonen till en 

dator. Den kan bland annat ringa, smsa, scanna, skicka e–post och surfa på internet. I dagsläget 

finns det olika smarttelefonmodeller som stödjs av olika operativsystem (OS). De mest populära 

operativsystem är: Android, iOS, BlackBerry OS, Windows mobile och Linux (Megan, 2011). 

 

3.2 Mobila applikationer  

Mobila applikationer är applikationer som exekveras i smarttelefoner och andra mobila enheter. 

Användaren köper eller skapar en egen applikation. Det är program som erbjuder olika 

funktionaliteter och hjälper till att utföra användarens önskade funktionaliteter. Det finns 

applikationer för personlig hjälp, social interaktion, GPS–guider, multimediaverktyg, 

onlineshopping och livsstil (Böhmer, Hecht, Schöning, Kruger & Bauer, 2011). Applikationernas 

användbarhet har gjort dem populära på marknaden. Applikationer är enkla att använda och finns i 

användarnas smarttelefoner vilket möjliggör enkel och snabb åtkomst.  

 

3.3 Ubiquitous computing 

Mark Weiser skapade konceptet ubiquitous computing (Ubicomp) (Weiser, 1991). Ubicomp kallas 

även calm eller pervasive computing. Weisers huvudsynpunkt är att tekniken försvinner i 

vardagslivet och samtidigt diskret påminner oss om vardagsrutiner på ett sätt som gör att vi inte 

märker det.  

Weiser förutsåg framtidens innovation. Efter 20 år har vi tillgång till olika typer och 

funktionaliteter som skärmdatorer, läs- och surfplattor. Nuförtiden har vi möjlighet att koppla 
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olika plattformar, dels till trådlöst nätverk och dels med varandra. Mobilinteraktion med de fysiska 

objekten har studerats i olika förhållanden som bearbetar olika sätt att bilda och utveckla 

interaktionen samt realisera möjligheter av ubiquitous computing.  

Weiser förutsåg också att olika vardagsobjekt kommer att kopplas till nätverk, sensorer och detta 

kommer att kontrolleras och förvaltas med hjälp av datorer. Denna revolution är redan på gång 

och ändrar våra liv.  

 

3.4 Internet of things  

Internet of things ger oss potential att leva i en smart värld.  Begreppet introducerades först av 

Kevin Ashton (1999). Intelligenta enheter som ger utbyte, samlar in information och 

kommunicerar med varandra och användare. Datorer, mediaprodukter och smarta accessoarer har 

uppkoppling till trådlöst nätverk (Chong & Gellersen, 2011). Varje artefakt markeras med 

identifierad nummer och på så sätt kan sköttas med hjälp av datorer. 

Tekninker som NFC, RFID, QR–koder och BLE presenteras inom Internet of things. NFC, RFID 

och QR–koder kräver kontakt mellan enheterna. Med BLE krävs ingen fysisk koppling och det 

underlättar interaktionen. Överföring av data sker i form av text eller bild. Många har stora 

förväntningar på BLE, en teknik som kommer att växa och vara ledande inom Internet of things–

områden (Umer, 2013). Alla tekniker vi har nämnt är fortfarande relativt nya inom interaktionen 

mellan människan och smarta enheter. Därför behöver man lägga mer tid och kraft för att 

implementera tekniken på riktigt och presentera nya sätt för interaktionen med människor. 

Beacon–sändare och BLE är ett nytt koncept inom mobila applikationer. Konceptet expanderar 

och är väldigt aktuellt just nu. I dagsläget finns det få mobilapplikationer som stödjer Beacons. 

Två exempel där beacon används idag är Macy’s, ett av New Yorks köpcenter, och MLB, en 

baseball stadion i New York (Cole, 2013).   

 

3.5 Indoor positioning 

Platsbaserade tjänster som använder Global Positioning System (GPS) används för positionering 

utomhus. GPS använder sig av en teknik som kallas Trilateration och definierar position, 

hastighet och höjd med hjälp av 4–7 satellit samtidigt. GPS–signal går inte igenom väggar och 

andra föremål. Därför kan det inte användas inomhus (Garmin, n.d.).  
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Nokia Research Center gjorde en undersökning om mobilanvändning inomhus. Resultaten visade 

att 80–90 % människor spenderade sin tid inomhus. Sjuttio procent av deras mobilsamtal och 80 

% av datatrafik skedde inomhus (Kalliola, 2011). Det innebär att positioneringssystem för 

inomhus är något man bör satsa på. Inomhuspositionering behövs till exempel för att utforska nya 

köpcenter, hitta lediga parkeringsplatser i parkeringshus eller snabbt hämta ett mjölkpaket i en 

affär. Inomhuspositionering berör vår studie eftersom vi positionerar och guidar våra användare 

med hjälp av beacons och mobiltelefoner.  

 

3.6 Bluetooth 

Bluetooth är en global standard för trådlös kommunikation som skapar en bekväm och säker 

uppkoppling. Bluetooth skapades av företaget Ericsson 1994. Med hjälp av radiosignaler skickas 

data mellan enheter inom kort avstånd. Bluetoothtekniken anpassades inom olika områden som 

medicinapparater, bilar, mobiltelefoner och andra produkter (Bluetooth, n.d.). 
 

3.7 BLE 

Den senaste versionen av Bluetooth kallas Bluetooth 4.0, Bluetooth Low Energy eller BLE. 

Tekniken ger nya möjligheter till Bluetoothenheter och applikationer som bland annat skapar 

effektiv trådlös kommunikation till låg kostnad. En annan värdefull funktion för denna teknik är 

en lång batteritid (Bluetooth, n.d.).  

 

BLE har viktiga faktorer som ger möjlighet till att koppla olika fysiska enheter till “Internet of 

things”. BLE har dessutom stora användningsmöjligheter för inomhuspositionering och 

navigering.  

 

Ett av vanliga användningsområden där tekniken kan användas är hemmet. Ljudsystemet, datorn, 

mobilen, läsplattan är några enheter som kan styras med en mobilapplikation. Med BLE–tekniken 

fungerar beacons som en bro mellan enheterna och parkopplar dem med varandra. Det ger en 

totalt trådlös kontroll till användaren vilket underlättar vardagen och gör den mer interaktiv.  

BLE har standardiserats av IEEE (Decuir, 2010).  
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3.8 BLE användningsområden 

BLE har stora möjligheter och fördelar inom dessa användningsområden: reklam och annonsering, 

underhållning, inomhusnavigering, anslutning till sensorer, betalningssystem, smart energi och 

många fler. Användningsområden växer och det finns möjlighet att ansluta till allt som har 

möjlighet att kopplas till ett nätverk (Bluetooth, n.d.). 

 

 

3.9 Smarta enheter 

Bluetooth Smart–enheter designades för att samla in information om till exempel samla data från 

ett träningspass.  Denna information skickas till Bluetooth Smart Ready-enheter (smarttelefoner, 

surfplattor, dator, TV, smarta klockor) som skickar data vidare till en applikation som styr och 

visar information. Sådana enheter inkluderar olika sensorer, till exempel: pulsmätare, 

nyckelbrickor eller blodsockermätare (Bluetooth, n.d.). 

 

3.10 Beacons  

Beacon betyder fyr i översättning från engelskan och används i olika områden för att lokalisera 

föremål och människor. Beacons används till exempel för att lokalisera båtar eller flygplan och 

äventyrare ute i naturen. Beacons utomhus använder sig av GPS–signaler och kallas PLB 

(Personal Localisation Beacon). Frenkvensstyrka på signalen är 406mhz. Beacon för 

inomhusanvänding är en ny typ av sändare med låg frekvens, 2,4mhz och låg kostnad. Beacons 

skickar ut BLE-signaler till mobila enheter som stödjer iOS7, Android 4.3, Windows Phone 8, 

BlackBerry 10.  

 

3.11 Räckvidden för BLE  

Räckvidden varierar beroende på typ av radiovågor som används (Bluetooth, n.d.). Man kan 

bestämma och programmera signalens räckvidd även om räckvidden är längre än man behöver. 

1. Radiovågor, kategori 1 har en räckvidd på 100 meter och används främst inom industri. 

2. Radiovågor, kategori 2 har en räckvidd på 10 meter och används mest i mobila enheter. 
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3. Radiovågor, kategori 3 har en räckvidd på upp till en meter. 

 

3.12  Push–meddelanden 

Push–tekniken uppdaterar användaren i form av meddelanden som kommer från mobila 

applikationer. Informationen skickas till användaren utan användarens begäran. Det sker per 

automatik eller inom en viss tidsram och används i datorer och mobila enheter (Technopedia, 

n.d.). Med beacon–signaler skickas push–meddelanden när användaren kommer inom räckhåll för 

en beacon–sändare. Användaren blir uppdaterad med rätt information som är kopplad till den plats 

som användaren befinner sig i.  

 

3.13  Hur Beacon fungerar 

När anvädaren kommer i närheten av en Beaconsändare, det vill säga inom sändarens radie, 

skickas BLE signal till mobila enheten. Så länge mobila enheten befinner sig inom samma radie 

skickas signalen frekvent. När mobila enheten försvinner ur samma radie försvinner även 

signalen.  För att kommunkationen mellan Beacon och mobila enheten ska fungera behöver 

användaren ha sin Bluetooth på samt ha en applikation som ska laddas ned (Futureplatforms, 

2013). Varje Beacon har sin egen identifikationsnummer. I applikationen kan man programmera 

vad som ska triggas när mobila enheten befinner sig nära en viss Beacon med sin unika 

identifikationsnummer. Content som visas via applikationen är anpassad för den specifika platsen 

som användaren befinner sig i. När enheten försvinner ur sändarens radie försvinner även 

innehållet som är anpassat för den specifika platsen. När enheten kommer inom radie av ny 

sändare visas nästa innehåll som är anpassad för kontexten. Med hjälp av beacons kan man 

navigera en användare. 

 

Varje miljö behöver ha egen applikation. I denna studie har vi utgått ifrån att användaren som 

kommer in till kontoret har redan laddat ned applikationen som är avsedd för denna miljö. 

Nedan visas en illustration som berättar hur beacons kan placeras i en lokal och hur användaren 

blir navigerad. 
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Användaren kommer till entré. Beacon nr 

1 skickar signal till mobiltelefonen. 

Applikationen visar information som är 

kopplad till detta steg. 

Användaren fortsätter. Vid Beacon nr 2 triggas 

nästa steg i applikationen som guidar 

användaren vidare. 

 

 

Användaren befinner sig inom radien av 

3e Beacon. Applikationen guidar vidare. 

Man kan placera Beacons på olika objekt som 

kan "tala" med användaren via applikationen.  
 
Figur 1. Illustrationen visar hur Beacons fungerar 
 
 
 

4. Forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning och teorier som är relevanta för denna studie. 

Tidigare forskning som tas upp här berör olika tekniker som har likheter med beacontekniken och 

även begrepp som underlättar förståelse för människa–dator–interaktion (HCI).  

 



 16 

4.1 Affordance  

Begreppet affordance myntades först av James Gibson i boken ”The Ecological Approach to 

Visual Perception”. Det introducerades till HCI med hjälp av Donald Normans bok ”The 

Psychology of Everyday Things” 1988. Norman beskriver affordance som en egenskap hos 

artefakter som hjälper användaren att förstå hur artefakten ska användas (Norman, 1988). Om 

artefakten har god affordance behöver användaren bara titta på artefakten för att förstå vad han ska 

göra. Det behövs inga kompletterande detaljer i form av bilder eller instruktioner. Affordance talar 

om det för användaren (Bærentsen & Trettvi, 2002).   

Oftast betraktas affordance som ett ett–till–ett-förhållande mellan användaren och teknologin. 

Vyas, Chisalita & van der Veer (2006) visar att begreppet är brett och även innefattar sociala och 

kulturella aspekter. En interaktionscentrerad syn behövs för att affordance ska användas inom 

designprocesser. Med hjälp av interaktionscentrerad forskning fokuseras användarens engagemang 

med teknologi och hänsyn av användarens sociala och kulturella kontext (ibid.).  

 

4.2 Kontextmedvetenhet  

Ubiquitous computing inför utmaningar för att hitta och utveckla produkter som ska ge personlig 

information till varje användare på rätt sätt, i rätt tid och på rätt plats. 

Begreppet kontextmedvetenhet är en komponent i ubiquitous computing som utvärderar och ger 

rätt information efter vem användaren är, var hen är och vilka resurser som finns i närheten 

(Cheverst, Mitchell & Davies, 2002). 

Riktlinjer för kontextmedvetenhet användes inom studien Exploring Context–Aware Information 

Push som visade två designkoncept av en interaktiv turistguide (Michahelles & Samulolowitz, 

2002). Studien testade först ett designkoncept som gav en viss information (pull) som kom upp 

efter att användaren själv tagit beslutet att trycka på en knapp och uppdaterat information baserad 

på sin kontextmedvetenhet. 

Det andra designkonceptet var mer fokuserat på att testa ny information (push) och tillvägagångs-

sätt. Konceptet skickar med hjälp av kontextuella händelser, t.ex. platsbaserade, ut informationen 

push i ett slags meddelande eller ett röstmeddelande som är relaterat till användarens plats, en 

händelse eller produkter i närheten (Schmidt, 2013).  
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Båda designkoncepten testades i ett museum och resultaten visade att användarna kände sig trygga 

och säkra av att själva ha kontroll över guideprogrammet. Informationen pull uppdaterades 

medvetet efter den aktuella kontexten varje gång användaren tryckte på knappen. Användaren 

behövde inte titta på skärmen hela tiden för att vänta på att informationen push skulle dyka upp. 

Guiden meddelade om användaren glömde bort att trycka på knappen. Detta innebar dock en 

förändring i användarens kontextmedvetenhet.   

Tester från informationen push visade att användarna var väldigt positiva till guiden för 

informationen push. Några av användarna ansåg att push var ett bra koncept på grund av att man 

inte behövde anstränga sig för att själv uppdatera informationen. Push kom upp och uppdaterades 

varje gång användarens position ändrades. Tester gav också en idé för att använda push inom 

platsbaserad navigation. Push kan navigera och informera användaren för att styra användaren till 

rätt plats. Några användare ansåg att de inte önskar att vara en turist på platser som är bekanta för 

dem.  

I slutet av artikeln framkommer det tydligt att push–meddelanden är ett bra tillvägagångssätt som 

har stora möjligheter för framtiden. Användaren kan lätt och snabbt anpassa sig till metoden. 

Interaktionen kommer på detta sätt att bli mer naturlig och ge användaren rätt information på rätt 

plats och i rätt tid. 

 

4.3 Användning och upplevelse av NFC–tekniken 

I en studie av Geven m.fl. (2007) beskrivs och utvärderas resultat av användarupplevelsen (UX) 

mellan användaren och mobilenheter med NFC–tekniken. NFC–tekniken används inom 

betalsystem, en- och tvåvägs informationsutbyten och användarverifiering för tjänster.  

I studien användes metoderna dagboksstudie, enkätundersökning, upplevelsestudie, workshops 

och fokusgrupp för att undersöka användarens interaktion med den mobila enheten. Man ville ta 

reda på hur användaren interagerar första gången med den mobila enheten och NFC och hur 

användarupplevelsen utvecklas framåt efter den första användningen. Man ville också ta reda på 

vilka nya områden, tjänster eller produkter inom NFC som kan utvecklas med hjälp av ett 

användarperspektiv.  

Under processen genomfördes användartester med användarna, som aldrig tidigare hade kontakt 

med NFC. Efter det testade fokusgruppen interaktionen mellan mobilen och NFC–taggar som 

kopplades till en kaffemaskin. Dessutom fick 50 studenter och 25 anställda fortsätta att använda 
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NFC–tekniken under sex månader. Alla testare fick tillgång till en mobilenhet som stödde NFC för 

a) dörrtillgång, b) betalsystem för kaffe, c) betalning vid en kaffeautomat och d) en 

informationsterminal som visade de senaste nyheterna på användarens mobil. Under sju dagar fick 

11 användare skriva dagbok. Efter två månader fick alla 75 deltagare svara på en onlineenkät. 

En deltagargrupp fick delta i en idéutvecklingsworkshop. Målet med workshopen var att 

tillsammans med deltagarna utveckla och skapa olika tjänster som kunde stödja och använda 

NFC–tekniken. 

Efter testningen av tekniken blev deltagarna ombedda att ge sina idéer om nya NFC–tjänster. I 

stort sett såg alla NFC–tekniken som ett bra betalsätt.  

Studiens resultat visade att cirka 75 procent av deltagarna var ”mycket nöjda” eller ”ganska nöjda” 

med användningen av NFC–tekniken. Testpersonerna tyckte att betalsystemet var väldigt praktiskt 

även om de hade vissa problem och oklarheter med dörrtillgång och betalprocessen.  

Studien visade att många av användarna upplevde problem med interaktionen mellan mobilen och 

NFC–taggen. Affordance var oklar. Testpersonerna visste inte hur de skulle sköta interaktionen 

mellan NFC–taggen och mobilen. De hade svårt att avläsa om handlingen genomfördes eller inte.  

Utvärderingen av studien visade att man bör placera NFC–taggen både på mobilenheten samt på 

produkten för att användaren ska förstå hur mobiltelefonen ska placeras på NFC–taggen.  Man bör 

placera information och handlingsinstruktioner på ett aktivt NFC–område. Feedback ska sedan 

alltid ges till användaren efter en genomförd handling. Slutsatserna blev att man noggrant bör 

designa interaktionen med NFC–tjänster. Tjänsterna ska designas på ett användarvänligt sätt och 

för snabb processgenomföring. Designutmaningen var att skapa en tjänst som tydligt visar var i 

interaktionen man befinner sig, var feedback ges och hur interaktionen genomförs. 

 
4.4 Riktlinjer för kontextmedvetenhet 

För att skapa vår pappersprototyp använde vi olika riktlinjer för att identifiera och anpassa dem till 

vår studie. 

I två studier av Fischer (2012) och Häkkilä & Mäntyjärvi (2006) har vi funnit riktlinjer för design 

av kontextmedvetna system som passade väl vår studie. Eftersom vi designade en pappersprototyp 

för en iOS–enhet har vi också tittat på riktlinjer för iPhone (Apple Inc, 2013). En annan guideline 
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inom interaktionsdesign som inspirerade vår studie var heuristiken som anger egenskaper för 

användargränssnitt av Nielsen (1995). 

1. Eliminering av osäkerhet – designern eliminerar risker i användarens osäkerhet. Genom att 

tillföra bekräftelsemoment i applikationen gör man användaren mer säker i sin handling 

och sitt medvetande om var i applikationen användaren befinner sig. Ger kontroll till 

användaren i vissa situationer innan själva handlingen (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006).  

 

2. Avbrottförhinder – designern behöver ha i åtanke de moment som kan förvirra användaren 

eller förhindra hans handlingar. Skräp och andra moment som kan distrahera och förvirra 

användaren kan elimineras genom filtrering (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006).   

 

3. Personalisering – används för att träffa användarens individuella behov. Användaren 

bestämmer själv efter sina personliga preferenser, till exempel att bläddra i meny, listor 

och ändra i inställningar (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006).  

 

4. Informationsöverflöde – när design inte innehåller och visar för mycket information till 

användaren på en gång. Informationen ska organiseras på ett tydligt och meningsfullt sätt.  

Man ska designa och tillämpa denna egenskap till kontexten av pushmeddelanden i 

applikationen. Det får förekomma rätt antal pushmeddelanden inom ett visst intervall. 

(Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006).  

 

5. Intergritet – registrering, säkerhet av personlig information eller anonymanvändning. Här 

tillkommer även användarens privata utrymme som kan störas genom skräp (eng. spam) 

och andra signaler (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006).  

 

6. Mobilitet – design innehåller en enkel och snabb interaktion. Användaren ska lätt 

interagera med enheten när han flyttar runt eller gör någonting annat under interaktionen 

(Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006).  

 

7. Användarkontroll – ger användaren möjlighet till att själv styra hur han vill ta del av 

pushtekniken. Användaren har möjlighet att stänga av vissa funktioner. (Häkkilä & 

Mäntyjärvi, 2006). 
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8. Åtkomst till kontexten – ger användaren kontroll över innehållet kopplad till användarens 

kontext. Genom att ändra exempelvis språk kan användaren lättare förhålla sig till 

informationen han tar in (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006).  

 

9. Synbar status av system – hjälper användaren att hänga med på vad enheten har genomfört 

och var i interaktionen användaren befinner sig (Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006).  

 

10. Användbarhet – egenskap som bekräftar funktionalitetens behov (Häkkilä & Mäntyjärvi, 

2006). 

 
 
 

5. Metod 

I detta kapitel tar vi upp om förhållningsättet i vår forskning och hur vi gick tillväga. De olika 

processer och metoder för att åstadkomma resultaten som presenteras i del sex. Vi utgick ifrån 

deltagande observationer som utfördes på 20 personer. Under observationer fick deltagare 

använda sig av TAP–metoden där man tänker högt under hela testet. För att förtydliga resultatet 

har vi använt oss av en enkät (se bilaga 10.1) och en kortare intervju (se bilaga 10.5) för att 

verkligen få djupare uppfattning om hur interaktionen fungerade mellan användare och 

prototypen. 

 

5.1 User journey 

För att förstå flödet kring prototypen och interaktionen med den gjordes en User Journey som är 

en metod vilken beskriver händelseförloppet ur användarperspektivet och är fokuserad på UX 

(Theuxreview, n.d.). Vi gjorde en mycket detaljerad plan av arbetsflödet som inkluderade allting 

som händer en användare och det användaren interagerar med. Det innehöll användarens tankar 

och känslor, handlingar, utmaningar, prototypens UI flöde och element, prototypens support för 

användaren, tiden som varje steg tog, stegets ändamål, beacons actions och heuristiken (se bilaga 

10.2) Det innebär att alla händelser med artefakter kopplades till användaren vilket vi beskrev i 

detalj. Till exempel det som hände i mobilen, med mobilen, när användaren utförde sina 

handlingar och vad vi förväntade oss av användaren. Därefter användes User Journey som stöd 

inför design av prototypen.  
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5.2 Scenario 

Vi bestämde oss för att använda scenario för att få en bättre förståelse för hela händelseförloppet i 

vår studie kring användaren. Det blev lättare att identifiera, förstå och känna till användaren, 

användarens uppgifter och användarens upplevelser. Förutom det gav det en bättre förståelse för 

hur prototypens design skulle användes i kontexten, hur miljön påverkade användaren, hur 

användaren betedde sig i just en kontorsmiljö. Det gav en klarare bild på hur användarens förhöll 

sig till artefakter som ingick i “touren” (UX for masses, 2010). Artefakter som ingick i touren 

pratade med användaren genom prototypen som triggades med hjälp av beaconsändare (se bilaga 

10.3). 

 

5.3 Pappersprototyp 

Prototypen grundades enligt de teorier och riktlinjer vi angav tidigare. Den simulerades genom 

mallen för modellen iPhone 4/4s (se bilaga 10.4). Vi har ritat gränssnittet och content i 

prototypens mobilskärmar. Alla sidor i applikationen hade likadan struktur och var igenkännbara. 

Det gavs lika mycket utrymme för bild och text på alla sidor.  

 

I den första versionen av prototypen använde drilldown-modell som är det vanligaste 

sidobläddringsformatet i mobiltelefoner, speciellt för iOS7 (Apple Inc, 2013). Användaren fick då 

möjlighet att gå i undersidor. Eftersom vår prototyp utvecklades så förändrades även utseendet av 

prototypen. Vi tog bort undersidor och placerade informationen på en och samma sida eftersom 

det var enkelt att göra och även såg till att användaren inte missade ytterligare information.  

  
 

5.4 Observationer 

Observationer (kallas även användartester) genomfördes på cirka tjugo minuter per person. Varje 

användare fick instruktioner före testet. Våra användartester var baserade på ”deltagande 

observation” och ”semistrukturerad observation” (Bell, 2006). Det innebär att vi aktivt deltog i 

observationerna. Det gjordes för att genomföra interaktionen med prototypen på ett effektivt sätt. 

En ostrukturerad observation skulle innebära oklarheter då testpersoner inte var bekanta med en 

liknande prototyp och i vissa fall interaktion med någon prototyp överhuvudtaget. Vi samlade data 
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parallellt med observationer för att registrera korrekt beteende och reflektioner vid rätt punkt i 

testerna. Vi använde TAP–metoden för att få fullständig information genom alla tester vilket var 

mycket värdefullt.  

För att genomföra tester i rätt miljö och situation simulerade vi 10 beacon–sändare som skickade 

ut signaler till användarens mobil. Varje gång användaren passerade punkten som befann sig inom 

radie av en beacon uppdaterades informationen med en ny notifikation i mobilen. I simuleringen 

bytte vi ut en prototypsida mot en ny vid varje ny notifikation. Användare fick ny information som 

var relaterad till platsen eller objektet. 

 

De första observationerna skedde i samband med utvecklingen av pappersprototyper. Dessa 

skedde med anställda och besökare till företaget. Input och feedback kom från blandade 

bakgrunder, både från programmerare, designers men även från rent av tekniska människor som 

inte designade. Alla deltagare började studier med startpunkt ”Lobby” där de fick hålla i 

pappersprototypen. Under testet fick deltagarna med hjälp av applikations innehåll och 

notifikationer självständigt navigera till bestämda scenarioplatser. Notifikationen kopplades till 

mobilapplikationen som visade en bild. Exempel på beacons notifikation: “Welcome. Start you 

visit with a cup of coffee!”(se bilaga 10.5). Bilden bjöd in användare till kaffemaskinen som fanns 

bara några meter bort. Bilden visade en del av kontorsmiljön för att tala om åt vilket håll 

användare behövde gå. Användare kunde själva navigera till köket med hjälp av notifikationer och 

mobilapplikationens content. Användare gick igenom prototypen steg för steg och navigerades till 

sista punkten i touren. Därefter fick användare fylla i en enkät. 

 

Under och efter varje användartest antecknade vi viktig input som kom fram under och efter 

observationer. Det sammanfattade datainsamlingen effektivare (Bell, 2006). 

 

5.5 Enkätundersökning 

Enkätens syfte var att förstå om användare förstod poängen med prototypen och om prototypen 

höll god användbarhet. Respondenterna meddelandes om att alla svar från enkäten skulle 

behandlas anonymt (Bell, 2006).  

 

Vi valde att ha fyrgradig skala som svarsalternativ i vår enkät. Oftast är den femgradig. Två av 

alternativen går åt ena hållet, två åt andra och ett som är neutral. Det är just den delen vi har valt 
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bort för att på det sättet tvinga användaren att bestämma sig för vilket håll han eller hon känner 

mest åt. Det gav oss ett klarare resultat. 

 

Enkäten hade 3 inledande frågor om testpersonens namn, ålder, kön och yrke och om de kände till 

begreppet Internet of things. Detta underlättade för oss i form av att vi kunde ha mer kontroll över 

våra enkäter när vi bearbetade dem och sammanfattade resultat. Internet of things nämndes för att 

se om personer var insatta och var beredda på en sådan interaktion som framgick i användartestet.  

Därefter följde tolv strukturerade frågor om testpersonens interaktion (Bell, 2006). Två avslutande 

frågor var öppna frågor och gav testpersoner en chans till att skriva sin åsikt, dels om touren och 

dels om prototypen (se bilaga 10.1). 

Enkätundersökningen visade tydligt användarens synpunkter beträffande applikationens 

funktionalitet, notifikationens betydelse och svårigheter inom navigeringen. Vi fick även se om 

testet hade överträffat användarens förväntningar. 

 

5.6. Metodkritik 

Metoden vi har valt fungerade väl för vårt ändamål. Både user journey, prototypen, enkäten och 

användartester har hjälpt oss att förstå hur interaktionen fungerade. Det vi hade kunnat göra 

annorlunda var att skapa en fokusgrupp som inkluderade många deltagare samtidigt. T.ex. hade 

man kunnat ha kollegor som jobbar med interaktionsdesign. Vi hade kunnat spara tid samt komma 

med fler idéer samtidigt om vi hade enats.  

 

Om vi hade haft mer tid innan testerna hade vi kunnat göra testerna mer verkliga med hjälp av en 

digital prototyp som importeras till mobilen och kan ge en bättre verklighetskänsla för 

användarna. Dessutom behöver inte designern spela med pappersprototypen utan kan lägga mer 

tid på iaktagelser. Nu var vi två stycken som hjälpte varandra vilket möjliggjorde fokuserade och 

balanserade användartester som uteslutade moment som kunde missas. En till fördel med en 

digital prototyp är att texten på skärmen hade varit tydligare än i pappersprototypen där den var 

skriven för hand. Man hade även kunnat skriva mer och lägga in bläddrings- och 

scrollfunktionenna. I pappersprototypen var vi tvungna att vara mer sparsamma med ytorna. 
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6. Resultat  

I detta kapitel beskriver vi vad vi har kommit fram till i vår studie. Först presenteras resultaten 

från observationerna under våra användartester. Det finns två tabeller. Den första visar antalet 

testpersoner som uttryckte sig likadant på en viss punkt i testet. Här fick testpersonerna inga 

frågor, utan de tänkte istället högt. Det visade sig att många tänkte likadant vid samma punkt 

under touren. I den andra tabellen redovisas enkätresultat från samma personer efter det att de 

hade gått igenom användartestet. I enkäten har personerna fått strukturerade frågor som handlade 

om deras förståelse av prototypens innebörd och funktionalitet samt hur de uppfattade 

interaktionen. 

 

6.1 Resultat av användartester 

För att bedöma möjligheterna med denna design och hitta eventuella fel och brister, utfördes 

användartester med 20 personer som tidigare inte hade någon erfarenhet av denna typ av 

interaktion samt en person som hade liten erfarenhet med denna teknik. 

Medelåldern för deltagarna var 29,7 år (mellan 18 och 35). 16 personer var män och 4 kvinnor. 

Bland deltagarna var 3 studenter inom media, 7 IT–specialister, 5 designers och 5 arbetare som 

inte jobbade med teknik. Alla användare hade mer än 6 års vana av smarttelefoner. 14 deltagare 

hade hört begreppet Internet of things och 19 deltagare hade inte tidigare använt BLE–tekniken. 

13 personer var helt nya för kontoret där testerna genomfördes.  

 

6.2 Observationsresultat 

Figuren nedan visar stapeldiagram som berör den öppna observationen. Datan visar det 

testpersoner själva har nämnt och det vi ansåg intressant och användbart för vidare utveckling. 
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Figur 2 Observationsresultat 
 

 

Totalt 19 nya egenskaper har önskats av testpersonerna.  Dessa har applicerats i riktlinjer för 

kontextmedvetenhet (jfr Häkkilä & Mäntyjärvi, 2006). Vissa svar har applicerats på flera punkter. 

 

1. Eliminering av osäkerhet –  

• Tre personer önskade introduktion till touren ”Vill ha introduktion till touren” för att 

lättare förstå syftet med interaktionen och varför systemet vände sig till användaren. 

• Två personer önskade en bekräftelseknapp (”Vill ha trigger-knapp för att starta 

touren”) för att eliminera osäkerhet i sin handling.  

• Sju personer önskade en personlig inbjudan (“Inbjudan till att våga gå runt själv”) för 

att få bli mer säkra i sina handlingars.  

• Två personer (”Vill veta hur lång tid touren tar”) för att estimera egen tid. 

• Två personer önskade en presentation om företaget innan själva touren (”Vill ha 

presentation om företaget i början av touren”). 
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• Sex personer önskade att få veta att de blir kontaktade senare (”Vill ha information om 

att kontaktpersonen hittar dig senare”). 

• Tre personer önskade att börja touren i lobbyn (”Vill börja touren i lobbyn”) för att 

eliminera sin rädsla.  

• Två personer önskade få en bekräftelse på utförd handling (”Vill ha knapp för utförd 

handling” ).  

 

2. Avbrottförhinder –  

• Två personer önskade att behålla notifikationen om när det är dags att svänga till köket 

(”Vill ha notifikation ’Sväng till köket’”) eftersom de var obekanta med miljön.  

• Tre personer önskade ännu mer guidning (”Vill ha mer guide i appen”). 

 

3. Personalisering –  

• Sex personer önskade mer personlig inriktning (”Vill ha mer personlig riktning”) där 

systemet adresserar dem med deras namn eller annan personlig approach.  

• Lika många personer önskade en karta (”Vill ha karta”) för positionering.  

• Två personer önskade en meny (”Vill ha meny”)  

• Sex personer ville ha meny i interaktiva hörnan (”Vill ha menyn i interaktiva hörnan”) 

• Två personer önskade instruktioner till kaffemaskinen (”Vill ha instruktioner till 

kaffemaskinen”)  

 

4. Informationsöverflöde – Vid design av prototypen togs hänsyns till informationsflödet och 

semistrukturerade observationer visade att denna punkt i riktlinjer inte behövde åtgärdas.  

 

5. Integritet – Interaktionen kräver ingen registrering och användaren ställs inte inför val om 

att visa sin identitet.  

 

6. Mobilitet – Interaktionen konstruerades för en enkel och snabb interaktion. Användaren 

hade möjlighet att ständigt byta sin position i lokalen under hela interaktionen. 

 

7.   Användarkontroll –  

• Två personer önskade bekräftelseknapp (”Vill ha trigger-knapp för att starta touren”) 

för att veta när touren började.  
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• Tre personer ville ha mer kontroll över applikationen (”Vill ha mer kontroll över 

applikationen”). 

• Två personer ville bläddra i applikationen (”Vill bläddra i appen”).  

 

8. Åtkomst till kontexten –  

• Tre personer önskade mer kontroll (”Vill ha mer kontroll över applikationen”) vilket 

kan underlätta syfte och förståelse.  

 

9. Synbar status av system –  

• Två personer vill veta tidsestimering (”Vill veta hur lång tid touren tar”).  

• Två personer (”Vill ha mer bilder”). 

 

10. Användbarhet – Funktioner i prototypen designades enligt denna punkt. Observationen har 

visat att användbarhetskraven från användare stämde överens med användbarheten som 

presenterades i prototypen.  

 

Personlig kontakt – kunde inte appliceras i dessa riktlinjer utan hamnar i egen kategori 

(”Vill kunna ta tag i någon för frågor”). 

 

Resultat har visat att trots enkelheten i applikationen med push-inriktning vill användare ha 

kontroll och det innebär att man bör använda sig av pull-tekniken också. Kanske endast till en viss 

del, för att ge användaren lite kontroll och därmed öka känslan av säkerhet hos användaren.  

 

6.3 Enkätresultat  

Nedan följer enkätfrågor 

Q1 Känner du till begrepp ”Internet of things”? 
Q2 Jag förstod appens ändamål 
Q3 Det var enkelt att navigera med hjälp av notifikationer 
Q4 Det var enkelt att navigera med hjälp av appen 
Q5 Information om interaktioner i appen var tydlig 
Q6 Jag visste alltid vad mitt nästa steg var 
Q7 Notifieringar styrde mig åt rätt håll 
Q8 Notifieringar gav mig användbar information 
Q9 Notifieringar gav mig en känsla av att jag kunde interagera just med den artifakt som pratade  
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med mig 
Q10 Information om olika interaktiviteter beskrivs tydligt 
Q11 Jag tyckte det var roligt att navigera med appen 
Q12 Jag skulle vilja utforska mer 

 

 

Tabellen nedan visar resultat från enkäten som genomfördes efter varje observation. I kolumnen 

anges antalet svar som hamnade under samma svarskategori. 

 

Enkätfrågor Håller inte alls med Håller inte med Håller med Håller helt och hållet med 
Q1 6     4 
Q2     7 3 
Q3     10   
Q4     8 2 
Q5   1 7 2 
Q6 1 5 2 2 
Q7   2 5 3 
Q8   1 4 5 
Q9 1   6 3 
Q10     8 2 
Q11     4 6 
Q12     3 7 

 
Figur 3. Enkätresultat 
 

 

Med hjälp av svar från enkäten kan vi se vilka punkter i riktlinjer förstärker interaktionen och 

vilka punkter behöver utvecklas. 

 

I frågan om ”Känner du begreppet Internet of Things” hade fyra stycken hållit med helt och hållet 

och sex personer höll inte alls med. Detta svar kan appliceras på punkten ”Eliminering av 

osäkerhet” i riktlinjer. 

 

I frågan om ”Jag förstod appens ändamål” hade tre stycken hållit helt och hållet med och sju höll 

med. Detta visar att prototypen stämde bra med de riktlinjer vi använde och kan passa på alla 

punkter. 
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I frågan om ”Det var enkelt att navigera med hjälp av notifikation” hade tio personer hållit med, 

vilket placeras i “Informationsöverflöde”. 

 

I frågan om ”Det var enkelt att navigera med hjälp av appen” hade två personer hållit helt och 

hållet med och åtta personer höll med. Svaret placeras i “Informationsöverflöde”. 

 

I frågan om ”Information om interaktioner var tydlig” hade två personer hållit helt och hållet 

med, sju personer hållit med och en person höll inte med. Svaret placeras i 

“Informationsöverflöde” och “Mobilitet”. 

 

I frågan om ”Jag visste alltid vad mitt nästa steg var” hade två personer hållit helt och hållet med, 

två personer höll med, fem personer höll inte med och en person höll inte alls med. Svaret placeras 

i “Informationsöverflöde” och “Eliminering av osäkerhet”. 

 

I frågan om ”Notifikationer styrde mig åt rätt håll” hade tre personer hållit helt och hållet med, 

fem personer hållit med och två personer höll inte med. Svaret placeras i “Informationsöverflöde” 

och “Synbar status av system”. 

 

I frågan om ” Notifikationer gav mig användbar information” hade fem personer hållit med helt o 

hållet, fyra personer höll med och en person höll inte med. Svaret placeras i 

“Informationsöverflöde” och “Användbarhet”. 

 

I frågan om ” Notifikationer gav mig en känsla av att jag kunde interagera just med den specifika 

artefakten” hade tre personer hållit med helt och hållet, sex personer hållit med och 1 höll inte alls 

med. Svaret placeras i “Synbar status av system”. 

 

I frågan om ”Information om de olika interaktiviteterna beskrivs tydligt” hade två personer hållit 

helt och hållet med och åtta personer höll med. Svaret placeras i “Informationsöverflöde” och 

“Synbar status av system”. 

 

I frågan om ”Jag tyckte att det var roligt att navigera med appen” hade sex personer hållit med 

helt och hållet och fyra personer hållit med. Svaret placeras i “Mobilitet” och “Användbarhet”. 
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I frågan om ”Jag skulle vilja utforska mer” hade sju personer hållit med helt och hållet och tre 

personer höll med. 

 

7. Analys  

Här presenterar vi studiens analys och analys av de riktlinjer som användes.  

7.1 Det vi kom fram till 

Det som vi har kommit fram under testerna var att besökare inte vågade bege sig ut på touren på 

egen hand, speciellt när människor satt och arbetade på kontoret. I studien hade sju personer 

påpekat detta. Några deltagare nöjde sig med att få det bekräftat av applikationen men de flesta 

ville ha mänsklig kontakt. Det skulle underlätta om den som öppnade dörren för dem berättade om 

applikationen och att de fick ta sig friheten att utforska kontoret på egen hand. Endast några 

stycken kände sig fria att genomföra touren och gå runt under arbetstiden utan att känna sig 

obekväma. 

 

En annan intressant aspekt var att användare önskade att ha kontroll över applikationen. Sex 

personer ville ha mer personlig riktning med exempelvis deras namn i välkomstmeddelandet. Tre 

personer ville ha en introduktion till touren i applikationen, men resterande tyckte att det inte 

behövdes. Sju personer ville ha personlig inbjudan till att ta touren, vilket var en av de känsligaste 

punkterna. Det var även avgörande för vissa för att genomgå touren i verkligheten. Navigationen 

med bild och notifikationer var tydlig, tyckte en del av testpersonerna, men vissa skulle föredra en 

karta. Enligt scenario fick alla testpersoner träffa en person från företaget. För 6 av deltagare var 

det viktigt att bli informerade om att kontaktpersonen de ska möta kommer själv att hitta 

användaren i kontoret och att användaren har tid att utforska kontoret på egen hand. 

 

Enkätutvärderingen visade att alla tio personer höll med om att det var lätt och smidigt att 

navigera med hjälp av notifikationer och åtta användare tyckte att mobilapplikationens innehåll 

styrde användaren till rätt plats. I stort sätt tyckte alla användare att det var en spännande 

interaktion med oväntade notifikationer. Alla användare hade gärna utforskat mer om touren hade 

en fortsättning. 

 

Vi eliminerade alternativ som kunde förvirra användaren. Därför designades vår prototyp väldigt 

enkelt. Det finns endast en väg i guidningen och användaren behöver inte ens trycka sig fram i 
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menyn. Menyn jobbar åt användaren (Tidwell, 2006). Eftersom beacon triggade applikationen 

behövde inte användaren trigga applikationen själv. Man behövde inte genomföra handlingar i 

applikationen, man följde den (Cheverst, Mitchell & Davies, 2002).  

 

Sammanfattningsvis tyckte de flesta testpersoner att det var en rolig och underhållande applikation 

och att det var ett roligt sätt att fördriva tiden samtidigt som de lärde känna företaget. De flesta 

ville känna sig trygga vilket de inte kände i en ny miljö. De tyckte att det var spännande med 

Internet of things som talade till dem och kände till var personen befann sig. 

 

Vi märkte att användare inte alltid behövde applikationens guidning utan det räckte med 

notifikationer. Det gäller speciellt interaktiva hörnan där det fanns artefakter som kikare eller 

gitarr. Då behövde man inte applikationens guide eftersom alla förstod hur dessa används. Tre 

testare kände att de kunde interagera och ta i alla artefakter som de guidades till. Resten av 

användare var inte bekväma med att ta i saker i en för dem okänd plats. Två tyckte att det hade 

varit bra med en person som tog emot dem och berättade om att de gärna fick gå runt och se sig 

omkring för att det finns en intressant applikation att testa. Det skulle göra användarna mer trygga. 

 

Det är viktigt att tänka på all möjliga omständigheter. Kontoret har öppet landskap och rum. 

Kontoret är 555 kvm och man ser inte allting från en och samma punkt. Utöver arbetsplatserna 

finns det konferensrum och plats för spel. Som besökare är man ganska blyg och vill inte störa 

arbete. Studien har visat att den ultimata platsen för att genomföra en tour är i lobbyn, vid entrén, 

där man sitter och väntar. Där finns det större chans att verkligen få besökaren att prova på 

interaktionen. 

 

Det har även varit positiv feedback på att ”värma upp” användaren i lobbyn. d.v.s. börja touren där 

och få besökaren involverad. När besökaren är väl inne i applikationen och har börjat är det lättare 

att få honom/henne att fortsätta vidare. Därmed kan man säga att lobby är en viktig plats för 

interaktionen. 

 

Tidigare forskning har visat att tekniken för “push–meddelanden” kan användas inom 

platsbaserad navigation och med hjälp av detta kan informera och styra användaren till rätt plats 

(Cheverst, Mitchell & Davies, 2002). Vår studie har använt push–tekniken som ett navigationssätt 

vilket styrde användarna till rätt plats. Användarna har snabbt och lätt adopterats till push–
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tekniken. Samma resultat visas också i artikeln “Exploring Context–Aware Information Push” 

(Cheverst, Mitchell & Davies, 2002). Interaktionen blir mer naturlig om användaren får rätt 

information på rätt plats. 

 

Forskningsartikel “Experiencing Real–World Interaction – Results from a NFC User Experience 

Field Trial” visade att en designer bör noggrant skapa sin design för att interaktionen ska fungera 

korrekt och för att användaren ska förstå var interaktionen finns samt få bekräftelse på 

interaktionen (Geven, Strassl, Ferro, Tscheligi & Schwab, 2007). Denna artikel har fungerat som 

en av våra riktlinjer för att forma så klar interaktion som möjligt. Interaktionen med användaren 

kom fram på rätt plats och vid rätt tillfälle. Våra användare förstod prototypens ändamål och 

användbarheten var tillfredställande. Användarna hade tillräckligt med information i prototypen då 

användarna inte behövde mer guidning under interaktionen. 

 

 

7.2 Guideanalys 

Analys av vår studie grundar sig på riktlinjer. Vi har tagit några av de befintliga riktlinjer och 

analyserat dem tillsammans med de resultat som vi har fått från vår studie (Häkkilä & Mäntyjärvi, 

2006).  

 

1. Eliminering av osäkerhet – Detta moment eliminerar risker i användarens handlingar samt 

användarens kännedom om var i processen han befinner sig. Hit kopplas introduktion till touren, 

trigger-knapp för att starta touren samt en trigger knapp för bekräftelse av utförd handling, 

inbjudan till att våga gå runt själv, estimering av tid som touren tar, presentation om företaget, 

information om att kontaktpersonen hittar en senare och delen där användarna ville börja touren i 

lobbyn. Studien har visat att de flesta svar hamnar i denna guideline vilket gör den till den 

viktigaste punkten i studien. Fyra personer visste alltid vad deras nästa steg var mot sex personer 

som inte visste. Det innebar att tydligheten kan förbättras. 

 

2. Avbrottförhinder – Den här punkten hjälper användaren att genomföra sin handling i rätt 

moment och inte missa rätt tillfälle för handling. I steg två i prototypen (se bilaga 10.5 ) hade två 

personer önskat att behålla notifikationen om var de skulle svänga men resten av respondenterna 

ansåg att den notifikationen inte behövdes. Tre personer önskade allmänt extra riktlinjer i 

applikationen. I sin helhet har denna guideline används på rätt sätt då inga respondenter 
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missvisades i prototypen.  

 

3. Personalisering – En viktig punkt i riktlinjer där många respondenter önskade: flera alternativ i 

navigeringen, mer personlig inriktning och instruktioner till användning av artefakter. Hela touren 

var byggd på ett personligt sätt då interaktionen var riktad till en användare. Nästa steg här kan 

vara att rikta till användaren med användarens namn.  

 

Vi har i diskuterat navigeringsalternativ med hjälp av en karta, men efter input om att vissa 

människor har svårigheter med att läsa kartor har vi bestämt att inte använda detta alternativ. 

Därför beslutade vi att ta bort detta alternativ. Studien har dock visat att sex respondenter av tjugo 

önskade en karta.  

 

Endast två personer i hela studien önskade en meny genom hela applikationen.  

 

4. Informationsöverflöde – Vi har anpassat informationsflödet till en notifikation i taget och en 

uppgift i taget vilket uppskattades av respondenterna. Detta skapade en tydlighet i navigationen 

och interaktionen. Alla respondenter noterade att det var enkelt att navigera med hjälp av 

notifikationer och applikationens innehåll. 9 av 10 personer tyckte att instruktioner om 

interaktionen var tydliga.  

 

5. Integritet – Interaktionen kräver ingen registrering och användaren ställs inte inför val om att 

visa sin identitet.  

 

6. Mobilitet – Interaktionen skedde på ett enkelt sätt med hjälp av push–meddelanden som 

skickades med rätt tidsintervall. Användare kunde fokusera på interaktionen och samtidigt utföra 

andra handlingar som att ta en kopp kaffe eller titta på utsikten.  

 

7. Användarkontroll – Några få respondenter har märkt att de saknar en bekräftelse om 

interaktionen var utförd eller inte. Det behövdes enligt dem för att underlätta kontrollen i 

applikationen. Två personer ville bläddra i applikationen för att veta när nästa steget kom. Detta 

skulle inte underlätta interaktionen då nästa steg var beroende av personens positionering och inte 

bekräftelse i applikationen. Om användaren hade den kontrollen hade interaktionen fokuserat på 

pull–tekniken vilket hade försvårat navigeringen då varje steg i applikationen anpassades efter 

användarens positionering. Om användaren till exempel hade kontrollen över bekräftelse och inte 
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befanns sig på rätt plats hade vissa steg i touren kuna försvinna och därför göra touren 

missvisande eller mindre intressant. Det bevisar att användarkontrollen bör begränsas i denna typ 

av navigation. 

 

8. Åtkomst till kontexten – Denna punkt handlar om att ge användaren möjlighet att ändra 

inställningar eller innehåll för att anpassa det till sin egen fördel. Tre användare önskade mer 

kontroll på den punkten och menade att de hade velat ha möjlighet till att stänga av notifikationer 

helt och hållet.  

 

9. Synbar status av system – Funktionsplacering i navigationen samt rätt information har designats 

tydligt vilket ökade graden av affordance (Norman, 1988). Alla funktioner stämde överens med 

interaktionen. Endast två personer önskade ha fler bilder. I vår prototyp saknades bilder fysiskt. Vi 

fick förklara för respondenterna vad den planerade bilden ska visa. I en digitalprototyp, vilket är 

nästa steg i prototypens utveckling, har vi planerat att lägga in bilder i varje steg för att guida 

användarna. Alla push–meddelanden hade samma struktur och språkstil. Två personer hade önskat 

tidsestimering på touren för att kunna avgöra om de hinner genomföra touren. Nio personer tyckte 

att notifikationer gav tydlig information och en person höll inte med. Det bekräftar att 

informationen i notifikationer var klar och konkret. Alla användare höll med om tydligheten i 

informationen som de fick inför varje interaktion. 

 

10. Användbarhet – Observationen och enkätresultat har visat att användbarhetsgraden var 

tillfredställande. Alla tio enkätrespondenter förstod applikationens ändamål. Inga användare 

missuppfattade interaktionen eller funnit den påfrestande. Alla tio personer tyckte att navigering 

med prototypen var rolig och de önskade att utforska mer om möjligheten fanns. Det bevisar hur 

användbarheten påverkar användarupplevelsen.  

 

Resultat har visat att trots enkelheten i applikationen med push–inriktning ville användare ha 

kontroll. Det innebär dock inte att det skulle underlätta interaktionen. Tvärtom skulle detta 

försvåra interaktionen då push–tekniken behöver känna användarens exakta position. Om 

användaren hade haft full kontroll över applikationen hade det medfört risker för fel positionering 

av användaren och därmed felaktig push–information (Michahelles & Samulolowitz, 2002).  
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Resultaten visade att användbarheten var tillfredställande och det tyder på att alla punkter i 

riktlinjer användes på ett korrekt sätt. 

 

 

8. Diskussion och Slutsatser 

Denna studie handlade om att skapa en prototyp för inomhusnavigering med hjälp av BLE–

tekniken (Bluetooth, n.d.). För att testa och utvärdera prototypen användes observationer och 

riktlinjer för kontextmedvetenhet som applicerades på prototypen. Prototypen var anpassad för en 

beacon–miljö där interaktionen simulerades med hjälp av push–tekniken (Technopedia, n.d.).  

Studien har visat att man kan navigera användare med hjälp av en applikation och BLE–teknik. 

Interaktionen kan bli väldigt naturlig och kan hålla god affordance. Eftersom interaktionen är 

kontextbaserad får användaren rätt information vid rätt tillfälle. Det innebär dock att användaren 

inte har kontroll över applikationen. Vi har tidigare nämnt att push- och pull–tekniken, som 

används i riktlinjer för kontextmedvetenhet, avgör om användaren har kontroll över interaktionen. 

Enligt vår studie kan push–tekniken tillsammans med beacons användas i navigationen. Samma 

teknik kan även användas i interaktionen med Internet of things.  

Studien har visat att riktlinjer för kontextmedvetenhet kan appliceras och utvärderas på en 

prototyp för BLE–tekniken (Cheverst, Mitchell & Davies, 2002). Vid analys av våra resultat har vi 

kommit fram till att alla punkter har kunnat appliceras. Vissa punkter som ”Eliminering av 

osäkerhet”, ”Personalisering” och ”Synbar status av system” har kunnat appliceras på flest 

resultat i studien. ”Användarkontroll” är något som respondenter efterfrågade men i vår studie bör 

den punkten appliceras med noggrann kontroll då interaktionen handlar om oförutsedd 

kommunikation och kommunikation som är platsanpassad. Om användaren får mycket kontroll 

kan det medföra risker med att interaktionen inte utförs fullt ut vilket kan ändra 

användarupplevelsen.  

”Personlig kontakt” var något många efterfrågade men för att den inte kunde placeras i någon av 

riktlinjer hamnade den i egen kategori. Det som är intressant att poängtera är att mänsklig kontakt 

fortfarande spelar en viktig roll. Studien har visat att i en ny miljö växer risken för osäkerhet hos 

användaren.  Den mänskliga kontakten är viktig även om interaktionensprocessen är klar och 

tydlig för användaren.   
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Vi har märkt att användare ville ha notifikationer som var ändamålsinriktade. De ville veta och 

känna till endast sådant som var relevant för dem. Alla ville få notifikationer som var intressanta 

för dem och hade med deras besök att göra. Till exempel ville alla besökare på kontoret bli 

guidade till kaffemaskinen. Alla upplevde att de inte vågade utforska kontoret eftersom de inte 

jobbade där (inklusive dem som simulerade att de inte var anställda på företaget).  

Studien kommer att hjälpa framtidens UI- och UX–designers att utveckla denna applikation men 

även att förstå hur riktlinjer för kontextmedvetenhet kan appliceras på interaktionsdesign för 

Bluetooth Low Enery. Denna studie ska kunna användas och appliceras i liknande scenario.  

 

 

8.1 Nästa steg 

Nästa steg i prototyputvecklingen är att göra prototypen digital. Den digitala prototypen kan göras 

med hjälp av olika onlineverktyg som till exempel Proto.io (Proto.io, n.d.). Prototypen går att 

importera till en smarttelefon med hjälp av en QR–kod. Därefter är den mer verklighetsanpassad 

och interaktionen med den blir mer verklig. Den iterära processen fortsätter och det utförs 

användartester som i vår observation. Resultat från tester analyseras vidare för att skapa en 

applikation med kodning som också testats och utvärderas.  

Genom att använda resultat i denna studie går det att förbättra de punkter som behöver åtgärdas 

inför nästa steg i utvecklingen.  
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10. Bilagor 

 
Presentation av alla bilagor som är kopplade till studien: enkät, user journey, scenario, moch–up 

och prototyp.  

 

10.1 Enkäten  
 
Denna enkät fylldes i av testpersoner efter en genomförd tour.  

 

Ange ditt namn, ålder, kön och yrke. Besvara frågor Q1 – Q12 med svarsalternativ 1–2–3–4 där:  

1. Håller med totalt 2. Håller med 3. Håller inte med 4. Håller inte alls med. 

 

Q 1. Känner du till begreppet ”Internet of things”.   

Q 2. Jag förstod appens ändamål. 

Q 3. Det var enkelt att navigera med hjälp av notifieringar. 

Q 4. Det var enkelt att navigera med hjälp av appen. 

Q 5. Information om interktioner i appen var tydlig. 

Q 6.   Jag visste alltid vad mitt nästa steg var. 

Q 7. Notifieringar styrde mig åt rätt håll. 

Q 8. Notifieringar gav mig användbar information. 

Q 9. Notifikationer gav mig en känsla av att jag kunde interagera just med den artifakt 

 som pratade med mig. 

Q 10. Information om olika interaktiviteter beskrivs tydligt. 

Q 11. Jag tycker att det var roligt att navigera med appen. 

Q 12. Jag skulle vilja utforska mer. 

 

 

10.2 UserJourney 
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10.3 Scenario “The tour” 
 
Du är på besök hos företaget. Du är här för första gången och ska träffa en av medarbetarna. Du 

kliver in i kontoret och när du har hängt av dig dina ytterkläder sätter du dig i soffan och väntar på 

att bli hämtad. Medan du väntar finns det ”tid–att–döda”. Du tar fram din mobiltelefon. Du ser att 

du har fått en notifikation. På skärmen ser du ett meddelande som säger ”Welcome to our office. 

Start your visit with a cup of coffee!”. Du blir nyfiken och låser upp din telefon. Via 

notifikationen öppnas en applikation. På första sidan ser du en bild på kontoret och 

introduktionstext till denna applikation. I texten finner du information om att det finns en 

interaktiv tour på kontoret och du välkomnas att ta den touren med invite till köket för att ta en 

kopp kaffe eller te. Du uppmanas också att hålla koll på din mobil under touren då det kommer att 

hända saker under touren. Applikationen visar åt vilket håll du ska gå. Du inser att det inte är så 

långt ifrån dig och du vågar att gå dit och ta en kopp kaffe.  

 

Du går till köket. Du håller i din mobil. När du är nära köket får du en notifikation om att det är 

dags att svänga in till köket. Du går in och plötsligt får en notifikation från kaffemaskinen. Den 

talar till dig via notifikationen. ”Hello, please feel free to try me. I make many sorts of coffee. 

Choose your favourite and enjoy the view, you are on the 29th floor. /Coffee Master”. Du finner 

meddelandet roligt och interaktivt och du letar fram en kopp och därefter beställer ditt kaffe. 
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Interaktionen fortsätter. Du får en till notifikation under ditt kaffestop. ”Check out our interactive 

corner in the next room”, ”Follow the grey carpet to find out what it’s all about”. 

 

Du kliver in i rummet med den gråa mattan och börjar gå mot fönstret och soffgruppen. När du har 

nått soffgruppen får du ytterligare en notifikation: ”Hey, you are in the interaction area. Feel free 

to walk around and explore the area”. Du tar ett par steg och plötsligt uppmanas du att prova 

interagera med den artefakten du är närmast till. Artefakterna fortsätter att prata med dig genom 

att skicka notifikationer varje gång du står nära en av dem. Så småningom kommer din 

kontaktperson fram och hämtar dig. 

 

10.4 IPhone 4s blanka mock–ups för prototypen 
   

 
10.5 Prototyp 
 

Vi berättade för testpersoner att de ska låtsas vara inbjudna till kontoret inför ett möte. De väntar i 

lobbyn och har sin telefon till hands. De tittar på sin telefon då de kommer att guidas med hjälp av 

den. Vi simulerade ändringar i applikationen och bytte plats under interaktionen. Vi hjälpte även 

att vid behov tyda oklarheter i prototypen. Exempel på oklarheter var text eller symboler som var 
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rent visuellt oklara pga. storlek eller skrivstil. 

 

Med hänsyns till engelska språket vilket användes som standard på kontoret, valdes det som 

standardspråk i vår prototyp. 

 

 
 
 
 

Visuellt i applikationen steg för steg 

 

1.   Text: ”Welcome.  Start your visit with a cup of coffee!” 

  

2.   Bild: bild som visar riktningen att gå mot. 

  Info Textruta: ”You are in an interactive office. Please take a tour with this app. It will  

  guide you threw the office”. 
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 Text: ”Please, come to the kitchen to have a cup of coffee. Your contact will find you 

 later”. 

 

3.  Text: ”Turn left here”.  

 

4.  Bild: Bild på kaffemaskinen. 

 Text: ”Hello, please feel free to try me. I make many sorts of coffee. Choose your favourite 

 and enjoy the view, you are on the 29th floor. /Coffee Master :)”. 

 

5.  Text: ”Check our interactive corner” . 

 
 
6.  Bild: Bild på rummet med den gråa mattan och soffgruppen längst bort i rummet. 

 Text: ”Follow the grey carpet and find out what it’s all about”. 

  

7.  Text: ”Hey, you are in the interaction area. Explore this corner by walking around”. 

 

8.   Bild: Bild på läsplattan. 

 Text: ”Hey, I’m an interactive screen”. 

  Info: Information i applikationen om vad läsplattan är till för och hur man använder den. 

 

8.1  Bild: Bild på kikare. 

 Text: ”Do you want to spy on neighbours?” 

 Info: Information i applikationen om vad kikaren är till för och hur man kan använda den. 

 

8.2  Bild: Bild på gitarrer. 

  Text: ”Hey, Let’s make some sound”. 

  Info: Information i applikationen om att det spelas gitarr på fredagar. 

 

8.3  Bild: Bild på glasögonen Oculus rift. 

  Text: ”Hey, We are the reality glasses”. 

  Info: Information i applikationen om vad glasögon är till för och hur man använder dem. 

 

8.4  Bild: Bild på en NFC tagg. 
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  Text: “Mute your phone with single move”. 

  Info: Information i applikationen om vad NFC–taggen är till för och hur man använder den. 

 

8.5  Bild: Bild på konferensrum i glas. 

  Text: ”You can interact with this room” 

  Info: Information i applikationen om vad man kan göra med rummet.  

 

9  Text: ”Thank you for visiting us. Welcome back!” 

  Info: Applikationen hälsar 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


