
Sammanfattning
Vi har tagit fram en prototyp 
på en app som ska hjälpa 
studenter som är nya i Lund 
att hitta på LTH-området.  
Appen består av en karta över 
skolområdet samt en sökruta 
där användaren kan skriva in 
önskad sal, byggnad eller plats.

Framtidsutsikter
Det krävs mycket tester för 
att förstå hur en användare 
interagerar med en app, ibland 
är det som känns uppenbart 
svårt för användaren att förstå. 
Hade vi haft mer tid hade vi 
gjort mer och noggrannare 
användartester. Vi hade även 
ritat allt mer noga och exakt, 
men då detta är tidskrävande 
blev vi tvungna att förenkla 
en del hus samt att vi bara 
fokuserat på att rita IKDC 
invändigt. Tanken är även 
att appen ska fungera på andra 
kampus än LTH, det som skulle 
behövas är andra kartor och 
hus.

Hur gör vi det möjligt för studenter och besökare 
att hitta på LTH, såväl ny som gammal.
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Problemområde
Bland studenter i Lund är 
det många som upplever 
svårigheter med att hitta på nya 
områden. De hjälpmedel som 
finns tillgängliga idag är appar 
där användaren enbart får en 
karta uppifrån och en adress. 
Det som alla appar saknar är 
en karta innifrån, vart befinner 
sig den faktiska salen. 
Dessa system exkluderar 
alla som inte tidigare varit 
på platsen och känner till 
byggnadens i förväg.

Rörelseförhindrade personer 
skulle också ha nytta av att 
kunna söka sin väg i förväg 
och få information om var 
det finns hissar eller rullstols 
anpassade ingångar. Studenter 
med synnedsättning kan ha 
svårigheter med att läsa de 
skyltar som finns på området, 
vi såg därför ett behov av ett 
alternativt sätt att orientera sig 
så som uppläsning av vägen.

Ett användartest gjordes 
med hjälp av powerpoint. 
Användaren skulle söka sig 
till sal 505 i IKDC. Efter första 
användartestet insåg vi att det 
var saker som behövdes ändras 
för att det skulle bli tydligt 
hur användaren skull använda 
appen. Saker justerades och 
ytterligare ett användartest 
gjordes.

Metod
En digital enkät med frågor om 
hur studenter upplever det att 
hitta på nya område skickades 
ut. Enkäten innehöll även 
förslag på ikoner, för att se om 
användarna förstod ikonernas 
mening. Vi ritade en kartvy 
över LTH i vinkel med störst 
översikt. Kartan ritades på 
ett lekfullt sätt med fokus på 
möjlighet till igenkänning. 

Resultat
Vår lösning är en prototyp 
av en app som erbjuder sök 
och orienteringshjälp på 
LTH-campus. Vi ville 
utnyttja det faktum att en 
smartphone är något som de 
flesta studenter har tillgång 
till samt att appar är något 
de flesta använder dagligen. 
Genom möjlighet att ändra 
språk, få saker uppläst samt 

välja vad som ska visas på 
kartan blir appen användbar 
för en bredare grupp studenter, 
och ett hjälpmedel de alltid kan 
bära med sig.

Kartan är ritad på ett lekfullt 
sätt där karaktäristiska drag 
hos byggnader och omgivning 
fångats. Genom att förstärka 
saker som finns på området är 
det tänkt att det ska bli lättare 

att känna igen sig och på sikt 
lära sig hitta utan appen.

I sökrutan ska det gå att söka 
salar, hus, byggnader och 
platser och därefter få en väg 
uppritad eller uppläst som 
visar vart användaren ska gå. 
Bredvid sökknappen finns 
en ikon för inställningar där 
det går att markera vad som 
ska visas på kartan, som till 

exempel var det finns kaffe, 
toaletter eller hissar.

När användaren vill söka sig 
till en byggnad eller sal skrivs 
det in i sökrutan, därefter blir 
allt utom huset användaren 
ska till i svartvitt samtidigt att 
en streckad väg ritas ut. En 
dörrikon vid byggnaden dyker 
upp som leder till en karta över 
husets våningsplan.


