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Abstract 

The focus of this thesis is to implement an existing prototyping system for the main user interface of JAS 

39 Gripen E with associated components, to a portable touch-environment. While at the same time, 

achieving a high usability, where the navigation and handling of windows and functions feels natural for 

the user, despite if the user is experienced with the system or not. The goal of this implementation is to 

create a variant of the system, which can be used for presentational and educational purposes. As the paper 

also has a strong emphasis on usability, the development of the interface, window management and 

functionalities, will be based on produced guidelines for development of a usable system.  

The evaluation methods System Usability Scale and the Thinking Aloud protocol, will be used when 

measuring the implementation’s usability. The purpose of combining these two methods is to minimize any 

potential biasedness in the results, but also to produce tangible data which clearly indicates the 

implementation’s usability. The results from the evaluation indicates that the implementation inhibits a 

good usability, where some room for improvement in the interface’s navigation could be found.  

Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om att realisera ett nuvarande prototypingsystem för JAS 39 Gripen E:s 

huvudgränssnitt, samt dess tillhörande komponenter i en touchbaserad portabel miljö. Samtidigt som en 

hög användbarhet bibehålls och att det implementerade systemets navigering och hantering av fönster, samt 

funktioner känns naturlig för användaren, oavsett om användaren har tidigare erfarenheter med systemet 

eller ej. Målet med implementationen är att utforma en variant av systemet som kan användas för 

presentations- och utbildningssyften. Eftersom en stor vikt läggs på användbarhet, formas gränssnittet, 

fönsterhanteringen och tillhörande funktioner baserat på framtagna riktlinjer för utveckling av ett 

användbart system.  

Två evalueringsmetoder används för att mäta användbarheten av implementationen, System Usability Scale 

och Thinking Aloud protokollet. Kombinationen av dessa två evalueringstekniker används i syfte till att 

minimera ett partiskt resultat, men också för att åstadkomma påtaglig data som tydligt indikerar hur 

användbar implementationen är. Resultatet från dessa undersökningar indikerar att implementationen 

innehar en god användbarhet, där rum för förbättring i gränssnittets navigering kan finnas.  
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1. Inledning  
I dagens samhälle har portabla enheter kommit att bli ett väsentligt mål för utveckling av mjukvara, samt 

tjänster. Pekskärmen och portabla enheter blir allt mer frekventa inom våra hushåll, samt inom företagen. 

Detta medför en rad olika utmaningar, inklusive utveckling av mjukvara med stöd för olika typer av 

miljöer, plattformar, som samtidigt bibehåller motsvarande användbarhet. Det ställer krav på att 

optimera mjukvaran med hänsyn till enheternas olikheter i form av operativsystem och hårdvara. Kraven 

på interaktionen mellan användare och program ökar också, då mjukvara förväntas inneha motsvarande 

funktionalitet och användbarhet som dess stationära motsvarighet. 

Denna rapport utforskar hur ett prototypingsystem kan konverteras ifrån en desktopmiljö till en portabel 

miljö där programmet behöver anpassas på olika sätt för att bibehålla sin ursprungliga kvalité och 

användbarhet. SAAB som efterfrågar arbetet, begär en lösning för detta, som kan komma att användas 

för presentations- och utbildningssyften. En av de primära utmaningarna är att bibehålla eller förbättra 

användbarheten när systemet implementeras i en portabel miljö, trots att det inte har tillgång till den 

förväntad I/O som finns i desktopmiljön. 

Utöver de krav som SAAB ställer på arbetet, kommer välkända riktlinjer för design av användbara 

program och gränssnitt att användas som utgångspunkt när programmet utformas. Detta för att 

säkerställa att den portabla implementationen designas med god användbarhet i åtanke, samtidigt som 

SAAB:s krav uppfylls.  

1.1 Bakgrund 

SAAB är ett företag med en huvudinriktning mot högteknologiska lösningar inom försvarsindustri och 

säkerhet1. SAAB efterfrågar en lösning för att presentera, visa upp och använda deras befintliga 

prototypingsystem i en portabel miljö. Eftersom det befintliga prototypingsystemet är utvecklat med 

hänsyn till en stationär dator och styrs med en joystick och tangentbord, blir ändamålet att anpassa och 

implementera det befintliga systemet till en portabel miljön, samtidigt som förväntad funktionalitet 

bibehålls. För att uppnå detta, behöver ett gränssnitt för navigering och interaktion att utformas för den 

portabla miljön, med ändamålet att uppnå en hög användbarhet. Surfplattan som används i arbetet är en 

Dell Latitude 5290 med operativsystemet Windows 10. Evalueringsmetoderna System Usability Scale 

[1] och Thinking Aloud [2], kommer att användas vid bedömning av systemets användbarhet. Arbetet 

utförs på avdelningen Aeronautics, som ansvarar för bland annat utvecklingen av JAS 39 Gripen.  

1.1.1 Gripen NG 

JAS 39 Gripen är ett multirollstridsflygplan tillverkat av Saab AB och är avsett för jakt, attack och 

spaning. Den senaste versionen av detta flygplan kallas för Gripen NG och är baserat på den tidigare 

versionen Gripen C/D. Det existerar två stycken varianter av flygplanet, den ena är ensitsig och 

betecknas som 39E och den andra betecknas som 39F och är den tvåsitsiga varianten. Denna nya 

generation av JAS 39 Gripen innehar flertalet förbättringar i jämförelse med C/D versionen, bland annat 

en uppdaterad cockpit med förbättrad avionik och krypterad kommunikation. En annan tydlig förändring 

är dess breda huvuddisplay kallat Wide Area Display vilket ersätter Gripen C/D:s tre skärmar, som finns 

i cockpiten. 

                                                 

 
1 https://saabgroup.com/about-company/company-in-brief/ 

https://saabgroup.com/about-company/company-in-brief/
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1.1.2 Wide Area Display 

Prototypingsystemet som används i arbetet, simulerar en nerskalad version av det system och gränssnitt 

som presenteras på huvudskärmen i Gripen E:s cockpit. Huvudgränssnittet befinner sig i cockpitens 

Wide Area Display och är en panoramaformad högupplöst pekskärm, som tillåter en konfigurerbar 

presentation av information för piloten. Skärmen är 19 x 8 tum stor, där systemet har möjlighet att ta 

emot information från pekskärmen, sina multitask-tangenter eller från ett externt gränssnitt. Detta 

moderniserade gränssnitt har effektiviserat människa-maskin-interaktionen mellan piloten och 

flygplanet, där all presenterad information utformats för att vara lättförståelig och kan effektivt visa 

relevant taktisk information vid rätt tillfälle. Den fysiska skärmen tillverkas av det brasilianska företaget 

AEL Sistemas, vilket är en del av den teknologiöverföringsprogram som Gripen är kopplat till.2 

 

Wide Area Display och de externa fönsterna, samt verktygen presenterade i bilden nedan kommer att 

integreras i den portabla miljön, för att enkelt kunna presentera och navigera all information på en 

portabel enhet.  

 

 
Bild 1. Wide Area Display och externa fönster2 

 

1.1.3 Enhetens specifikation 

Surfplattan som systemet implementeras i, är en Dell Latitude 5290. Eftersom enheten besitter en väldigt 

hög säkerhet på dess hårdvara, uppfyller den SAAB:s förväntningar på sekretess. Skärmen har touch-

funktionalitet med stöd för multi-touch och har en storlek på 12.3”, samt en 1920x1280px upplösning. 

Surfplattan har en NVME SK hynix SSD med 256 GB lagringsutrymme, en processor av typen Intel i5-

                                                 

 
2 https://saabgroup.com/sv/media/news-press/news/2018-04/saab-presenterar-simulator-med-nytt-

anvandargranssnitt-for-gripen-e/ 

https://saabgroup.com/sv/media/news-press/news/2018-04/saab-presenterar-simulator-med-nytt-anvandargranssnitt-for-gripen-e/
https://saabgroup.com/sv/media/news-press/news/2018-04/saab-presenterar-simulator-med-nytt-anvandargranssnitt-for-gripen-e/
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8250U, samt 8 GB RAM. Operativsystemet Windows 10 är installerat. Surfplattans höga prestanda gör 

den optimal för att hantera prototypingsystemets processorintensiva operationer. 

1.2 Syfte och Prioriteringslista 

Syftet med detta arbete är att implementera ett existerande prototypingsystem för interaktionen mellan 

piloten och användargränssnittet i Wide Area Display till en portabel enhet med touchfunktionalitet. 

Utöver detta läggs stor vikt på att implementationen innehar en hög användbarhet i en touchorienterad 

portabel miljö. 

 

Det existerande systemet innehar en stor mängd applikationsfönster, som behöver hanteras med hänsyn 

till den portabla enheten. Därför behöver ett nytt gränssnitt utformas för att förenkla interaktion och 

navigering mellan användaren och prototypingsystemet. Gränssnittet kommer att utvecklas i ett WPF 

projekt som använder sig av språken C# och XAML. 

 

Motivationen är att utforska hur ett större system med stöd för extern I/O, bestående av en stor mängd 

applikationsfönster utvecklat för desktop-miljö, anpassas för en portabel enhet, samtidigt som krav för 

hög användbarhet uppfylls. Genom att uppfylla en hög användbarhet, där navigering av gränssnitt och 

utförande av funktioner upplevs som naturligt, öppnar detta upp dörrar för användning i 

utbildningssyften eller presentationssyften där mindre erfarna användare kan interagera med systemet. 

 

En prioriteringslista för kraven SAAB ställer på arbetet ser ut som följande: 

1. Applikationen skall kunna köras i en portabel miljö utan att större brister i prestanda kan noteras. 

2. Navigering mellan applikationens fönster skall anpassas för touch miljö. 

3. Utökat krav: Applikationen skall under normala omständigheter styras med hjälp utav ett flertal 

knappar samt en joystick, implementera en touchbaserad ersättare. 

 

Som ytterligare hjälp har handledning ifrån SAAB mottagits, som hjälper till med frågor kring 

applikationens nuvarande funktionalitet och stöd kring oklarheter vid ny implementering. 

 

1.3 Frågeställning 

Implementation och evaluering av användbarhet för ett prototypingsystem i portabel touch-miljö. 

1.4 Avgränsningar 

 

Detta examensarbete begränsar sig till att implementera ett befintligt system i ny miljö, där viss 

funktionalitet skalats av på grund av sekretess. Denna implementation består utav utveckling av ett 

navigeringsverktyg för att välja mellan applikationsfönster, samt en virtuell ersättning av fysiska 

knappar och joystick för ett existerande prototypingsystem.  

2. Teori 

För att anpassa ett prototypingsystem för en touch miljö, behövs det förståelse för hur sådan utveckling 

skall utföras. Detta kapitel beskriver de metoder inom mjukvaruutveckling som används för en portabel 

enhet med Windows som operativsystem, samt hur applikationsfönster kan hanteras i en sådan miljö. 

Utöver detta beskrivs olika tillvägagångssätt för att mäta användbarhet. 
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2.1 Utveckling till touch enheter 

När ett program anpassas för touch miljö finns det många nya utmaningar som en utvecklare behöver ta 

hänsyn till. W.Anthony belyser ett flertal av dessa i “Software Engineering Issues for Mobile 

Application Development” [3]. Artikeln fokuserar främst på utvecklingen av mjukvara till mobila 

enheter men belyser även de utmaningar som finns för portabla datorer. Anthony beskriver bland annat 

frågor som rör specialiserade användargränssnitt, exempelvis hur mobila applikationers gränssnitt är 

anpassat för rörelseinteraktioner och gester. Majoriteten av dagens portabla enheter har en betydligt 

mindre skärm jämfört med de skärmar som är kopplade till stationära datorer, detta kan vara en av 

anledningarna bakom att det traditionella användargränssnittet inte är förekommande i portabla enheter. 

[3]  

Vidare beskriver Anthony, att användarupplevelsen hos stationära datorer skiljer sig kraftigt i jämförelse 

med touch-orienterade portabla enheter. Där olika former av gester och sensorer är betydligt mer 

förekommande i portabla enheter. Detta spelar en betydande roll, när en applikation för en sådan portabel 

enhet ska utvecklas. Med hänsyn till skiljaktigheterna mellan en stationär och portabel miljö, är 

designfasen av hög viktighet när sådan mjukvara ska utformas. [3] 

2.1.1 Fönsternavigering 

Navigering mellan fönster är ofta kopplat till någon form utav meny. En relevant teknik för att öka 

effektiviteten för insatta användare är användningen av “Marking Menus”. Denna teknik möjliggör en 

smidigare åtkomst till de funktioner en användare vill komma åt. Om en dold meny alltid existerar på 

samma plats vid aktivering, har användaren möjlighet att memorera dess position och snabbare komma 

åt önskat element. [4] 

2.1.2 Riktlinjer för design i touch-miljö 

Eftersom arbetet grundar sig i att anpassa ett existerande program för touch-baserad interaktion på en 

portabel enhet med Windows 10 som operativsystem, kommer Microsofts dokumentation för utveckling 

i touch-miljöer att användas som utgångspunkt under utvecklingsfasen.3 

De I/O operationer som utförs i det existerande prototypingsystemet sker genom joystick och 

tangentbord. Eftersom den nya implementationen ska ersätta dessa interaktionsmoment med touch, finns 

det en rad olika problem som potentiellt kan uppstå. Enligt Microsoft ligger roten av många 

designproblem i att användarnas fingrar är relativt stora i jämförelse med en dators muspekare. 

Potentiellt kan användarens finger dölja väsentlig information på skärmen, samt sakna den precision 

som en muspekare innehar. Detta måste lösas genom implementering av större ikoner och förbättrad 

tolkning av användarens input. När användaren trycker på ett element, är dess tryckområde den 

avgörande faktorn för om användaren trycker rätt eller inte.3 

Hover är en vanlig funktion i miljöer där muspekare används. Den förser användaren med ytterligare 

information när muspekaren svävar över ett objekt.  Eftersom en användare med pekskärm ej använder 

sig av en muspekare, försvinner denna funktionalitet, vilket ställer krav på en ersättare till denna 

informationsgivare. En potentiell ersättning är “Press and Hold” gesten som visar samma information 

när användaren håller nere sitt finger över ett objekt under längre period.3 

Visuell återkoppling vid tryck inom en applikation är förväntat när touch-funktionalitet är 

implementerat. Avsaknaden av muspekare leder till att användaren ej får samma återkoppling ifrån 

                                                 

 
3 https://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/design/input/touch-interactions 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/design/input/touch-interactions


   

 

5 

programmet vid positionering av tryck. Vart användaren trycker, i jämförelse med hur programmet 

tolkar tryckets position, måste vara tydligt förmedlat. Detta för att förhindra eventuella otydligheter från 

att uppstå.3 

2.1.3 Utvecklingsstrategier för touch-miljö 

Vid utveckling av programvara är det mycket vanligt att använda sig av en utvecklingsstrategi bestående 

olika steg, för att skapa en struktur i utvecklingsprocessen och förhindra överflödig felsökning. För 

mobila och portabla enheter finns det vissa utvecklingsstrategier som står ut mer än andra. Specifikt är 

agila strategier att föredra, eftersom portabla applikationer tenderar att behöva en konstant tillsyn, vilket 

är på grund av att det ofta sker förändringar i krav på mjukvara och miljö [5]. Detta är något agila 

strategier är anpassade för att hantera. Några exempel på agila utvecklingsstrategier är: “Mobile-D”, 

“MASAM”, “Scrum” och “Hybrid Methodology Design Process” [6]. 

Arbetet kommer att utföras under en begränsad tid vilket betyder att mer avancerade strategier, som de 

agila strategierna inte är av relevans i detta fallet, eftersom tiden för att förstå och använda dem effektivt 

inte finns tillgänglig. Motiveringen till val av utvecklingsstrategi gick därför till den tidseffektiva 

strategin Rapid Application Development (RAD) [19]. RAD metodikens fokus på att utveckla en 

funktionalitet i taget, är av stor hjälp eftersom det förenklar återkopplingsprocessen från handledare till 

utvecklare, när uppvisning av en prototyp på en kommande funktion skall presenteras. [7] 

2.2 Visual Studio 

Visual Studio är en integrerad utvecklingsmiljö utvecklat av Microsoft. Verktyget tillåter utveckling av 

datorprogram, webbapplikationer, såväl som mobila applikationer. Visual studio stödjer 36 olika 

programmeringsspråk. Utöver detta har det stöd för hjälp vid textredigering, men både aktiv och passiv 

kompilering. En ytterligare funktion är stöd för felsökning vilket gör det möjligt att exekvera 

programkod rad-för-rad och läsa värdena på skapade variabler.4 

2.3 Windows Presentation Foundation (WPF) 

WPF-projekt är en typ av Visual Studio projekt för presentation av fönsterbaserade applikationer. WPF 

är uppbyggt i två delar. Markup (XAML), ett märkspråk för att definiera applikationens utseende. Code-

Behind(C#), som definierar hur programmet ska agera.5 

2.3.1 Extensible Application Markup 

Extensible Application Markup (XAML) utgör den del av ett WPF-projekt som bestämmer hur utseendet 

av fönstrets innehåll ska utformas, därav också användargränssnittet. XAML är ett märkspråk som 

förenklar designprocessen av ett användargränssnitt, där större förkunskaper inom programmering inte 

är väsentligt. Eftersom det är ett märkspråk, innebär det att implementerad kod tolkas i realtid, utan 

någon form av kompilering.6 

2.3.2 Model–view–viewmodel 

Model-view-viewmodel (MVVM) är ett designmönster, som är väl anpassat för utveckling i WPF. WPF 

i sig var byggt med MVVM mönstret i åtanke och används även internt av Microsoft vid utveckling. 

                                                 

 
4 https://visualstudio.microsoft.com/ 
5 https://docs.mcrosoft.com/sv-se/visualstudio/designers/introduction-to-wpf?view=vs-2019 
6 https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/wpf/advanced/xaml-overview-wpf 

https://visualstudio.microsoft.com/
https://docs.microsoft.com/sv-se/visualstudio/designers/introduction-to-wpf?view=vs-2019
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/wpf/advanced/xaml-overview-wpf
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Målet med att använda MVVM är att dela upp koden mellan dynamisk uppdatering av utseendet, som 

animering och rendering. Men även det arbete som sker i bakgrunden, som exempelvis 

serverkommunikation. [8] 

 
Figur 1. MVVM designmönster illustrerat 

 

Delen som hanterar utseendet består av XAML dokumentet View, bakgrundsarbetet kopplat till 

data/information hanteras av C# kod kallat Model och till sist används en ViewModel, där 

bakomliggande kod kopplar samman View och Model delarna. [8] 

2.4 Användbarhet 

Användbarhet är enligt den internationella standardiseringsorganisationens standard ISO 9126 den 

kapacitet en mjukvara har att bli förstådd, inlärd, använd och vara attraktiv för användaren, när det 

används under specifika förutsättningar. [9] Detta innebär att användaren ska kunna utföra önskad 

uppgift på ett logiskt och naturligt vis, utan att bli förhindrad eller behöva memorera flertalet onödiga 

steg. En annan viktig princip är att ett utvecklat program ska kunna användas effektivt, vilket definieras 

som antalet resurser som behöver användas för den investerade ansträngningen.  

Den ovannämnda standarden är en generell bestämmelse för hur användbar mjukvara borde vara 

utformad. Men hur användbara gränssnitt i mjukvara utformas i desktop-miljöer, jämfört med surfplattor 

eller smartphones, beror givetvis på en rad olika faktorer. Enligt Spolsky [10] Behöver utvecklarna förstå 

den användarbas och användningsmiljö som programmet utvecklas för. Stor hänsyn till den förväntade 

användarbasens förkunskaper, förväntningar på prestanda och användning ska tas. Systemet ska göra 

vad användaren vill och ska utföra de uppgifter som användaren förväntar sig [10]. 

Fönster och användargränssnitt ska vara konsekvent i utseendet genom applikationen. Användaren skall 

få en tydlig återkoppling vid inmatning av text eller knapptryck. Andra viktiga faktorer är informativa 

felmeddelanden, naturligt språk och minskade krav på användarens kognitiva belastning. [11] 

I fallet med portabla touch enheter, diskuterar Ezri Daud et al. [12] hur den mindre skärmen försvårar 

designprocessen när information ska presenteras på ett attraktivt sätt för användaren. Utöver detta är 

enheternas lägre prestanda i jämförelse med stationära datorer, ett problem för prestandakrävande 

applikationer. Där enhetens prestanda varierar beroende på tillgängligt minne och processorkraft, vilket 

utvecklare också behöver ta hänsyn till när en evaluering av användbarhet genomförs.  

Dongsong Zhang et al. [13] beskriver en rad olika utmaningar som uppstår när applikationer för mobila 

enheter evalueras. Där de påpekar att kontexten som applikationen används inom är väldigt viktig också. 

Detta innefattar interaktionen mellan användaren, applikationen och miljön som den används inom. Där 

utomstående händelser, kopplade till användningsmiljön kan komma att distrahera användaren vid 

användning av applikationen. 
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2.5 Design av användargränssnitt 

När ett gränssnitt för ett program designas är det viktigt att ta hänsyn till den kontext som det förväntas 

användas inom, men även den användarbas som det utvecklas för. Johnson [14] lyfter hur tidigare 

erfarenheter, kontext och användarmål har en stor påverkan på användarens uppfattning av programmet. 

Detta speglar hur användare av mjukvara oftast inte tittar ordentligt på vilka knappar de klickar på, där 

uppfattningen av vad som visas i gränssnittet är mer baserat efter tidigare erfarenheter, än vad som 

faktiskt visas på skärmen. Ett exempel på detta är kontrollknapparna “Next” och “Back” som existerar 

på många hemsidor och applikationer. Där “Next” knappen nästan alltid placeras till höger om “Back” 

knappen. Om en applikation skulle inneha omvänd ordning på knapparna skulle majoriteten av 

användarna inte upptäcka designvalet, eftersom deras visuella uppfattning påverkas av tidigare 

upplevelser.  

Utöver tidigare upplevelser, spelar användarens ändamål en viktig roll i hur han eller hon uppfattar 

presenterad information. Enligt Johnson, navigerar oftast användare hemsidor eller mjukvara med målet 

att finna en specifik funktion eller information, som är relaterade till sina mål. Där användaren snabbt 

skannar igenom informationen för att finna önskat element. Vidare förklarar Johnson hur användare i 

detta fallet oftast inte ens lägger märke till de element som inte är önskvärda. [14]  

 

När det gäller design av gränssnitt för mobila applikationer, behöver information presenteras med stor 

hänsyn till enhetens skärmstorlek och upplösning. Dongsong Zhang et al. [13] beskriver hur menyval 

ska inneha tydbara etiketter, som är konsekventa genom all navigering i gränssnittet. Valmöjligheterna 

ska vara förutsägbara, där användarna kan förutse utfallet av sina ageranden baserat på tidigare 

interaktionsupplevelser. Utöver detta, ska applikationen undvika att visa långa listor av valmöjligheter 

på skärmen, för att minimera användarens kognitiva belastning. Där endast minimal interaktion med 

enheten behövs för att utföra uppgifter i applikationen. När en applikation innehar mycket information 

och valmöjligheter, föreslås det att använda sig utav hierarkiska menyer så att användaren enkelt kan 

navigera mellan olika funktioner, samtidigt som menyn och dess valmöjligheter presenteras 

minimalistiskt. [13] 

Vid design av ett nytt gränssnitt är det också viktigt att förstå vilka typer av användare som det är avsett 

för, men även vilken nivå av förståelse som ska förväntas av användarna. Joel Spolsky [10] beskriver 

hur det därför är vanligt i designfasen, att ta fram låtsasanvändare, som representerar den kontext som 

mjukvaran förväntas användas inom, men även den kunskap som behövs. Vidare beskriver Spolsky att 

användbarhetsproblem brukar upptäckas endast efter ett fåtal användartester, där upptäckta problem 

drastiskt börjar avta efter att sex personer testat mjukvaran.  

2.6 Design av användbara program 

Det är av stor viktighet att utveckla ett program som är enkelt att förstå och använda, sammanvävt med 

en attraktiv design för den kontext som mjukvaran kommer att användas. Dessa principer har kommit 

att bli en av de viktigaste aspekterna i mjukvaruutveckling. Där den huvudsakliga anledningen bakom 

att mjukvara misslyckas med att fungera på sitt förväntade sätt beror på bristande användbarhet. [15] 

För interaktiva system, som gränssnittet i Gripens Wide Area Display, är det därför viktigt att behandla 

användbarhet som en kritisk aspekt när den portabla versionen för prototypingsystemet utvecklas.    

I fallet med touch-orienterade portabla enheter, finns det en del andra principer att ta hänsyn till. Rodolfo 

Inostroza et al. [16] framställer 12 stycken regler att utgå ifrån vid utveckling av ett system för touch-

enheter, för att maximera användarupplevelsen och minimera användarens kognitiva belastning. 

Tabellen nedan av Rodolfo Inostroza et al. Presenterar en lista av design principer för touch-baserade 
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enheter. Dessa riktlinjer är av hög relevans, då det visar väsentliga principer kring hur program skall 

köras i en portabel enhet, för att maximera dess potentiella användbarhet och användarupplevelse.  

 

Heuristik Definition 

Synlighet för systemets status Enheten skall förse användaren med information 

när förändringar i processer sker, genom att 

skicka snabb återkoppling.   

Matchning mellan systemet och förväntningar Enheten skall kommunicera i ett förväntat språk 

för användaren, istället för att använda system-

orienterade koncept och teknikaliteter 

(fackspråk). Enheten skall visa information i en 

logisk och naturlig ordning.  

Användarkontroll och frihet Enheten skall tillåta användaren att ångra och 

göra om sina åtgärder, samt tydligt förse 

användaren med en form av “nödutgång” för att 

avsluta oönskade funktioner. Dessa skall helst 

utföras med hjälp av en knapp eller liknande.  

Konsekvent och standard Enheten skall följa etablerade konventioner, där 

användaren skall kunna utföra funktioner på ett 

igenkännbart, standardiserat och konsekvent vis.  

Förhindra fel Enheten skall gömma eller avaktivera funktioner 

som inte är tillgängliga, samt varna användaren 

för kritiska ageranden och visa information om 

de. 

Minimera användarens minnesbelastning Enheten skall erbjuda synliga objekt, 

mekanismer och alternativ, för att förhindra 

användaren från att behöva memorera 

information från en del av programmet till en 

annan.  

Anpassning och genvägar Enheten skall förse användaren med alternativ 

för grundläggande och avancerad konfiguration 

av genvägar för mekanismer som används 

frekvent.  

Effektivitet och prestanda Enheten skall kunna ladda och visa information 

inom rimlig tid och minimera antal steg för att 

genomföra en uppgift. Animeringar och 

övergångar skall presenteras på ett smidigt vis. 

Estetisk och minimalistisk design Enheten skall undvika att visa oönskad 

information i kontexter där det ej behövs. 

Hjälpa användare att igenkänna, diagnostisera 

och återhämta sig från fel 

Enheten skall visa felmeddelanden på 

igenkännbart precist vis, baserat på användarens 

nuvarande användande. Därefter förse 

användaren med en konstruktiv åtgärd till felet.  

Hjälp och dokumentation Enhetens dokumentation skall vara enkel att 

hitta och ta hjälp utav. Den skall kunna vägleda 
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användaren till en lösning på ett konstruktivt 

sätt, baserat på användarens aktuella handling. 

Fysisk interaktion och ergonomi Enheten skall förse användaren med fysiska 

knappar eller liknande för dess huvudsakliga 

funktionaliteter. Dessa skall vara placerade i 

igenkännbara positioner som skall upplevas som 

naturliga att använda, anpassade efter 

användarens placering av händer.  

Tabell 1. En lista över heuristik för en användbar touch-baserad enhet. [16] 

 

2.7 Mätning av användbarhet 

Enligt ISO 9241-11 ska en mätning av användbarhet täcka effektiviteten vid användning både i form av 

tid och kvalité, men även användarens tillfredsställelse [1].  Där val av metod bestäms baseras på den 

användbarhet som undersöks. 

 

Det finns flera tillvägagångssätt för att mäta det som täcker användbarhet. Usability.gov7, en ledande 

resurs för riktlinjer kring användbarhet, listar 14 metoder för evaluering av användbarhet i ett system.7 

Bland dessa beskrivs eye tracking, vilket mäter vart i applikationen användaren fokuserar. Detta 

genomförs med ögonspårning, vilket med hjälp utav exempelvis en värmekarta illustrerar vart i 

applikationen som användaren riktar sitt fokus.7  

 

En annan metod är System Usability Scale (SUS), som kommit att bli en industristandard [1]. Denna 

metod består av ett speciellt utformat frågeformulär, bestående av tio frågor och fem alternativ som 

sträcker sig mellan håller starkt med till håller starkt inte med [1]. För att framställa ett SUS värde, ska 

användarna testa systemet och därefter svara på dessa frågor i följande ordning [1]: 

 

1. I think that I would like to use this system frequently. 

2. I found the system unnecessarily complex. 

3. I thought the system was easy to use. 

4. I think that I would need the support of a technical person to be able to use this system. 

5. I found the various functions in this system were well integrated. 

6. I thought there was too much inconsistency in this system. 

7. I would imagine that most people would learn to use this system very quickly. 

8. I found the system very cumbersome to use. 

9. I felt very confident using the system. 

10. I needed to learn a lot of things before I could get going with this system. 

 

Deltagarnas svar summeras och konverteras till en siffra, vilket framställer en skala mellan 0-100. Enligt 

usability.gov8, är det bästa tillvägagångsättet att tolka det framtagna värdet, att normalisera värdena för 

att ge en procentuell ranking.8 Desto högre värden svaren producerar, desto högre användbarhet anses 

systemet inneha. Enligt Brooke [17] är metoden fortfarande av relevans, då den producerar en hög grad 

av godtyckliga slutsatser i jämförelse med andra metoder. Figuren nedan illustrerar hur värdet framtaget 

                                                 

 
7 https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/usability-evaluation/index.html 
8 https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-scale.html 

https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/usability-evaluation/index.html
https://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-scale.html
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ur en SUS undersökning indikerar om det undersökta systemet är användbart eller ej. Ett acceptabelt 

SUS värde anses vara allt över 70 poäng, där ett resultat mellan 85 och 100 ses anses vara mycket högt 

eller enastående. En god användbarhet anses ligga mellan 70 och 85 poäng. [17] 

 

 
Figur 2. Betygsskala för framtaget SUS värde [17] 

 

Usability.gov, beskriver en rad olika fördelar med använda SUS som ett verktyg. Metoden är enkel att 

utforma, samt använda med stora, såväl som små testgrupper med tillförlitliga resultat. SUS kan tydligt 

beskriva om ett system innehar en god användbarhet eller ej. Utöver detta, ska en rad överväganden 

göras när SUS används som verktyg för denna typ av evaluering. Eftersom poängsystemet är ganska 

komplext, finns det tendenser att tolka resultaten subjektivt.  

 

Enligt John Brooke [1], används SUS efter att respondenten använt systemet som evalueras. Där dessa 

respondenter rekommenderas att registrera deras omedelbara uppfattning efter användning, istället för 

att ägna en längre tid åt att fundera på upplevelsen. Anledningen till detta är att minimera subjektiva 

bedömningar från respondenterna, vilket kan leda till resultat som inte representerar den verkliga 

upplevelsen.  

 

F. Paz et al. [2] Listar en rad olika tillvägagångssätt att mäta användbarhet baserat på applikationens 

användningsområden. Bland annat beskrivs User Testing, som innefattar att en mängd användare 

interagerar med mjukvaran och utför en rad fördefinierade uppgifter. Genom noggranna observationer 

kan identifierbara problem för programmets användbarhet finnas. F. Paz et al. beskriver däremot att 

denna metod oftast används i kombination med en rad olika verktyg, som avläser användarens gester 

och skärmens innehåll, för att tillåta en djupare analys av användbarhet.  

 

Ett annat relevant alternativ för att mäta användbarhet är Thinking Aloud protokollet, som involverar att 

en användare verbaliserar sina tankar när de interagerar med programmet. I kombination med detta, ska 

observatörerna uppmuntra användarna att uttrycka sina åsikter när interaktionen med programmet sker. 

[2] Det är en metod för att samla insikter kring deltagarens tankeprocess, när personen interagerar med 

programmet. Enligt T. Boren et al. [18] är det viktigt för observatörerna att uppmuntra deltagaren till att 

alltid verbalisera sina tankar, som om personen skulle vara ensam i rummet, men även att informera 

deltagaren om personen blir tyst. Dessa påminnelser ska ske efter en förbestämd tidsperiod av tystnad. 

Utöver detta ska endast “Hård” verbal data hämtas, detta innebär att deltagarens åsikter eller slutledning 

inte ska värderas i undersökningen. Endast data relaterat till hur deltagaren utför uppgifterna ska hämtas. 

[18]  

3. Metod 

En design för användargränssnittet, anpassat för den portabla touchenheten togs fram. Utöver detta, 

justerades befintliga funktioner för att göra systemet kompatibelt och prestanda effektivt för den portabla 
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enheten. Implementationerna utfördes med Microsoft Visual Studio som utvecklingsmiljö.4 Stor vikt 

lades även på att evaluera användbarheten av den nya implementationen, genom evalueringsmetoden 

System Usability Scale [1] och Thinking Aloud. Utvecklingsstrategin Rapid Application Development 

[19] användes för att uppnå en kontroll och struktur. Under utvecklingsfasen, applicerades 

designmönstret Model–view–viewmodel [8] för att maximera läsbarheten av implementerad kod.  

3.1 Utvecklingsmiljö  

Under utvecklingsfasen användes Visual Studio för att implementera de nya funktionaliteterna, som är 

anpassade efter surfplattans specifikationer. Stora delar av mjukvaruutvecklingen skedde direkt i 

enheten, detta möjliggjorde en snabbare tillgång för att testa ny implementerad funktionalitet. Dessa 

skrevs i programspråket C# .NET, vilket är vad det existerande programmet är utvecklat i. Detta 

möjliggjorde en smidigare övergångsprocess och förenklade mjukvaruutvecklingen när de nya 

funktionerna behövde anpassas till den portabla miljön. En bieffekt av detta var att ett större fokus kunde 

läggas på att optimera användbarheten i systemets gränssnitt.  

Utöver detta användes versionshanteringstekniken Git [20] för att möjliggöra parallell utveckling av 

olika funktioner. Dessutom gjordes implementationen av två personer med olika förståelse för språket, 

vilket gjorde att delar av koden blev skriven i par, genom par-programmering.   

3.2 Design och utveckling av användargränssnitt 

Utgångspunkten för utformning av implementationens användargränssnitt och funktionalitet baseras på 

det befintliga desktop-orienterade systemet, riktlinjerna kring utveckling för användbara enheter 

beskrivet av Rodolfo Inostroza et al. [16] (se tabell 1.), tillsammans med de användningsområden som 

den portabla enheten och implementationen förväntas användas inom. Baserat på dessa faktorer, har 

följande riktlinjer tagits fram som grund för implementationen av prototypingsystemet till surfplattan.  

    

Riktlinje Beskrivning 

Interaktion och ergonomi Prototypingsystemet skall inneha tydliga, 

lättåtkomliga virtuella knappar för att skifta 

mellan olika fönster i huvudgränssnittet. Dessa 

knappar skall vara placerade på ett ergonomiskt 

och naturligt sätt, där användaren enkelt kan 

komma åt dessa. Där risken för att trycka fel är 

minimal. 

Tydlig presentation av information Den virtuella Wide Area Display, vilket är 

huvudgränssnittet, skall vara anpassat efter 

surfplattans skärmstorlek och upplösning. Denna 

skall tillsammans med fönsterna, kunna 

presentera information till användaren på ett 

tydligt sätt. 

Effektivitet och prestanda Enheten som det implementerade 

prototypingsystemet är avsedd för, skall inneha 

en prestanda som inte påverkar responstid på ett 

negativt sätt. 

Minimalistisk och tydlig design för meny Den meny som knapparna befinner sig i, skall 

vara tydlig, utan onödiga eller distraherande 

element.  
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Minimera användarens minnesbelastning Användaren skall kunna utföra uppgifter i 

systemet, med mindre än eller lika mycket steg 

som det ursprungliga prototypingsystemet har. 

Bibehålla hög funktionalitet Prototypingsystemet skall inneha motsvarande 

funktionalitet, inom den ram som företaget 

förväntar sig, i förhållande till det ursprungliga 

systemet. Utan att minska användbarheten. 

Enkel att navigera och presentera Prototypingsystemet skall vara enkelt och 

logiskt att navigera i. Ur en 

presentationskontext, skall det vara enkelt att 

presentera dess olika funktionaliteter på ett 

attraktivt vis.  

Tabell 2. Riktlinjer för utveckling av prototypingsystem i portabel touch-miljö 

3.2.1 Design i XAML 

Designen utformades i XAML Designer, ett verktyg i Visual Studio.4 Detta verktyg användes i 

övergångsfasen, när gränssnittet från desktop-miljön implementerades för Dell Latitude 5290 enheten. 

Vilket förenklade designövergången till den portabla applikationsmiljön, eftersom desktopversionens 

gränssnitt också skapades i XAML. Genom detta verktyg, anpassades användargränssnittet efter 

enhetens skärmstorlek och utformades baserat på framtagna riktlinjer i Tabell 2.  

Ytterligare tillåter XAML skapandet av individuella komponenter som sedan kan infogas och användas 

I andra XAML filer. Knapparna som används I användargränssnittet skapas först som en egen 

komponent där deras funktionalitet och utseende definieras. 

3.2.2 MVVM 

För WPF applikationer, är det mycket vanligt att använda sig av designmönstret MVVM (Model–view–

viewmodel) för att öka kodens läsbarhet. Av denna anledning användes detta designmönster i arbetet 

när ny funktionalitet för prototypingsystemet utvecklas.  

 

Implementation av ett användargränssnitt för fönsterhantering skapas i formen av ett individuellt fönster. 

Fönstret blir då enligt MVVM en view, vilket nya menyelement i formen av knappar kommer 

introduceras.  

Därefter skapades en Viewmodel som blir kopplad till det skapade view-fönstret och kommer att lyssna 

efter kommandon för nedtryckta knappar i samma fönster. En Model skapas sedan i tidigare skapade 

Viewmodel som implementerar knapparnas funktionalitet genom en mappning av knapp till fönster. 

Varje gång en knapps kommando aktiveras, sker en dynamisk skiftning som bestämmer om kopplat 

fönster skall anses som aktivt eller ej. 

3.3 Utvecklingsstrategi 

Målet med RAD är att minimera den tid som behövs för att utveckla en applikation. Strategin består av 

få steg, med syftet att maximera arbetstid och minimera eventuella diskussionsprocesser. [19][7] 

RAD metodiken följdes vid utveckling av prototypingsystemets gränssnitt, där varje uppgift delades upp 

i en mängd krav som prioriterades. Varje element implementerades enligt de framtagna riktlinjerna (se 

Tabell 2.), med god användbarhet i åtanke. Dessa element innefattar gränssnittets navigeringsknappar, 

knappar för att visa/dölja fönster, samt den virtuella joysticken med dess tillhörande kontrollknappar. 
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Under utvecklingsprocessen uppkom ytterligare krav som lades till dynamiskt. Nedan följer en 

illustration av hur arbetet genomfördes enligt RAD metodiken.  

  

Listing and Set Requirement Priorities 

Navigeringsgränssnittets krav för 

prototypingsystemet identifierades, där 

elementen med dess funktionalitet prioriterades. 

 

Design and Implement Requirement 

Elementens storlek och visuella återkoppling ses 

som en viktig utgångspunkt för designen. 

Egenskaperna för varje element implementerades 

i enlighet med framtagna riktlinjer, där 

joystickens kontrollknappar utformades baserat 

på dess fysiska utseende. 

 

Testing and Feedback 

När elementens funktionalitet färdigställdes, 

utfördes en demo för handledare med 

återkoppling. All feedback implementerades tills 

dess att den nya versionen av elementet ansågs 

som färdig. 

 

Figur 3. RAD flödesschema [19] 

 

3.4 Evaluering av funktionalitet och användbarhet 

Under utvecklingsfasen sattes milstolpar upp. Dessa milstolpar bestod utav olika mål i form av systemets 

funktionalitet och design, sammanvävt med avstämningar med handledare inom företaget. Dessa 

avstämningar innefattade testning av nylig implementerad funktionalitet och design med hänsyn till 

användbarhet, för att samla erfarenheter och återkoppling av implementerade funktioner och 

designidéer. Detta genomfördes i syfte till att optimera designen och funktionaliteten för att uppnå 

företagets förväntningar på det utvecklade systemet.  

 

Efter att första versionen av implementationen var färdigställd, genomfördes evalueringen av 

användbarhet med hjälp av metoderna System Usability Scale och Thinking Aloud protokollet. System 

Usability Scale utfördes genom att låta företagets anställda använda systemet på enheten, och därefter 

svara på SUS- enkäten direkt efter användning. Eftersom applikationen kommer att användas inom 

SAAB var det av viktighet att samla denna typ av data, för att enklare kunna förbättra applikationen med 

hänsyn till de användningsområden systemet planeras användas för. Thinking Aloud protokollet 

applicerades för att åstadkomma en bredare förståelse för användbarheten av implementerad 

funktionalitet. Eftersom denna metod kräver att testanvändarna uttrycker sina tankar i realtid, var det ett 
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bra komplement till SUS, då det minimerade ensidiga eller partiska svar när användbarheten 

evaluerades. 

 

Personerna fick tre uppgifter att utföra med hjälp av det nya systemet.  

1. Öppna och stänga två utvalda fönstergrupperingar i den förenklade menyläget. 

2. Navigera till det utökade menyläget och öppna tre specifika fönster, utan gruppering. 

3. Navigera till menyns joystickläge, interagera med systemet med hjälp av den virtuella 

joysticken. 

 

Direkt efter uppgifterna blivit avklarade fick deltagarna svara på de 10 SUS frågorna nedan. 

1. Jag tror att jag skulle vilja använda detta system regelbundet 

2. Jag tycker systemet är mer komplicerad än vad det behöver vara. 

3. Jag tycker systemet är lätt att använda. 

4. Jag tror jag skulle behöva personlig teknisk support för att använda systemet. 

5. Jag tycker de olika funktioner i systemet fungerar väl tillsammans. 

6. Jag tycker det finns många saker som ej är konsekventa i systemet. 

7. Jag tror de flesta skulle kunna lära sig använda detta systemet ganska snabbt. 

8. Jag tycker detta system är besvärligt att använda. 

9. Jag känner mig trygg och säker (på det jag gör) när jag använder systemet. 

10. Jag behöver lära mig ganska mycket innan jag kan börja använda systemet. 

 

Frågorna 1, 3, 5, 7 och 9 är av positiv karaktär och 2, 4, 6, 8 och 10 är av en negativ karaktär. Varje svar 

tolkades i en poängskala mellan 0-4, som motsvarar om deltagaren “håller verkligen inte med” eller 

“håller verkligen med”. För varje positiv fråga, subtraherades 1 från dess poäng och för varje negativ 

fråga subtraherades 5 med värdet. Därefter summerades de framtagna värdena och multiplicerades med 

2.5, där ett SUS poäng kunde framställas. Ett medelvärde från varje deltagares SUS resultat beräknades 

därefter fram. 

3.5 Deltagare av evaluering 

Datainsamling som gjordes för att evaluera användbarhet bestod av en grupp på sex personer. Dessa var 

anställda på SAAB med varierande kunskap om applikationens ursprungliga användargränssnitt.  

Personerna valdes ut genom en intresseanmälan som skickades ut till en större grupp anställda på SAAB 

och studien utfördes sedan med utvalda. Deltagandet av studien var anonym, där deltagarnas 

erfarenheter av prototypingsystemet var varierande. 

4. Resultat 

Under resultatet presenteras både systemets implementation, design och resultatet av den studie som 

genomfördes för att evaluera dess användarbarhet. 

4.1 Implementation 

Den första framtagna prototypen av användargränssnittet implementerades. Denna bestod utav en ny 

huvudpanel innehållande 4 st knappar. De första fyra knapparna visar/döljer grupper av fönster där 

grupperingen är baserad på layouten i den verkliga cockpiten (Se Bild 1.). 

Menyns knappar är placerade i en logisk ordning, med naturlig positionering som tillåter enkel åtkomst 

när surfplattan hålls. Där storleken på knapparna är anpassade för att minimera risken för användartryck 

på fel knapp. 
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Knapparna som används i menyn är en Panelknapp-komponent. Dessa är en egen implementation av 

“system.checkbox”, vilket innebär att de besitter förmågan att markeras och avmarkeras vid 

nedtryckning. När en panelknapp markeras, blir dess kopplade fönster synliga och vid avmarkering så 

döljs de. Det första menyläget som presenteras för användaren är ett förenklat läge, där varje knapp 

öppnar en grupp av fönster. Dessa fönstergrupper öppnas på skärmen baserat på deras verkliga position 

i Gripen E:s cockpit. Knapparnas etiketter är döpta efter vilken position på skärmen som dess associerade 

fönster befinner sig i. Figur 4. illustrerar ett exempel på hur en knapp "A" öppnar en fönstergrupp 

bestående av fönsterna "B" och "C", vid markering.  

 

 
Figur 4. Exempel på hur en knapp har en relation till flera fönster.  

Knapp “A” I bilden visar/döljer fönster “B” och “C” vid knapptryck. 

 

Vid ett senare tillfälle presenterades ett önskemål om möjligheten att fortfarande kunna individuellt 

komma åt fönster vilket gjorde att ett ytterligare läge implementerades. Den förenklade menyn fick ett 

nytt alternativ för att skifta till en ny utökad vy. Där den utökade vyn innehar individuella knappar för 

alla fönster utan gruppering, därav består denna meny av fler knappar, så att en erfaren användare enkelt 

kan navigera och välja ut individuella fönster som ska visas eller döljas. Etiketterna på dessa knappar är 

döpta efter företagets interna namn för fönsterna.  

 

Därefter implementerades ett nytt menyläge för joystick. Detta läge innehar en virtuell representation av 

en fysisk joystick, med dess tillhörande knappar. Joystick- komponenten presenterar användaren med en 

rund, virtuell joystickyta. Denna yta känner av fingertryck inom sig och använder callback funktioner 

för att förmedla information när detta sker. Komponenten ersätter den fysiska joystickhantering i 

prototypingsystemets desktopversion och är placerad längst till vänster i menypanelen. Tillhörande 

knappar för den fysiska joysticken implementerades också virtuellt för detta menyläge, med samma 

funktionalitet och en design som efterliknar dess fysiska motsvarigheter. Alla komponenter designades 

i XAML och utformades i syfte till att öka igenkännbarheten för en erfaren användare.  
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Eftersom gränssnittet innehar tre menylägen, implementerades en menyhierarki där varje menyläge har 

en knapp för att skifta mellan vyerna. Nedan följer en ritning för hur det implementerade gränssnittet är 

uppbyggt, samt panelens olika lägen. Pilarna i figur 5. indikerar flödet i menyhierarkin, som illustrerar 

hur en användare kan skifta mellan de olika lägena. 

 

 
Figur 5. Menyhierarkins flöde 

 

4.2 Användbarhetsundersökning 

Under detta segment presenteras de framtagna resultaten från Thinking Aloud undersökningen och SUS- 

enkäten. Sex anonyma anställda inom företaget testade implementationen på surfplattan och fick som 

uppgift att testa de tre utvalda uppgifterna (kanske behöver vara mer specifik). Under denna process 

uppmanades de att tänka högt och uttrycka sina objektiva uppfattningar kring eventuella upptäckter när 

de interagerade med systemet. Därefter fick de svara på SUS- enkäten och ett resultat sammanställdes.  

4.2.1 Thinking Aloud protokollet 

Nedan beskrivs hur de sex anonyma deltagarna upplevde varje uppgift i undersökningen. 

 

Öppna och stänga två utvalda fönstergrupperingar i den förenklade menyläget: 

Fem av deltagarna fann inga som helst svårigheter att öppna och stänga de två utvalda 

fönstergrupperingarna. Deltagare (6) upplevde knapparnas beskrivning som något otydlig och behövde 

lite mer tid att bekanta sig med gränssnittet innan uppgiften slutfördes. Samtliga deltagare noterade 

även att storleken på applikationsfönsterna var väl anpassade efter skärmstorleken, där informationen 

enkelt kunde avläsas och inga svårigheter med fönstrets interaktion noterades.  

 

Navigera till det utökade menyläget och öppna tre specifika fönster, utan gruppering: 

Deltagare (3) hade till en början svårigheter med att öppna dessa fönster separat och lyckades inte byta 

läge till det utökade menyläget. Samtliga andra deltagare upplevde inga svårigheter med att genomföra 

denna uppgift, och uttryckte navigeringen inom gränssnittet som logisk.   
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Navigera till menyns joystickläge, interagera med systemet med hjälp av den virtuella joysticken: 

Samtliga deltagare hade inga svårigheter med att navigera till joystickläget. Däremot tolkade deltagare 

(1) den virtuella joystickens funktion fel, där personen istället klickade på dess yta istället för att hålla 

ned och dra. Deltagare (6) upplevde joysticken som svår och klickade också på ytan vid interaktion. De 

andra fyra deltagarna upplevde inga svårigheter med att använda joysticken som verktyg för att 

interagera med systemet.  

 

Övriga observationer: 

Efter att de tre uppgifterna genomfördes, fick samtliga deltagare en kort tid att bekanta sig med systemet 

utan instruktioner. Där alla efter några minuter upplevde systemet och dess gränssnitt som logisk och 

uppenbar att navigera och interagera i. 

4.2.2 System Usability Scale 

Sex anonyma personer inom företaget blev tillfrågade att använda gränssnittet och svara på de 10 SUS 

frågorna. Framtagna SUS värden ifrån deras svar sammanställdes i en graf vilket kan ses i figur 5. 

Deltagarna fick välja mellan fem stycken svarsalternativ per fråga, som spänner sig mellan “Håller 

verkligen med” och “Håller verkligen inte med”. 

 

Figur 6. Svaren angivna av de olika deltagarna. Varje deltagare är kopplade till en färg. 

 

Det sammantagna SUS värdet per person, samt medelvärdet beräknades. Dessa resultat illustreras i 

figur 7.  
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Figur 7. Beräknade SUS värde ifrån svaren ur figur 5. 

 

Det framtagna medelvärdet från SUS undersökningen är 83.75, där ett värde över 70 anses som 

accepterat. Detta indikerar att det implementerade prototypingsystemet för surfplattan innehar 

en god användbarhet.   

5. Diskussion 

Detta kapitel diskuterar metoden som användes i undersökningen, framtaget resultat och arbetet i ett 

vidare sammanhang. 

5.1 Metod 

Diskussion av metod. 

5.1.1 Utvecklingsstrategi och designmönster 

RAD metodiken hade både en positiv och negativ inverkan på arbetets flöde, samt kvalitét. Den första 

prototypen i utvecklingsprocessen följde ej designmönstret MVVM och saknade en ViewModel. Detta 

åtgärdades i nästkommande prototyp och fortsatte att förbättras tills dess att en tillfredsställande 

implementation uppnåtts. MVVM upplevdes som svår i början, där mycket av den tidiga 

implementationen skrevs utan hänsyn till designmönstret, för att sedan anpassas till det. Detta bidrog 

däremot till en utökad förståelse för designmönstrets användningsområden och för nästkommande 

implementationer att skrivas i enlighet med MVVM. 

 

Användningen av XAML designer för Visual Studio tillät för smidig utformning av designen för 

gränssnittet och dess komponenter. Eftersom verktyget är direkt integrerat i Visual Studio, kunde 

designidéer enkelt testas och nya komponenter kunde enkelt formas med hänsyn till 

prototypingsystemets funktioner och surfplattans specifikationer.   
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5.1.2 Design och utveckling av användargränssnitt 

De framtagna riktlinjerna grundades efter företagets beskrivning och den kontext som systemet 

förväntas användas inom. Dessa riktlinjer utgjorde en bas för de områden inom användbarhet som 

implementationen ska ta hänsyn till, men även för att tydliggöra vilka moment 

användbarhetsundersökningen ska fokusera på. Genom att använda dessa riktlinjer som grund i Thinking 

Aloud- undersökningen, kunde positiva och negativa användarupplevelser enklare identifieras.  

5.1.3 Evaluering av funktionalitet och användbarhet 

Även om åtgärder vidtogs för att minimera ett partiskt resultat vid undersökningen av systemets 

användbarhet, så är detta svårt att kringgå eftersom undersökningen genomfördes av företagets anställda. 

Detta medför en ökad risk för ett högre framtaget SUS- värde än vad det borde vara, eftersom det kan 

finnas incitament hos de anställda att ge ett positivt resultat. Däremot kommer detta system endast att 

användas inom företaget, vilket också skulle kunna påvisa att SUS- resultatet inte är snedvriden eftersom 

korrekt målgrupp utvärderade den.  

 

Motiveringen bakom de tilldelade uppgifterna för Thinking Aloud undersökningen var att finna 

deltagarnas spontana upplevelser kring implementationens huvudsakliga funktioner kopplade till 

användbarhet. Eftersom implementationens syfte är att fungera i presentations- och utbildningsmiljöer, 

fokuserade denna del av undersökningen på deltagarnas upplevelser kring navigering, interagering, samt 

systemets presentation av information. Trots att det kvantitativa resultatet från SUS- undersökningen 

indikerar att implementationen innehar en hög användbarhet, kunde rum för förbättring finnas när det 

kombinerades med Thinking Aloud protokollet. Detta påvisar även att kombinationen av 

undersökningsmetoderna gynnade arbetet vid utvärdering och bedömning av implementationens 

användbarhet.  

 

5.1.4 Deltagare av evaluering 

Studiedeltagarna kom från olika avdelningar inom företaget med varierande erfarenheter av systemets 

desktopversion. En av personerna hade väldigt hög erfarenhet och hade arbetat med systemet under en 

längre tid. Två stycken hade väldigt liten erfarenhet, och resterande tre hade en medelmåttig erfarenhet 

av systemet. Valet av dessa deltagare motiveras med att det breddar studiens omfång, där blandningen 

av mindre erfarna och erfarna deltagare ger en väsentlig inblick i hur användare med olika bakgrunder 

interagerar med implementationen på surfplattan. Vilket genom de två undersökningarna kan ge resultat 

gällande användbarheten i kontexter med både mindre erfarna och väldigt erfarna användare. Detta anses 

vara i enlighet med de utbildnings- och presentations syfte som implementationen är avsedd för. 

 

5.2 Arbetet i ett vidare sammanhang 

Under denna rubrik behandlas arbetets sammanhang kring etiska frågor. 

5.2.1 Etiskt sammanhang 

Detta arbete har genomförts på avdelningen Aeronautics hos SAAB, som ansvarar för bland annat 

utvecklingen av JAS 39 Gripen. Det utvecklade systemet har användningsområden i presentations- och 

utbildningssyften, vilket ur ett helhetsperspektiv gynnar SAAB och sin roll inom svensk 

försvarsindustri. Med detta uppstår vissa frågor kring arbetets etiska perspektiv, eftersom det skulle 

kunna gynna svensk vapenexport. Detta är en ståndpunkt som varje individ behöver reflektera över. 

Däremot bedömer vi att detta arbete inte innehar några etiska dilemman, eftersom Sverige är ett 

alliansfritt land och behöver därav eftersträva en hög grad av självförsörjning när det gäller utveckling 

av försvarsmateriel. 
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5.3 Resultat 

Diskussion av resultat. Innefattar både motivering till implementation såsom diskussion kring givna 

värden ifrån studien. 

5.3.1 Implementationen 

Motiveringen till lösningen baserar sig på den mängd fönster och funktioner som behöver hanteras, 

sammankopplat med den mängd information som systemet presenterar för användaren. Detta innebär 

att mängden knappar för att visa/dölja fönster, samt de kontrollknappar som interagerar med systemet 

blir väldigt många. För att systemet ska kunna fungera väl både i presentations- och utbildningssyften, 

behöver det upplevas som användbart av både erfarna, såväl som icke- erfarna användare. Därför 

implementerades de förenklade och utökade lägena i gränssnittet, samt joystickläget.  

 

5.3.2 Användbarhetsundersökning 

Det framtagna medelvärdet på 83.75 från SUS- enkäten indikerar att implementationen på surfplattan 

innehar en god användbarhet. Kompletterat med insamlade noteringar från Thinking Aloud protokollet 

kan också utrymme för förbättring synas. Där en majoritet av deltagarna fann det klurigt att finna den 

knapp som navigerar bakåt i menyhierarkin. Detta kan bero på namnvalet för den knapp som sköter 

navigeringen mellan de olika menylägena i systemet. En annan tolkning skulle också kunna vara att 

differentiera utseendet för knappen som sköter menynavigeringen ifrån de andra, vilket hade kunnat 

göra det enklare för användaren att förstå knappens innebörd. Utöver detta noterade alla studiedeltagare 

att resterande navigering upplevdes som logisk, samt att den virtuella joystick och dess tillhörande 

kontrollknappar fungerade som förväntat.  

 

Riktlinjerna för interaktion och ergonomi gav upphov till att stora knappar med logisk ordning 

implementerades i användargränssnittet. Tydliga färger på dessa element och visuell respons vid 

nedtryckning noterades inneha en positiv påverkan på systemets användbarhet. 

6. Slutsats 

Syftet med detta arbete var att utveckla ett användbart gränssnitt för ett prototypingsystem som 

implementerades i en surfplatta. Riktlinjer för utveckling av detta gränssnitt togs fram och baserades på 

kända riktlinjer för användbarhet vid utveckling för portabla enheter. Implementationen följde dessa 

framtagna riktlinjer med motivationen att utveckla ett gränssnitt som upplevs som naturlig och logisk 

att navigera samt använda, oberoende på om användaren är erfaren med systemet eller ej. Thinking Aloud 

protokollet användes för en grupp anställda inom företaget med varierande erfarenhet av systemet. 

Samtliga studiedeltagare uttryckte en positiv upplevelse och upplevde systemet med implementerad 

gränssnitt som logisk och enkel att navigera. Däremot uttryckte majoriteten av deltagarna en viss 

otydlighet i hur man navigerar bakåt i menyhierarkin, vilket noterades och användes i vår bedömning 

av implementationens användbarhet. Deltagarna svarade därefter på System Usability Scale- enkäten, 

där det framtagna medelvärdet 83.75 indikerar att implementationen innehar en hög användbarhet. 

Slutsatsen för detta arbete är därför att det implementerade gränssnittet för systemet innehar en hög 

användbarhet för den kontext som det förväntas användas inom, med rum för förbättring. 

Implementationen uppfyller därför arbetets frågeställning. 
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