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Sammanfattning 
 

Den nya generationens mobila nätverksteknologi som Long Term Evolution (LTE) blir allt mer komplex med 

avseende på struktur och kommunikation. Allt viktigare blir utbildningsverktyg som beskriver komponenter och 

kommunikationsstrukturer inom denna teknologi. Detta ställer samtidigt krav på att verktyget håller en hög nivå 

av användbarhet. 

 

I denna studie genomfördes en användbarhetsutvärdering av LTE-simuleringsmjukvaran SimuLTE. Studien 

utfördes genom en utvärdering med 12 målbaserade, heltäckande scenarion som nio deltagare med teknisk 

bakgrund fick genomföra. De målbaserade scenarierna baserades på problemområden som identifierats med 

hjälp av en heuristisk utvärdering av systemet. Utvärderingsinstrumentet System Usability Scale (SuS) användes 

för att skatta användarnas subjektiva värdering av SimuLTEs användbarhet. Utvärderingstillfällena avslutades 

med inviduella intervjuer med deltagarna. 

 

Resultatet från studien indikerade att SimuLTE kan vara ett lämpligt undervisningsverktyg. Deltagarna kunde 

slutföra de målbaserade scenarierna inom utsatta tidsramar, vilket indikerar att verktyget lämpar sig för 

målgruppen. Systemet erhöll en SuS-poäng på 68 poäng, vilket kan anses vara acceptabelt med tanke på den 

korta introduktionen till systemet. Intervjuerna visade att flertalet av deltagarna ställde sig positiva till den 

visuella representationen av LTE-strukturen. Identifierade brister i systemet som bör åtgärdas gäller främst 

systemstatus och återkoppling. 
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1. Inledning 
 

  

1.1 Motivering 
 

I allt större utsträckning kräver modern mobilteknologi snabbare överföringshastigheter och utvecklingen av 

dessa är under ständig framfart. Nästa generations mobilnät, den 4:e generationen eller 4G som den så ofta 

benämns, är den teknik som idag etableras för att hantera snabb trådlös dataöverföring. Long Term Evolution 

(LTE) är en annan benämning som tekniken går över och den nyttjar ny teknik i de flesta led, alltifrån mjukvara 

i basstationer till fler och modernare accesspunkter. Samtidigt som tekniken blir mer komplex ökar även 

behovet av pedagogisk mjukvara för att få en inblick i hur ett LTE-nätverket är uppbyggt. För att kunna 

fastställa hur lämpad mjukvaran är för utbildning måste den användbarhetsutvärderas.   

 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att identifiera en lämplig mjukvaruplattform som ska kunna användas som ett verktyg 

i samband med utbildning inom LTE. För finna en mjukvara som har rätt funktionalitet enligt användarmål, som 

samtidigt ska vara lätt att använda för nya användare, så krävs studier och utvärdering av mjukvaran för att 

fastställa mjukvarans användbarhet. Ytterligare ett mål är att med hjälp av användbarhetsutvärderingar kunna 

identifiera brister hos mjukvaran. Vidare ska det även fastställas designåtgärder till mjukvaran baserade på dessa 

brister. 

 

 

1.3 Uppdragsgivare 
 

Uppdragsgivaren MindRoad AB är ett mångfacetterat företag som är uppdelat i fyra förgreningar: 
 

 MindRoad Academy – Erbjuder spetsutbildningar inom data- och telekom, inbyggda system om 

realtidsutveckling, applikationstuveckling samt agila metoder. 

 

 MindRoad Embedded – Utvecklar inbyggda system med realtidsegenskaper. Ofta är det någon form 

av signalbehandling eller reglerteknik inblandad. Algoritmutveckling är en viktig del. 

 

 MindRoad Application – Utvecklar applikationer för olika former av interaktiva system. Det kan vara 

Webbprogrammering, utveckling för Android eller för iOS.  

 

 MindRoad Sourcing – Erbjuder hjälp med uppdrag i Asien i allmänhet och Kina i synnerhet för 

outsourcing där delar av uppdraget görs i Sverige och delar i Asien, produktion samt import och export. 

 

MindRoad Academy är den förgrening som kommer att använda de resultat och upptäckter som fastställs i den 

här rapporten som underlag för vidare analys. Målet är även att detta kommer bidra med att upptäcka nya 

möjligheter, hitta existerande eller potentiella problem rörande LTE-nät. 
 

 

1.4 Frågeställning 
 

 Vilka alternativ för LTE-modellering existerar för att uppfylla de användarmål som sätts upp? 

(Dessa användarmål beskrivs i avsnitt 3.1 Användarmål) 

 

 Hur kan man med hjälp av de utvärderingsmetoder för användbarhet utvärdera LTE-modellering i 

utbildningssyfte? 

 

 Vilka användbarhetsaspekter kan förbättras för vald LTE-modellering för att underlätta 

användbarheten? Hur kan de förbättras? Vilka problem finns det? 
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1.5 Avgränsingar 
 

Detta arbete tar ej hänsyn till teknisk prestanda hos modelleringsprogrammet, exempelvis tid för att förbereda en 

simulering. Istället avgränsas omfånget till att granska faktorer som underlättar lärande och god förståelse. Att 

man utan större förkunskaper kan ta till sig informationen som presenteras trots dess komplexa natur. 
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2. Teori 
 

 

2.1 Områdesbakgrund 
 

 

2.1.1 Interaktionsanalys 
 

Tekniska produkter omfattar ett mångfacetterat ämne och utgör en stor roll i dagens samhälle. Det ställs allt 

högre krav på tekniska produkter och de blir allt mer komplexa i sin struktur. Samtidigt som de blir mer 

komplexa måste de också ha en fortsatt god användarvänlighet så människor kan använda dom. Det finns flera 

metoder för att uppnå god användarvänlighet genom så kallad interaktionsanalys. Metoder för 

interaktionsanalys avser att hitta fel i form av användarvänlighets- och användarfel. Detta syftar på interaktionen 

mellan slutanvändare och produkt. Hittas användarvänlighetsfel kan dom ofta justeras med en omdesign av 

produkten i fråga. Är det istället användarfel som identifieras går det att, genom analys, hitta handlingar 

användaren utför som kan leda till allvarliga följder. Genom att utforma gränssnittet hos produkten genomtänkt 

eller träning av de som använder produkten går dessa problem att hindra. Det bör understrykas att det är svårt att 

fånga alla potentiella fel som kan uppstå när användare använder en viss produkt, men det viktiga är att 

identifiera och hindra de fel som faktiskt blir upptäcka [1]. För att utföra en interaktionsanalys är det vissa 

faktorer som måste uppfyllas. Kunskap om människa-teknik-systemet krävs. Detta omfattar att det måste finnas 

kunskap om användaren av programmet, produkten som testas (Struktur och gränssnitt), miljön runt om och 

arbetsuppgifterna som ska utföras. Det går att utföra en interaktionsanalys med eller utan de tänkta användarna 

för produkten. Om utvärderingen utförs utan användare blir det en så kallad expertutvärdering, vilket som menar 

på att de som utför interaktionsanalysen har kunskap kring ergonomi, gränssnittdesign och produkten. 
 

 

2.1.2 Cognitive Engineering 
 

Termen Cognitive Engineering, eller som på svenska skulle kunna översättas till kognitiv ergonomi, myntades 

av Donald A. Norman 1986 när Norman skulle beskriva en tillämpad kognitiv vetenskap [2]. Det existerande 

redan termer såsom kognitiv psykologi, kognitiv vetenskap och mänskliga faktorer men ingen som beskrev det 

ämnesområde Norman ville beröra. Kognitiv ergonomi innebär att man tar existerande vetenskap och tillämpar 

denna till processen kring att designa och konstruera nya produkter. Den kognitiva ergonomin uppkom som en 

produkt av datorers framfart samt deras komplexa inlärningskurva. Samtidigt fanns det även andra typer av 

enheter som började bli allt mer krävande av slutanvändaren och svårigheterna kring att förstå samt använda 

dessa korrekt blev allt större. Därför blev målet att skapa en förståelse för de problem som finns kring 

interaktionsdesign, hur en kan välja de bättre av alternativ när alternativ existerar och hur en bedömer olika 

avvägningar. Norman sätter upp två huvudmål som beskriver vad han vill åstadkomma med kognitiv ergonomi: 
 

 Att skapa en förståelse för grundläggande principer bakom mänskligt agerande och prestation som är 

relevant för framställningen av tekniska designprinciper [2]. 

 

 Att utforma system som är behagliga att använda. Där målet inte är effektivitet, inte heller lätthet eller 

prestanda (Även om dessa är eftertraktade egenskaper hos ett system). Istället söker man att skapa 

system som är behagliga, även roliga, eller det som kallas pleasurable engagement [2]. 

 

Norman beskriver problemen och avvikelserna kring psykologiska samt fysiska variabler, vilka som måste 

hanteras i design, analys och användning av system. Dessa väljer Norman att representera som två “fallgropar” - 

The Gulf of Execution och The Gulf of Evaluation [2]. Båda dessa fallgropar måste sammanlänkas för att 

designa och skapa ett så bra system som möjligt. Båda de här sammanlänkningarna knyts samman och bildar 

något som Norman kommit att kalla för Norman’s Action Cycle [3]. Nedan kommer dessa sammanlänkningar 

att beskrivas närmare. 
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2.1.2.1 Sammanlänkning av The Gulf of Execution  
 

Sammanlänkningen av mål och det fysiska systemet kan delas in fyra olika delar: 
 

 Avsiktsbildning - Det första steget är att bilda avsikten. Vilka mål och avsikter en person har för det 

fysiska systemet. 

 

 Planera åtgärdssekvensen - Att kunna översätta avsiktens mål till de förändringar som måste ske hos 

fysiska variabler hos systemet krävs för att kunna specificera åtgärdssekvensen. 

 

 Utför åtgärdssekvensen - När en lämplig handling har blivit fastställd så ska handlingen utföras. 

Utförandet är den första fysiska handlingen i denna sekvens (Att skapa en avsiktsbildning och 

specificera åtgärdssekvens är psykologiska händelser). Att utföra en handling menar på att personen gör 

något, det kan vara allt ifrån att tala till att utföra en komplex sekvens. Vilka handlingar som krävs av 

användaren beror helt på användbarheten hos systemet, där vissa handlingar kan vara avsevärt svårare 

än andra. Många kan försumma en viktig del och det är att ta hänsyn till vilken inmatningsmetod man 

väljer. Användbarheten hos ett system kan påverkas mycket beroende på vilken inmatningsmetod 

systemet använder. Exempel på inmatningsmetoder kan vara ett tangentbord eller en datormus. 

 

 Få kontakt med gränssnittet - När väl den fysiska handlingen är utförd kan det sista steget i 

sammanlänkningen nås. Nu kan det upprätthållas kontakt med gränssnittet genom den valda 

inmatningsmetoden och den initiala avsikten kan slutligen uppfyllas. 

 

 

2.1.2.2 Sammanlänkning av The Gulf of Evaluation 
 

Sammanlänkningen av användaren och det fysiska systemet kan delas in fyra olika delar: 

 

 Utmatning från gränssnittet. 
 

 Uppfattningsprocessen av det som gränssnittet visar. 
 

 Tolka utmatning enligt förväntningar. 
 

 Utvärderingen - En jämförelse hur tolkningen av systemets tillstånd är jämfört mot de ursprungliga 

målen och avsikterna. 

 

Norman understryker dock att nivån kring olika utfall är problematisk. Det kan finnas många olika nivåer av 

utfall som i sin tur måste matchas mot flera nivåer av avsikter, samt huruvida dessa stämmer överens eller inte.  
Båda de två fallgroparna pekar ut ett kritiskt krav för gränssnittsdesign. Att det krävs en sammanlänkning 

mellan mål och system för att stänga fallgropen som existerar. Det finns med andra ord två sätt att göra detta:  

 

 Flytta systemet närmare användaren, eller  

 

 Flytta användaren närmare systemet. 

 

För att möjliggöra flytten av systemet närmare användaren så måste det skapas ett gränssnitt som är välanpassat 

efter användarens behov på ett pedagogiskt och lättmanövrerat sätt. 

 

 

2.1.2.3 Norman’s Action Cycle 
 

För att utvärdera vad ett system är kapabelt till så behövs det göras undersökningar. Det finns många olika 

angreppssätt för sådana undersökningar, men den gemensamma nämnaren är att man vill undersöka uppsatta 

mål, uppgifter och utförda handlingar. Det är då man tar med sig kunskap från både The Gulf of Execution och 

The Gulf of Evaluation för att sätta upp sammanlagt sju steg för användarinteraktionen med ett system. Detta är 
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något som idag har kommit att kallats Norman's Action Cycle - Tre för utförandet (Execution), tre för 

utvärderingen (Evaluation) och ett för målet [3]. Nedan visas (Figur 2-1) ett schema över hur de olika stegen 

hänger ihop: 

 

1. Sätt upp målet. 

2. Avsiktsbildningen. 

3. Planera åtgärdssekvensen. 

4. Utför åtgärdssekvensen. 

5. Uppfattningsprocessen. 

6. Tolka utmatningen enligt förväntningarna. 

7. Utvärderingen. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2-1. Schema över Norman’s Action Cycle. 

 

 

2.2 Användbarhet 
 

Användbarhet är en kvalitet hos produkter med interaktiva element, som främst används i samband med digitala 

system och mjukvara. Hög användbarhet uppnås när en produkt uppfyller användarens förväntningar. Kraven på 

att produkter ska vara användarvänliga ökar ständigt av att de ska kunna användas av en allt större målgrupp, 

oftast både av nybörjare och expertanvändare. Ökad användbarhet har också visat sig öka säkerheten och ge ett 

effektivare arbetssätt samt resultera i minskade kostnader [4]. Området användbarhet överlappar i hög grad med 

områden som ergonomi, människa-datorinteraktion och interaktionsdesign. Användbarhet kan därför vara en 

svår term att definiera och är också ett omtvistat begrepp trots att en internationell standard är fastställd. 

Eftersom denna ISO-standard inte är helt accepterad så har det bidragit till att flera forskare har utökat eller 

bildat egna definitioner av begreppet. 
 

Användbarhet (ISO 9241-11) - Den grad i vilken specifika användare kan använda en produkt för 

att uppnå ett specifikt mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande 

sätt i ett givet sammanhang. 

 

Då denna rapport främst kommer att förhålla sig till Jakob Nielsen så kommer endast dennes beskrivning av 

användbarhet att beskrivas mer detaljerat. Nielsen beskriver användbarhet enligt följande:  

För det abstrakta konceptet användbarhet ska kunna bli mätbart och systematiskt utvärderat, så behöver 

användbarhet definieras i mer precisa och mätbara komponenter. Detta för att uppnå en ingenjörsdisciplin där 

användbarhet inte bara är ett område att diskutera kring utan också blir något som systematiskt utvärderas och 
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utvecklas. Nielsen delar upp användbarhet enligt fem följande kategorier [4]:  

 

 Learnability - Systemet ska vara lätt att lära sig så att användaren snabbt kan få arbete gjort med 

systemet. 

 

 Efficiency - Systemet ska vara effektivt att använda, så att när användaren har lärt sig programmet så 

ska en hög produktivitetsnivå vara möjlig. 

 

 Memorability - Systemet ska vara lätt att komma ihåg, så att en infrekvent användare enkelt kan 

återuppta sitt arbete där denne slutade. 

 

 Errors - Systemet ska ha en låg felfrekvens, så att användare gör få fel under användning av systemet, 

och enkelt återhämta sig från fel om de skulle inträffa.  

 

 Satisfaction - Systemet ska vara behagligt att använda, så att användaren är subjektivt trygg när denne 

använder systemet. 

 

 

2.2.1 Utvärdera användbarhet 
 

För att faställa hur användbart ett system är och få underlag för att åtgärda eventuella brister så krävs 

väldefinierade metoder som riktlinjer för att åstadkomma detta. För att utvärdera användarvänlighet hos en 

mjukvara så finns ett antal etablerade metoder tillgängligt som alla har olika syften och är bäst lämpade att 

använda vid olika tidpunkter i utvecklingsfasen. Metoderna fungerar olika bra beroende på vilken sorts 

utvärdering som utförs och därför är det viktigt att definiera vissa faktorer för att fastställa vilken metod som ska 

användas: 

 

 Syfte. 

 

 Vilket stadie som systemet befinner sig i. 

 

 På vilket sätt och i vilken utsträckning som användarna ska involveras i utvärderingen. 

 

 Vilken typ av data man vill utvärdera. 

 

 Vilka praktiska åtgärder som behövs planeras och ses över innan utvärderingen.  

 

Vidare kan en utvärderingsmetod vara utformad som en formativ utärdering, summativ utvärdering eller som en 

kombination av båda. En formativ utvärdering sker under utvecklingsprocessen med målet att upptäcka och 

åtgärda användbarhetsproblem så tidigt som möjligt. En summativ utvärdering utförs på den färdiga produkten 

med målet att beskriva nivån av användbarhet hos en produkt, för att säkerställa att den uppfyller uppsatta krav.  

 

Efter att dessa faktorer utvärderats så kan den eller de mest lämpade metoder för att erhålla det mest precisa 

resultatet fastställas. Helst bör båda utvärderingstyperna utföras i kombination på produkten. Detta för att både 

få återkoppling av produktens användbarhet under utveckling och på den färdiga produkten. 

 
Antalet medverkande testpersoner kan till stor del varieras beroende på syftet med testet.  

Jakob Nielsen anser att det bästa resultatet uppnås med fem testpersoner och att utöka detta antal är slöseri av 

resurser [4]. Anledningen till detta är att de flesta användbarhetsproblemen upptäcks tidigt och för varje 

testperson så blir upptäckterna färre, detta illustreras i (Figur 2-2). 

Detta leder till att lärdomarna inte blir fler även om antalet testpersoner utökas, istället upprepas 

användbarhetsproblemen om och om igen. Istället för att öka antalet testpersoner och genomföra en stor 

utvärdering, så föreslår Nielsen att utvärderingen utförs i flera steg. Alltså, genomföra ett mindre test för att 

sedan korrigera upptäckta problem och därefter upprepa processen, även kallat iterativ design. 
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Figur 2-2. Nielsens graf över antal testpersoner [4].  

 

 

2.2.2 Heuristisk utvärdering 
 

Heuristisk utvärdering (Även kallad Expertgranskning) används med syfte att identifiera och utvärdera olika 

användbarhetsproblem i ett interaktivt gränssnitt [5]. Denna metod utförs oftast av ett fåtal personer som ska 

vara kunniga inom både användbarhet och om produkten som ska utvärderas. Granskningen kan vara av olika 

ambitionsnivå, där framförallt antalet granskare och granskarnas bakgrundkunskaper varierar. Resultatet av 

granskningen ska vara en förteckning över brister i användbarheten och kan även innehålla förslag på åtgärder. 
Utvärderingen utförs genom att ett antal heuristiker (”Tumregler”) väljs ut och därefter analyseras  produkten 

utifrån dessa heuristiker [5]. Vanligtvis används de välkända Nielsens tio heuristiker som lyder enligt följande: 
 

1. Enkel och naturlig dialog -  Dialoger bör inte innehålla irrelevant eller sällan använd information, då 

denna tävlar med den relevanta informationen och minskar dess relativa synlighet. All information bör 

komma i en naturlig och logisk ordning. 
 

2. Använd ett naturligt språk - All text bör utformas i ord, fraser och begrepp som är bekanta för 

användaren istället för systemorienterade termer. 
 

3. Minimera användarens minnesbelastning - Gör valbara objekt och funktioner synliga. Användaren 

ska inte behöva komma ihåg information från en del av produkten till en annan. Instruktioner för 

användning av systemet ska vara synlig eller lätt att få fram. 
 

4. Enhetlighet - Användaren ska inte behöva fundera över om olika ord, situationer eller handlingar i 

systemet betyder samma sak. Följ plattformsspecifika riktlinjer. 
 

5. Förse användaren med återkoppling - Systemet ska inom rimlig tid informera användarenn om vad 

som sker i systemet. 
 

6. Förse användaren med klart markerade funktioner för att avbryta dialogen - Användarenn väljer 

ofta systemfunktioner av misstag och behöver en klart markerad ”Nödutgång” för att hitta tillbaka. Gör 

det möjligt att ångra och repetera. 
 

7. Effektiv användning - Kortkommandon snabbar ofta upp interaktionen för experten. På så sätt kan 

systemet tillgodose både oerfarna och erfarna användare. 
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8. Bra felmeddelanden - Bra felmeddelanden uttrycks i ett enkelt språk, som klart och tydligt indikerar 

vad som är fel och föreslår en lösning på problemet. 
 

9. Förhindra fel - Bättre än ett bra felmeddelande är att utforma produkten så att problemet inte uppstår. 
 

10. Hjälp och dokumentation - All hjälp och dokumentation ska vara lätt att söka i, fokuserad på 

användarens uppgift, lista konkreta arbetssteg och inte vara för omfattande. 
 

Utöver en lista med användbarhetsproblem ska dom som utför utvärderingen också bedöma hur pass allvarligt 

ett upptäckt problem är. Detta för att få underlag för hur mycket resurser som ska allokeras för varje invidiuellt 

problem. Bedömning av allvarlighetsgrad görs som en kombination av följande faktorer [5]: 

 

 Frekvens - Uppkommer problemet ofta eller sällan ? 

 

 Inverkan - Har problemet stor påverkan på arbetet ? Hur enkelt är det att åtgärda ? 

 

 Persistens - Är problemet en engångsföreteelse för användare som inte känner till IT eller kommer de 

besväras av det varje gång. 

 

Därefter ska användbarhetsbristen graderas enligt följande [5]: 

 

1. Kosmetiskt problem – Behöver inte åtgärdas om det inte finns tid över i projektet. 

 

2. Mindre användbarhetsproblem – Att åtgärda det bör ges låg prioritet. 

 

3. Större användbarhetsproblem – Viktigt att åtgärda, så det bör ges hög prioritet. 

 

4. Användbarhetskatastrof – Tvunget och nödvändigt att åtgärda innan produkten släpps. 

 

 

2.2.3 Användbarhetstest 
 

Syftet med ett användbarhetstest är utvärdera en produkt eller webbsida med representativa användare av 

produkten [6]. Detta för att finna eventuella problem som kan uppstå vid användning av systemet, samt för 

insamling av kvalitativ- och kvantitativ data om produktens användbarhet. Ytterligare mål är att finna möjliga 

orsaker till problemen som ger ett bättre underlag för att åtgärda dom, vilket som i sin tur ökar möjligheterna till 

att bygga en bättre produkt. För att genomföra ett strukturerat användbarhetstest så effektivt som möjligt krävs 

en solid testplanering, ett antal testpersoner och analys av resultaten. Ett test kan variera i storlek även om 

grundprincipen är att låta en användare genomföra ett antal realistiska uppgifter som testar olika funktioner hos 

ett system tillsammans med de som ansvarar för utvärderingen. I ett strukturerat användbarhetstest finns tre 

viktiga roller som ska antas [16]:  

 

 Testledare - Ansvarar för att testpersonen känner sig tillfreds och att ställa frågor som klargör 

användarens bild av produkten. 

 

 Observatör - Har som uppgift att notera vilka tankar testpersonen ytrar och vilka handlingar som 

utförs. 

 

 Testperson - Utför uppsatta testuppgifter. 

 

 

2.2.3.1 Testplanering 
 

Första steget mot att genomföra ett användbarhetstest är utforma en planering för testet [7]. Planeringen 

utformas oftast tillsammans med de som utvecklat produkten, dock bör personen som ansvarar testet helst inte 

varit delaktig i produktens utveckling. Syftet med planeringen är att dokumentera vad det är som ska testas, hur 

det ska utföras, vilka aspekter som kommer undersökas, antal testpersoner och vilka testuppgifter som ska 
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användas. Testplaneringen blir ett bra hjälpmedel för att säkerställa att de mål som sätts upp kommer att täckas 

av testprocessen. Innan testuppgifterna utformas ska dessa aspekter definieras: 

 

 Vem är användaren? - Faktorer såsom utbildningsbakgrund, datorvana och arbete är intressanta. 

 

 I vilket sammanhang ska personen använda systemet? - När systemet ska användas, t.ex. 

vardagligen, enskilda tillfälle, på fritiden eller i samband med arbetsuppgifter. 

 

 Vad vill användaren uppnå med systemet? - Exempelvis utföra arbetsuppgifter eller genomföra 

fritidprojekt. 

 

Uppgifterna kan sedan utformas på flera olika sätt med varierande omfattning. En uppgift kan t.ex. vara mål-

baserad där användare får ett tydligt mål att uppnå vid varje uppgift, eller så kan uppgiften ha en längre 

beskrivning med mer utförlig bakgrundsinformation. Ett användartest kan som tidigare nämnt genomföras med 

stor variation och kombineras på flera olika sätt. Hur ett test kan varieras är med hjälp av olika metoder för hur 

insamlingen av data ska ske. Nedan presenteras några exempel på metoder som brukar användas: 
 

 Walk up and use - En variant av ett användbarhetstest där testpersonen inte får någon introduktion till 

programmet. Syftet är att undersöka hur väl anpassat en mjukvara är för nya användare. [16] 

 

 Think aloud - Testpersonen uppmuntras till att “tänka högt”, alltså berätta sina tankar för testledarna. 

Underlättar för observatör att anteckna. [16] 

 

 Eye-tracking - En teknik där testpersonens ögonrörelser dokumenteras med hjälp av kameror eller 

annan teknik. Fördelen är att resultatet är objektivt och visar vad som drar uppmärksamhet på skärmen.  

 

 Intervjuer - Testpersonen blir intervjuad i samband med testet och får dela med sig om dennes åsikter 

om mjukvaran.   

 

 

2.2.3.2 Pilottester 
 

Ett rekommenderat nästa steg är att utföra pilottester [8]. Detta innebär att hela testprocessen provkörs från start 

till slut och ska vara så likt de riktiga testerna som möjligt. Detta steg är värdefullt att genomföra av flera 

anledningar: 

 

 Ger erfarenhet för testansvariga. 

 

 Säkerställa att testuppgifterna är korrekt utformade efter utsatta mål. 

 

 Att den planerade tidsåtgången för testet stämmer. 

 

 Testa utrustning som ska användas.  

 

Erfarenheterna från pilottesterna analyseras sedan för fastställa om justeringar i testprocessen eller 

testuppgifterna behöver utföras [8]. Antalet pilottester kan variera men minst två tester är rekommenderat. Om 

testet däremot behöver stora ändringar efter första pilottesterna så bör ännu en uppsättning pilottester 

genomföras. Detta kan genomföras flera gånger till dess att hela testprocessen anses vara adekvat nog att 

använda. 

 
 
2.2.3.3 Testgenomförande 
 

När ett test sedan genomförs så ska i princip alla steg i testet finnas definierade i testplanen och blivit utsatta för 

pilottester. Testgenomförandet ska inte förändras mellan olika testpersoner utan ska vara så identiska som 

möjligt för att erhålla det mest pålitliga resultatet. En testsession utförs med en deltagare i taget och utförs enligt 
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följande [8][16]: 

 

 Ansvariga för testet presenterar sig och vilka roller de kommer att anta. 

 

 Viktigt att påminna deltagaren att det är programmet som ska testas inte deltagaren själv. Men också 

förklara att det som kommer erhållas är vad som ska lösas inte hur. 

 

 Under testet ska testledare och observatör hålla en neutral ståndpunkt, alltså inte validera deltagaren 

aktioner. 

 

 Hoppa inte in och hjälp deltagaren när de är på fel spår och led inte deltagaren genom uppgiften. 

 

 Hur mycket hjälp som deltagaren ska få, bör de ansvariga ha bestämt innan testet börjar. 

 

 Bra anteckningar är viktig del för underlätta den efterföljande analysen. Dessa anteckningar bör vara så 

detaljrika som möjligt. 

 

 Mät både prestation och subjektiva preferenser. Testpersonens prestation stämmer inte alltid överens 

med dennes preferens. T.ex. även om en testperson får ett dåligt reslutat kan det subjektiva värdet vara 

högt. 

o Exempel på prestationsmätningar: Antal klarade uppgifter, tid (För varje uppgift). 

o Exempel på subjektiva mätningar: Testpersonens självrapporterade nöjdhet, kommentarer under 

testet, efterföljande intervju 

 

 

2.2.3.4 System Usability Scale 
 

System Usability Scale (SuS) är ett instrument för utvärdera användbarhet och är en vedertagen metod för 

klassificera hur användbarhet ett system är [9]. SuS består av en enkät med tio generella påståenden med fem 

tillhörande svarsalternativ till varje fråga, från ‘Instämmer helt’ till ‘Instämmer inte alls’. SuS används oftast i 

samband med att deltagaren har fått använda systemet som ska utvärderas. Några fördelar med att använda SuS : 

 

 Enkelt att genomföra och kan administeras av en enskild person. 

 

 Kan användas i mindre skala med ett pålitligt resultat. 

 

 Är effektiv för att skilja på lättanvända system och svåranvända system.   

 

Efter att en deltagare har svarat på de olika påståenderna så ska en poäng (SuS-poäng) beräknas beroende på hur 

deltagaren har svarat. Poängen som beräknas från dessa svar kommer att hamna på en skala mellan 0-100 där 

100 är högsta betyg, värt att notera är att denna skala inte är procentuell. Deltagarens poäng för varje fråga 

omvandlas till en ny siffra, adderas sedan ihop och multipliceras med 2.5. Forskning har visat att för att en 

produkt ska anses vara användbart så ska totalpoängen vara 68 eller högre [14]. Ytterliggare en sak att notera är 

att SuS inte är diagnostiskt verktyg utan ska användas för att klassificera hur lätt en produkt eller system är att 

använda.  
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2.2.3.5 Sammanställa resultat 
 

I slutet av ett användbarhetstest så har flera typer av data samlats in beroende på vad som identifierats i 

testplanen. För att analysera denna data så läses det igenom notiser som antecknats av observatören för att finna 

likheter mellan olika testpersoners handlingar. När olika problem rapporteras så ska även utvärderarna ta hänsyn 

till hur allvarligt problemet anses vara då vissa problem bidrar mer till att testpersonen inte kan fullfölja en 

uppgift. För skilja problemen åt ska de graderas efter en skala [10]: 

 

 Mindre - Ger mindre störningsmoment för testpersonen men hindrar inte dom från att fullfölja 

uppgiften. 

 

 Allvarligt - Frustrationsmoment som i vissa fall kan leda till att testpersonen ger upp. 

 

 Kritiskt - Hindrar en testperson från att fullfölja en uppgift och måste korrigeras. 

 

Sammanställningen av resultaten ska även innehålla statistik över vilka uppgifter som blev slutförda och hur 

många deltagare som klarade av dessa. Inkludera de faktorer som definierats i testplanen och presentera i form 

av grafer, diagram och tabeller. Även om ett användbarhetstest främst används för att finna problem och brister 

så bör också positiva aspekter redovisas, för att identifiera funktionalitet eller områden hos ett system som inte 

behöver justeras [10]. Rekommendationer för att lösa eller motverka dessa problem ska inkluderas 

i  sammanställningen, antingen genom att presentera förslag för varje enskilt problem eller en mer översiktlig 

förändring på programmet.  
 

 

2.3 Long Term Evolution (LTE) 
 

LTE-nät är den senaste standarden inom mobil nätverksteknologi och är den planerade efterföljaren till cellulära 

3G-tjänster. LTE-standarden utvecklas av 3rd Generation Partnership Project (3GPP) som är ett partnerskap 

mellan olika institutioner med telekomanknytning [17].  

Nedan sammanfattas huvudmålen som LTE skall uppnå:  
 

 Ökade toppdatahastigheter för ned- och upplänk. 

 

 Skalbar bandbredd. 

 

 Förbättrad spektrumeffektivitet (Optimera bandbreddsanvändning). 

 

 Helt IP-baserat. 

 

 Ett standardiserat gränssnitt som kan hantera en mängd olika typer av användare. 

 
På en hög abstraktionsnivå består ett LTE-nät av två komponenter, Evolved Universal Terrestrial Access 

Network (E-UTRAN) och Evolved Packet Core (EPC), som tillsammans bildar Evolved Packet System (EPS), se 

Figur 2-3 för den översiktliga strukturen [17]. Genom att LTE är uppbyggt enligt denna struktur ges möjligheten 

att använda flera olika tjänster som kräver IP-anslutning - Samtidigt. Nätverkets olika moduler kommunicerar 

med varandra via diverse gränsnitt som alla har olika egenskaper som är anpassade efter sina arbetsuppgifter. E-

UTRAN är den del i nätverket som fungerar som en accesspunkt för User Equipment (UE) och består av en 

sorts nod som kallas evolved-NodeB (eNB). EPC ansvarar för övrig kontroll över UE och paketbehandling, där 

data hanteras innan de vidarebefordras till övriga nät såsom internet. 
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Figur 2-3. Överblick över LTE-nät.  
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2.4 Mjukvarans uppbyggnad 
  

 

2.4.1 OMNeT++ 
 

Mjukvaran som simuleringsprogrammet SimuLTE är byggt på är ramverket OMNeT++. OMNeT++ 

implementerar ett C++-komponentbaserad bibliotek och ramverk. Omnet++ är ett IDE (Integrated Development 

Environment) för händelser (Events) när det kommer till kommunikationsnätverk, multiprocessorer och andra 

distribuerade eller parallella system [11]. Att det är en IDE innebär att det finns textredigerare, kompilator och 

en debugger tillsammans med annan funktionalitet som tillhandahålls för att underlätta programmering. 

OMNeT++ är en mjukvara med öppen källkod och är licensierad under ‘Academic Public License’ (Det finns 

även en kommersiell version av mjukvaran som går under namnet OMNEST, vilket som innebär att mjukvaran 

kan användas gratis i ett icke vinst-drivande syfte. OMNeT++ har tagits fram med syftet av att skapa ett open-

source simuleringssverktyg som är kraftfullt och som även kan fylla vissa fallgropar som tidigare ansetts 

existera hos liknande forskningslicensierade verktyg tillsammans med dyra kommersiella verktyg [11]. 

OMNeT++ har ett angreppssätt där ramverket läggs i fokus, vilket som innebär att mjukvaran tillhandahåller de 

grundläggande verktyg för att skapa generella simuleringar, snarare än att specifika ändamål såsom datornätverk 

ska kunna simuleras. Ansvaret för simuleringar av specifika områden t.ex. TCP/IP-nätverk ges istället av andra 

ramverk såsom t.ex. INET Framework, vilka som är fristående från OMNeT++ [11]. Nedan (Figur 2-4) visas en 

överblick över OMNeT++ IDE. 

 

 
Figur 2-4. En överblick över OMNeT++ IDE.  



22 

 

2.4.2 INET Framework 
 

INET Framework är ett open source modellbibliotek för OMNeT++. Det används för att modellera detaljerade 

protokoll för bland annat TCP, IPv4, IPv6, PPP, Ethernet, IEEE 802.11, MPLS och OSPFv4. INET Framework 

är ett bra verktyg att använda sig av när det kommer till att designa och validera nya protokoll [12]. Vidare 

innehåller mjukvaran program såsom Quagga, vilket som är en nätverksmjukvara som kommer från Linux. 

Mjukvaran är strukturerad så att moduler kan kommunicera med varandra genom meddelanden. 

Nätverksprotokoll visas genom komponenter som kan vara i form av routrar, switchar eller andra 

nätverksenheter. Det finns möjlighet att programmera nya komponenter från grunden eller att modifiera de 

redan existerade komponenterna. De redan existerande komponenterna är strukturerade så att det är flexibla för 

förändring och lätta att förstå. 

 

INET Framework drar nytta av OMNeT++ struktur och dess tjänster som erhålls från kärnan samt dess 

bibliotek. Detta omfattar att modeller kan utvecklas. sättas ihop, parametriseras och slutligen köras i OMNeT++ 

IDE eller ifrån kommandoraden i en terminal [12].  

 

 

2.4.3 SimuLTE 
 

Programmet SimuLTE simulerar dataplanet för ett LTE/LTE-Advanced RAN och EPC. Det går även att 

möjliggöra simuleringar i FDD-läge (Frequency Division Duplexing mode) tillsammans med blandade typer av 

eNBs som använder olika antenner för kommunikation via ett X2-gränssnitt. Det går även att ställa in 

schemaläggning för MAC och andra resurser i båda riktningar [13]. 

SimuLTE inför eNBs och UEs som sammansatta moduler. Dessa noder är uppbyggda av moduler som kommer 

från INET Framework (UDP, TCP, IP) men även en Network Interface Card (NIC)-modul som är 

implementerad i SimuLTE [13]. Dessa noder går att sammankoppla med varandra men även med andra noder 

(T.ex. routrar) för att tillsammans bilda nätverk. Vidare finns en implementerad Binder-modul som är synlig för 

varje nod i nätverket. Binder-modulen innehåller information såsom referenser för alla noder. Denna 

information används för att bland annat felsökning ifall det sker en störning någonstans i det simulerade 

nätverket. Nedan visas hur modulerna är uppbyggda (Figur 2-5) samt en överblick över SimuLTEs 

simuleringsmiljö (Figur 2-6). 

 

 
Figur 2-5. Figur som visar hur noderna är uppbyggda av moduler. (De blåmarkerade är hämtade från INET Framework 

medan de vitmarkerade är implementerade från SimuLTE) [13]. 
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Figur 2-6. Översikt på SimuLTEs simuleringsmiljö. 
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3. Metod 
 

 

3.1 Användarmål 
 
För att påbörja ett rimligt tillvägagångssätt som skulle kunna följa en metodik i linje med rapportens syfte och 

frågeställning så fastställdes effektmål, användningsmål samt en bakgrundsbeskrivning av de användare som var 

tänkta att använda mjukvaran. Detta var den första delen av testplaneringen och såg ut som följande: 

 

 Vad ska mjukvaran användas till/Effektmål: 
o Ska användas av instruktör som hjälpmedel för utbildning rörande LTE-nät. 

o Ska användas individuellt av de som deltar i utbildningen. 

 

 Viktiga attribut hos programvara/Användningsmål: 
o Största fokus är inte på prestanda, mer användbarhet. 

o Syfte att granska funktionalitet hos ett LTE-nät. 

o På ett pedagogiskt sätt presentera komplexiteten hos ett LTE-nät. 

o Lätt att utöka funktionaliteten hos programvaran. 

o Skalbart, kunna granska enskilda komponenter. 

o Flexibelt att migrera. 

o Kompatibelt med Windows. 

 

 Bakgrundsbeskrivning av användare: 
o Är kunnig inom området som mjukvaran hanterar (Telekom, nätverk m.m.). 

o Universitets/Högskole-utbildad. 

o Hög grad av datorvana. 

 

 

3.2 Förstudie 
 

När effektmål, användningsmål och bakgrundsbeskrivning av användaren var fastställda skulle en förstudie 

utföras. Detta gjordes för att kunna bestämma vilken utvecklingsmetod som skulle komma att bli adekvat med 

påverkande faktorer såsom t.ex. arbetets omfattning, budget och tidsram i åtanke. Tre olika utvecklingsmetoder 

granskades: 

 

 Skriva kod från grunden.  

 

 Köp av licensierad mjukvara. 

 

 Open Source Development. 

 

För att fastställa vilken av dessa som skulle passa sig lämpligast för arbetet utfördes en så kallad Plus/Minus-

analys. En metod där varje alternativ belystes med positiva sidor som plustecken och negativa sidor som 

minustecken för att slutligen sammanställas mot varandra för att få en överblick och undersöka ifall någon av 

sidorna väger tyngre än den andra. Efter att utvecklingsmetoden fastställdes fortsatte förstudien genom att en en 

sovring kring relaterad information till mjukvaror som bygger på den valda utvecklingsmetoden utfördes. 

 

 

3.3 Heuristisk utvärdering 
 

Efter att en mjukvara för simulering har fastställdes så utfördes en Heuristisk formativ utvärdering med Nielsens 

10 heuristiker, (2.2.2 Heuristisk utvärdering). Målet med en sådan utvärdering är att identifiera olika 

användbarhetsproblem. En granskning av hela systemet utfördes individuellt av de som håller i testet och som 

skulle utforma användartesterna enligt uppsatta heuristiker.  
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När en sådan utvärdering utfördes togss rollen som användbarhetsexperter av de som höll i testet, vilket som 

menar på att dessa är pålästa och insatta inom användbarhet. Detta ledde vidare till möjligheten att finna 

problematiska områden som en nybörjare inte finner i samma utsträckning. Under en heuristisk utvärdering 

antecknades synpunkter på eventuellt problematiska områden samt rangordnades i en prioritetsordning (0-4, där 

4 innebär högsta åtgärdsprioritet). Efter att varje part utvärderat systemet jämfördes synpunkter tillsammans 

med den ansedda åtgärdsprioriteten för att finna eventuella likheter. De gemensamma punkter som upptäcktes 

kom att lägga grunden till användartesterna. Både för att undersöka ifall de problemområden kunde upptäckas 

av personer som aldrig använt systemet, men även för att finna den utvärderingsmetod skulle komma att passa 

bäst vid utformningen av användartesterna. 

 

 

3.4 Bestämma utvärderingsmetod 
 

Genom att ha den heuristiska utvärderingen som underlag kunde det i kombination med de förutsättningar för att 

utföra tester hos företaget MindRoad AB beslutas vilken utvärderingsmetod som skulle komma att användas för 

användartesterna. Målet var att finna en metod som skulle ge kvalitativ och kvantitativ data som grund för att 

kunna besvara arbetets frågeställning samtidigt som mjukvaran skulle fungera för ett utbildningssyfte. 

Metoden som beslutades att användas var av slaget Walk up and use. Det innebär att testpersonen får mycket 

liten / ingen introduktion till programmet och ska utföra uppgifterna. Metoden användes i kombination med ett 

Think aloud protocol, vilket som menar på att testpersonen kontinuerligt sätter ord på sina tankar när denne 

navigerar runt i systemet och utför uppgifterna. Den främsta fördelen med att använda sig av ett Think aloud 

protocol var att de som höll i testet fick reda på exakt hur användaren resonerade under testets gång. 

 

 

3.5 Testuppgifter 
 

Målet med användaruppgifterna var, som nämnt ovan, att få underlag för att kunna besvara den ursprungliga 

frågeställningen. För att få så heltäckande underlag som möjligt var alla olika delar hos en simulering tvungna 

att testas. Även de problemområden som upptäcktes i den tidigare utvärderingen hades med i åtanke vid 

skapandet av uppgifterna. Slutligen var det viktigt att försöka kapsla in det område varje uppgift berörde för att 

enkelt kunna urskilja eventuella svårigheter. Efter att alla områden ansågs behandlade av uppgifterna så 

fastställdes ett antal testuppgifter (Bilaga I). Nästa steg i processen var att verifiera hur väl dessa testuppgifterna 

fungerade hos riktiga testpersoner och detta ledde in på pilottesterna. 

 

 

3.6 Pilottest 
 

För att verifiera hur applicerbara de testuppgifter som utformats var på verkligheten så skulle två stycken 

pilottester utföras. Detta var för att få en bättre spridning av utfallen från testerna, för att kunna hitta bättre 

likheter och skillnader. Det var viktigt att testpersonerna hade så lika bakgrund som de personer som skulle 

utföra de riktiga testerna senare. Detta var för att ett pilottest skulle verka som ett riktigt test, där den enda 

skillnaden var möjligheten att återkoppla och justera testprocessen ifall något skulle visa sig inte fungera som 

planerat. Detta innebar även att personerna möttes av testmiljön och instruerades enligt vald utvärderingsmetod. 

 

Under varje pilottest så togs två roller av de som höll i testet. En tog rollen som testledare och den andra 

observatör (2.2.3.2 Pilottester).Innan varje test så antecknade observatören relevant bakgrundsinformation om 

testpersonen, såsom förkunskaper inom nätverk och vilken grad av datorvana denne har. Testledaren belös att 

varje test är anonymt (Detta gjordes bland annat för att en person som tar testet inte skulle vara rädd för att 

kritisera testad mjukvara på något sätt). Innan testet började förklarades det hur programmet var uppbyggt och i 

vilken miljö testpersonen skulle komma att befinna sig i (Eftersom det enbart var simuleringssmiljön som skulle 

testas). Det informerades att testet skulle komma att dokumenteras med en kamera som spelade in testpersonens 

interaktioner. Dokumentationen var nyttig för att kunna återkoppla till ett visst test och/eller tillfälle när den 

slutgiltiga utvärderingen skedde. Efter att varje testperson ansett sig klara med användaruppgifterna så skulle de 

besvara en SuS-enkät (2.2.3.4 System Usability Scale) och gavs själva möjligheten att utvärdera testet enligt 

färdiga påståenden. Vidare så höll testledaren i en kort semistrukturerad intervju där testpersonen fick dela med 

sig av sina intryck och tankar efter att ha utfört testet (Bilaga II). När ett test var utfört fick testpersonen lämna 
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platsen där testet hölls så att testledaren och observatören kunde sammanställa tidsåtgång och resultat över 

utförda uppgifter (Detta var inget testpersonen fick ta del av på grund av att testen var anonyma). 
 

När båda pilottesterna var utförda så skulle båda resultaten sammanställas. Tillsammans med resultaten från 

SuS-enkäterna, de intervjuerna efter testen och de egna observationerna som testledare samt observatör gjorde, 

kunde det fastställas olika punkter som skulla komma att behöva ändras inför de riktiga testerna. När 

sammanställningen var utförd återkopplades det med handledaren för arbetet. Detta för att diskutera punkterna 

och att de justeringar som planerades göra var adekvata. När utvärderingen var klar beslutades det huruvida 

testet skulle justeras och/eller åtgärdas. 

 

 

3.7 Användbarhetstest 
 

När pilottesterna var justerade och feedback från handledaren mottagits utfördes de slutgiltiga versionen av 

användbarhetstesterna. Det varr även denna studien som skulle komma att ge det eftersökta underlaget för 

frågeställningen. Användbarhetstesterna hade samma tillvägagångssätt som pilottesterna och testprocessen var 

utformad likadant: 

 

 Rollerna som testledare och observatör togs av de som höll i testet. – Detta delar upp de olika 

ansvarsområdena och vilka uppgifter de som håller i testet får. 

 

 Bakgrundsinformation antecknades av observatören - Detta gav underlag för kvalitativ data om 

testpersonen. 

 

 En tydlig introduktion till mjukvaran och simuleringsmiljön gavs - Detta utfördes för att minska att 

utomstående faktorer påverkade både den kvalitativa och kvantitativa datan. 

 

 Testerna utfördes av testpersonen - Detta gav underlag i form av kvalitativ data, när de som höll i 

testet kunde se hur testpersonen interagerade med systemet för att lösa användbarhetstesterna. 

 

 SuS-enkät fylldes i av testpersonen  - Testpersonens åsikter om systemet via enkäten gav underlag i 

form av kvantitativ data. 

 

 Kort semistrukturerad intervju hölls av testledare för att få reda på testpersonens tankar - 

Testpersonens åsikter om systemet via intervjun gav underlag i form av kvalitativ data. 

 

Den största skillnaden från pilottesterna var att det var 7 st personer som genomgick användbarhetstesterna (6-7 

personer är ett bra representativt tal för användbarhetstester då ~70% av användbarhetsfel hittas [4]). Ingen av 

de utförde pilottesterna skulle komma att utföra användbarhetstesterna, då dessa personer redan var bekanta med 

testet och testuppgifterna vilket som kunde ha gett upphov till missvisande underlag. 

 
Som ett sista steg så skedde en slutgiltig sammanställning över all data. Den kvantitativa datan, SuS-värdet för 

mjukvaran, beräknades enligt modellen som finns beskriven i rapportens Teori-del. Den kvalitativa datan som 

kommer från intervjuer och observationer, klassificerades i olika kategorier beroende på svarens karaktär. 

Klassificeringen gjordes av de som höll i testet. Detta var nödvändigt för att intervjun var semistrukturerad och 

testpersonernas svar kunde skilja sig ordagrant men ändå mena på samma poäng. Den sammanställda datan och 

observationerna kommer att presenteras i rapportens Resultat-del. 
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4. Resultat 
 

 

4.1 Förstudie 
 

Efter sökning med sökord som ”LTE-Simulation + Open source” inom Linköpings Universitets sökdatabas för 

studierelaterade artiklar erhölls det olika vetenskapliga artiklar som berörde olika LTE-simuleringsmjukvaror 

som var Open Source. Efter en utvärdering av artiklar och med stöd av information kring respektive mjukvaras 

hemsida kunde det fastställas tre stycken kandidater som skulle komma att vara intressanta att jämföra med 

varandra. Dessa tre mjukvaror var: LTE-Sim, SimuLTE och NS-3. 

 

Från granskningen kunde den viktigaste funktionaliteten hos respektive mjukvara sammanställas för att få en 

tydlig överblick av de tre mjukvarorna. Genom att jämföra överblicken i enlighet med de användarmål som satts 

upp i (3.1 Användarmål) kunde det slutligen beslutas en mjukvara att utvärdera användbarheten hos. Mjukvaran 

som stämde bäst överens med användarmålen var SimuLTE. 

 

 

4.2 Heuristisk utvärdering 
 

Den heuristiska utvärderingen utfördes, som beskrives i (3.3 Heuristisk utvärdering), först som två separata 

utvärderingar som sedan sammanställdes med brister i användbarheten och bristernas allvarlighetsgrad. 

Eftersom den heuristiska utvärderingen har utformats efter Nielsens tio heuristiker så kommer även resultatet för 

varje heuristik att presenteras var för sig. Nedan kommer funna användbarhetsbrister att presenteras i tabellform 

med en kortfattad förklaring, med allvarlighetsgraden till vänster och brister till höger. Då utvärderingen endast 

tar hänsyn till att finna brister så kommer inte positiva aspekter med programmet att presenteras. Graderingen 

sker enligt de nivåer som finns beskrivna i ( 2.2.2 Heuristisk utvärdering ). 
 

 

1. Enkel och naturlig dialog 

Allvarlighetsgrad Användbarhetsbrister 

1  Otydligt vilken adress en viss modul har eller hur man hittar den. 

2  Vissa moduler saknar grafisk information över innehåll. 

 Otydligt vilken modul man är inne i efter att ha klickat in sig. 

 Alla val och information syns samtidigt och kan vara förvirrande vid första 

användning. 

3  Svårt att hitta hur länge simulering har körts/Kommer att köras. 

 Svårtolkad tidslinje. 

4 - 

Tabell 4-1. Enkel och naturlig dialog. 

 

Det större problem som upptäcktes var svårigheten att spåra totala längden på simuleringen och hur lång tid som 

gått på simuleringen. Detta försvårar möjligheten att få en enkel översikt över hela simuleringen och planera 

vilka framtida händelser som är av intresse. En tidlinje existerar men ingen information finns som förklarar hur 

den fungerar och vad den visar. 
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2. Använd ett naturligt språk 

Allvarlighetsgrad Användbarhetsbrister 

1 - 

2  Mycket förkortningar och andra termer som kan vara okänt för användaren utan 

introduktion (Variabelnamn och liknande). 

3  Många meddelanden kräver goda förkunskaper om LTE-nätverksstruktur. 

Speciellt paketmeddelanden, men även parametrar. 

4 - 

Tabell 4-2. Använd ett naturligt språk. 
 

På denna punkt var det förkortningar, variabelnamn och termer som ansågs svåra att förstå vad de innebar. Även 

om förkunskaper är förutsatt så var många termer svåra begripa vid första kontakt och arbetsflödet blir lidande. 

 

3. Minimera användarens minnesbelastning 

Allvarlighetsgrad Användbarhetsbrister 

1  Små svårigheter att se vilken modul som är vald för stunden. 

2  Skulle kunna vara tydligare med Kör/Stopp-funktionerna för simulering. 

 Svårt att förutse vilken nästa funktion som kommer att köras är. 

3 - 

4 - 

Tabell 4-3. Minimera användarens minnesbelastning. 

 

Inga större användbarhetsbrister upptäcktes på denna punkten. Däremot ansågs simuleringens körfunktioner var 

något otydliga. 
 

4. Enhetlighet 

Allvarlighetsgrad Användbarhetsbrister 

1  STOP-skylt vs Flagga. Båda kan indikera avslut. Förvirrande. 

 Pilarna. Fast > Express. Förvirrande hastighetsskillnad. 

2  Svårt med variabelnamn 

3 - 

4 - 

Tabell 4-4. Enhetlighet. 

 

Även på denna punkt upptäcktes inga större brister med användbarheten. Mindre förvirring vid avslut av en 

simulering. Svåra variabelnamn är som i punkt två även här ett problem. 
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5. Förse användaren med återkoppling 

Allvarlighetsgrad Användbarhetsbrister 

1  Efter att tryckt ”Run” saknas synlig text ”Launching” nere i högra hörnet. 

2 - 

3  Tidslinje otydlig. 

4 - 

Tabell 4-5. Förse användaren med återkoppling. 

 

Tidlinjen är svårtolkad precis som punkt ett beskriver. 

 

6. Förse användaren med klart markerade funktioner för att avbryta dialogen 

Allvarlighetsgrad Användbarhetsbrister 

1 - 

2 - 

3  Går inte att spola tillbaka för att köra om specifika sekvenser utan att köra om 

hela simuleringen. 

4  Kraschar ofta vid ”Rebuild” av nytt nätverk och simuleringen måste startas om. 

Tabell 4-6. Förse användaren med klart markerade funktioner för att avbryta dialogen. 

 
Att en specifik funktion i programmet som i princip aldrig går att använda är ur ett användbarhetsperspektiv inte 

acceptabelt. Funktionen i fråga är alltså Rebuild network som ska bygga om den valda simuleringen till 

ursprungsläget. Även om problemet gick att kringgå så var det faktum att en potentiellt nyttig funktion inte gick 

använda och upplevdes som ett störande moment. Ytterligare en stor brist var att simuleringen inte gick att spola 

tillbaka i för undersöka specifika händelser av intresse. 

 

7. Effektiv användning 

Allvarlighetsgrad Användbarhetsbrister 

1  Vissa funktioner har inga kortkommandon. T.ex. ”Rebuild”. 

2  Det finns kortkommandon men måste sökas för att förstå vilka dessa är. Svåra att 

hitta. 

 Kan vara svårt för nybörjare att förstå alla termer i programmet 

3 - 

4 - 

Tabell 4-7. Effektiv användning. 

 
På denna punkt upptäcktes bara mindre brister som att vissa mindre viktiga funktioner saknar kortkommando, 

samt att vissa kortkommandon är svåra att hitta. 
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8. Bra felmeddelanden 

Allvarlighetsgrad Användbarhetsbrister 

1 - 

2  Inga lösningar föreslås vid krasch. 

3  “Run #0: Finished with Error” och systemet kraschar. Vidare måste man leta i 

konsol för o få närmare information vilket som kan vara svårare. 

 Dålig feedback vid exekveringsfel (Oftast bara en felkod) 

4 - 

Tabell 4-8. Bra felmeddelanden. 

 
Programmets felmeddelanden anses vara bristfälliga då endast en felkod ges som feedback. Eftersom en felkod 

inte säger mycket gällande hur problemet ska motverkas eller exakt vad som gick fel så anses detta vara en stor 

brist. 

 

9. Förhindra fel 

Allvarlighetsgrad Användbarhetsbrister 

1 - 

2 - 

3  Mappningsproblem / Not owner of object. Återkommande fel som måste 

åtgärdas. 

 Kraschar relativt ofta (Bygga om simulering, ibland när man klickar på moduler)  

4 - 

Tabell 4-9. Förhindra fel. 

 

Att programmet kraschar vid ombyggnad av simuleringen och vid enstaka tillfällen under körning gör att arbetet 

med programmet kan störas. Detta i kombination med kommentarerna på punkt 8 gör att får anses som en 

användbarhetsbrister. 

 

10. Hjälp och dokumentation 

Allvarlighetsgrad Användbarhetsbrister 

1 - 

2 - 

3  Svårtillgänglig dokumentation (Finns inte tillgänglig i programmet) 

 Sökfunktionen är svår att förstå. 

4 - 

Tabell 4-10. Hjälp och dokumentation. 

 

Ingen dokumentationen finns inbyggt i programmet. Även adekvata sök- och hjälpfunktioner saknas och 

eftersom termer och teknik är svåra att förstå så är detta saknade funktioner. 
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4.3 Pilottest 
 

Resultatet från pilottesterna visade att användarna hade svårt att till en början finna grundläggande funktioner 

vilket tog fokus från testuppgifterna. Detta innebar att en testperson kunde göra fel som inte var relaterade till 

gränssnittet eller uppgiften vilket kunde ge en felaktig bild av resultatet. Följden av detta resultat blev att 

introduktionen utökades för att få mer fokus på uppgifterna som testade det elementära. Ytterligare ansågs några 

av testuppgifterna som svåra att förstå vad det eftersökta resultatet var. Sammanfattningsvis var det följande tre 

punkter som förändrades till slutversionen av testet: 
 

 Förtydliga uppgiftsbeskrivningen hos vissa uppgifter. Detta på grund av att instruktioner kunde 

uppfattas som tvetydiga eller oklara och på så sätt lett till att testpersonen tolkat det som eftersökts 

felaktigt. 

 

 Tar bort en uppgift som ansågs vara för svår jämfört mot vilket underlag den gav. 

 

 Ge tydligare introduktion till mjukvaran innan testet börjar och ger exempel på hur en uppgift är 

uppbyggd. Poängterar att uppgiften beskriver vad som ska göras men inte hur det ska lösas, detta för att 

det är hur en testperson går till väga för att lösa en uppgift är intressant att observera. Allt detta görs för 

att skapa större trygghet hos testpersonen innan uppgifterna börjar. 

 

 

4.4 Användbarhetstest 
 

Resultatet från utförda tester kommer att presenteras med andel rätt på alla testuppgifter samt med en 

sammanställning av beräknade SuS-poäng. Utfallet från intervjuerna eller observationerna kommer inte att 

presenteras under resultatkapitlet då detta kommer att analyseras i diskussionskapitlet. Andel rätt som 

testpersonerna hade på varje uppgift presenteras i tabellen nedan, (Tabell 4-11). Något att ha i åtanke är att även 

om resultatet visar att samtliga testpersoner fick rätt resultat på en uppgift innebär det inte att 

användbarhetsbrister saknas. Det är av denna anledning som vidare analys finns i diskussion. 

 

Uppgift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Andel rätt 7/7 7/7 6/7 6/7 4/7 6/7 6/7 7/7 5/7 6/7 6/7 
Tabell 4-11. Resultatfördelning. 
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Sammanställning av intervjuer - Kvalitativ data 
 

Testperson 1:  
     + Detaljnivån 
     + Det visuella 
     - Var man hittar information 
     - Tydligare rubriker för varje fönster 

Testperson 2: 
     + Detaljnivån 
     + Det visuella 
     - Var man hittar information 
     - Vad information betyder 
     - Saknar sökfunktion 

Testperson 3: 
     + Skalbarhet 
      - Var man hittar information 
      - Förkunskap krävs 
      - Inte så snyggt visuellt 
      - Mer information vid hovring 
      - “Run Until” otydlig 

Testperson 4: 
     + Flexibelt (Skalbarhet)  
     + Genomtänkt (Detaljnivån) 
     + Det visuella 
     - “Run Until” borde vara tydligare 
     - Saknas hjälpfunktioner 
     - Tydligare bakåtsteg hos moduler 
     - Hastigheten svåravläst t.ex. Fast/Express 

Testperson 5: 
      + Skalbarhet 
      + Hastighetsjustering 
      + Tydlig eventlogg. Detaljnivån 
      - IDE 
      - Vad information betyder 
      - Var man hittar information 
      - Backa i simulation 

Testperson 6: 
     + Användbart 
     + Det visuella 
     - Tydligare bakåtsteg hos moduler 
     - Tidsaxel 
     - Förkunskap krävs 

Testperson 7: 
      + Det visuella 
      + Detaljnivån 
      - Saknas hjälpfunktioner 

 

Tabell 4-12. Sammanställning av intervjuer – enskild testperson. 
 

Slutgiltig sammanställning och klassificering: 
(Siffror indikerar kvantitet av svar inom detta område) 
     + Detaljnivån: 3 
     + Visuella: 5 
     + Skalbarhet/Detaljnivån: 5 
     - Var man hittar information: 4 →  Saknar sökfunktion: 3 
     - Vad information betyder: 2  →  Förkunskap krävs: 3 
     - Tydligare rubriker för att hitta information: 2 

Tabell 4-13. Slutgiltig sammanställning. 
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Eftersom SuS-poängen fungerar en approximation av hur användbart ett program är så ska inte denna 

sammanställning bedömas som en slutgiltig gradering. SuS-poängen bör istället betraktas som ett komplement 

till övriga data. En sammanställning av varje testpersons SuS-poäng visade ett snittvärde på 68 poäng, vilket 

innebär att programmet ligger inom gränsen för att vara användbart.  

 
Figur 4-1. Stapeldiagram över SuS-poäng. 
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5. Diskussion 
 

 

5.1 Resultat 
 

5.1.1 System usability scale 
 

När alla tester var klara kunde det beräknas en total SuS-poäng för mjukvaran. Som presenterat ovan så landade 

den slutgiltiga SuS-poängen för SimuLTE på 68. Detta är ett resultat som innebär att användbarheten för 

mjukvaran är över medel enligt forskning [14]. Detta blir en av de starkaste bekräftelserna på att mjukvaran är 

lämplig att använda i ett utbildningssyfte, då det går att ha personer utan förkunskaper men som ändå kan utföra 

olika uppgifter i systemet. Adderar man en hjälpperson som kan assistera personer vid mjukvaran skulle detta 

vara genomförbart och med stor sannolikhet ge en god upplevelse med bra resultat. 
 

 

5.1.2 Observationer 
 

Det första som är intressant att notera är att många av uppgifterna var utformade så att det fanns flera vägar att 

gå för att finna det eftersökta svaret. Detta skulle visa sig vara intressant då många testpersoner visade på 

upprepade mönster för att lösa sina uppgifter. Ett exempel på detta är att många testpersoner hade en och samma 

informationsruta som utgångspunkt för att hitta information för att lösa en ny uppgift. 

En annan intressant punkt som testerna visade var en testperson som stod ut från mängden i SuS-

sammanställningen. Denne person instämde/instämde inte med SuS-enkätens påstående på platser som 

påverkade SuS-poängen negativt. Det påverkades så pass mycket att personen står ut från alla andra 

testpersoners SuS-poäng. Trots denna återkoppling så fick testpersonen i ungefär samma antal rätt som de 

resterande deltagarna. I en enskildare granskning av svaren och intervjun efter testet med personen kunde det 

ges en bra underlag för varför personen svarat såsom den gjort. Återkopplingen nämner bland annat att systemet 

var svårt att använda och att det var osäkert om svaren testpersonen kom fram till verkligen var den eftersökta 

lösningen, något som gjorde testpersonen otrygg. Båda de här observationerna är de som stått ut under testernas 

gång och är intressanta att diskutera vidare. Vilket görs i slutet av detta avsnitt. 

 
Efter intervjuerna så klassificierades svaren, för att se ifall det skulle hittas några gemensamma nämnare i 

återkopplingen som testpersonerna gav. Detta skulle visa sig kunna sammanfattas i tre positiva punkter 

respektive tre mindre bra punkter, som tillsammans representerar underlaget för den kvalitativa datan (Figur 5-

1). Varje punkt innebär att 3 testpersoner eller fler har nämnt området i sin återkoppling. 
 

 
Figur 5-1. Sammanställning av testpersonernas återkoppling. 
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5.2 Metod 
 

Alla steg i metodiken som utförts, plus/minus-analysen, den heuristiskt formativa utvärderingen, pilottesterna, 

användartesterna, SuS-enkäterna och intervjuerna, har alla sammanknutits för att komma att ge de slutgiltiga 

resultaten. Nedan resonerar vi kring dess betydelse för arbetet men även huruvida steg i metoden skulle kunna 

ha utförts annorlunda: 
 

Plus/Minus-analysen - Att utföra en sådan analys och jämförelse har varit en trivial lösning för att kunna bilda 

en överblick över de utvecklingsmetoder som tagits i beaktning. Resultatet blir lätt att tolka. Någon djupare 

analys vid detta stadie hade varit överflödig med kriterier såsom tidsramar, budget och marknadsutbud i åtanke. 
 

Heuristiska utvärderingen - Med hjälp av utvärderingen så lades en grund till de områden hos mjukvaran som 

var värda att analysera noggrannare. Att ta rollen som expertanvändare och att använda sig av Nielsens 

vedertagna heuristiker för att utvärdera systemets nuvarande tillstånd var ett effektivt sätt från både en 

ekonomisk aspekt, men även för tidsramarna för arbetet. Eftersom Nielsens heuristiker behandlar många olika 

delar fås även ett brett underlag med återkoppling tillbaka direkt [5]. Detta är tillfredsställande då hela systemet 

önskades att utvärderas. Återkopplingen som finns i resultatdelen blev tillfredsställande, då många 

gemensamma nämnare bland expertanvändarnas enskilda utvärderingar kunde identifieras. På så sätt kunde 

problematiska användbarhetsområden i mjukvaran upptäckas, som i sin tur utgjorde en grund för att forma 

användartestuppgifter kring. Detta för att ge upphov till att analysera området ingående. 

 

Pilottesterna - Att tillämpa pilottester innan man fortgår med de riktiga användartesterna var nyttigt både för de 

som håller i testet, därför de får en chans att testa på att gå in i rollerna som observatör och testledare, men även 

för att se hur bra de planerade testerna fungerar i praktiken på testpersoner. Något som skulle visa sig bekräftas 

var att det är svårt att förutspå hur användartest fungerar i praktiken jämfört mot teorin [8]. Vidare så är 

pilottester ett utmärkt verktyg som ger en inblick i hur väl ett planerat användbarhetstest kommer att fungera i 

sin helhet. Det tillåter även för sista minuten justeringar [8] och allt detta mynnade ut i att teorin har stämt bra 

överens med praktiken. 

 

Användartesterna - Genom att gå in i två olika roller fördelades uppgifterna för de som höll i testet. 

Testledaren kan fokusera på att instruera och stötta testpersonen under testets gång medan observatören tillåts 

att enbart fokusera på att notera interaktioner samt föra anteckningar. Detta kompletterar varandra på ett bra sätt 

när resultaten sammanställs och möjliggör för trovärdig data. Efter alla tester genomförts och resultaten 

sammanställts så har det visat att testerna har varit bra utformade. Detta bekräftas av den procent över antalet 

avklarade uppgifter i samband med uppgifternas täckningsområde. Uppgifterna visade sig sammantaget inte 

vara för lätta och heller inte för svåra (Även om de varierade i svårighetsgrad medvetet). 
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5.3 Kritik och konsekvenser 
 

Det finns steg i metoden som har varit påverkande för de moment som format resultaten i arbetet. Punkter som 

skulle kunna utförts annorlunda. 

 

Underlag och kvantitet - När användartesterna utfördes så gjordes detta med en kvantitet på sju personer 

(Exklusive de två personer som användes vid pilottesterna), något som har avgjort den svarsfrekvens som 

erhållits och använts som underlag för att bilda resultat och slutsatser. Detta antal är kopplat till avgränsningarna 

för rapporten, att det används teori från främst Nielsen [4]. 

Som grafen i (Figur 2-2) rapportens Teori-del visar så behövs det inte fler till antalet, utan att det kan ses som 

överflödigt. Dock så visar även samma graf på att svaret kommer bli mer noggrant ifall fler personer utför 

studien. Samtidigt menar Nielsen på att det hellre borde utföras fler studier, med färre antal för att utnyttja sina 

resurser effektivare. 

 

Val av granskningsmetod - Som det har beskrivits i rapportens Metod-del, så beslutades det att 

granskningmetoden för att få ut kvalitativ såväl som kvantitativ data och som hela studien har byggt på, har varit 

en version av Walk up and use i samband med semistrukturerad intervju och SuS-enkät. Ifall det istället skulle 

bytas ut någon av dessa delar och kunna se hur både den kvalitativa och kvantitativa datan skulle förändrats 

hade varit intressant. Det är samtidigt svårt att sia om hur resultaten hade förändrats men det blir väldigt tydligt 

på sammanställningen av SuS-enkäten att se hur en person kan dra ner den totala poängen avsevärt. Vilket på 

samma sätt är varför det var viktigt att ha syftet för arbetet i åtanke när granskningsmetod skulle väljas. 

 

Metod för vald utvecklingsmetod - Metoden för att avgöra utvecklingsmetoden var att utföra en Plus/Minus-

analys och den utfördes subjektivt av de som skulle komma att forma testerna. Hade det varit möjligt att göra en 

annan, mer djupgående analys skulle det eventuellt ha fåtts fram ett annat svar för vilken utvecklingsmetod som 

skulle ha valts. Eller att alla utvecklingsmetoder som undersöktes (Skriva kod från grunden, Open source eller 

att köpa färdig mjukvara) skulle beprövats för att avgöra vilket som hade varit lämpligast att förhålla sig till. Det 

skulle antagligen gett upphov till att många delar av testerna och utvärderingen hade sett annorlunda ut. Som 

nämnt tidigare, var det bland annat tidsramar och budget som varit avgörande faktorer för den väg som valdes 

att gå när detta beslutades. 

 

Expertutvärderingen - När den heuristiska utvärderingen utfördes togs de som höll i testet rollen som 

expertanvändare. Lämpligheten i detta är något som kan ifrågasättas och hur samma utvärdering hade sett ut 

med några som har en större kompetens inom användbarhetsutvärdering. Resultaten för de upptäckter som 

gjordes hade kunnat komma att bli annorlunda då poteniellt andra vedertagna tekniker för utvärdering och dylikt 

hade kunnats användas. Något som i sin tur hade påverkat utformningen av användartesterna. Vidare så var det 

två personer som utförde den heuristiska utvärderingen för detta arbetet, ett antal som källor pekar på kan vara 

för lite [5]. Att istället använda sig av tre till fyra expertanvändare är något som skulle bidra till att ännu fler 

gemensamma nämnare hade kunnat identifieras. Detta var dock något som inte fanns utrymme eller möjlighet 

till i detta arbete. 

 

 

5.4 Metoddiskussion - Reliabilitet, validitet och replikerbarhet 
 
Ett annat perspektiv av arbetets metodik värt att diskutera är reliabiliteten, dvs. ifall angreppssättet beskrivet i 

detta arbete går att utföra igen och vilka resultat som i sådant fall kommer att erhållas. Först och främst, det som 

kommer vara elementärt för arbetet är vilka expertanvändarna och testpersonerna är. Användartesterna (Bilaga 

I) och applicerbarheten för testerna på liknande mjukvara är hög då det går att anpassa dessa med modifikation 

pga. att syftet med uppgifterna testar moment som är gemensamt för LTE-nätverk i helhet. Det som kommer 

vara problematiskt är testpersonerna och expertanvändarna. Liknande kritik beskrivs i föregående avsnitt, där 

det inte kan garanteras att andra expertanvändare som utför en heuristisk utvärdering kommer att identifiera alla 

de punkter som identifierats i detta arbete (Även om det är en hög sannolikhet att någon / några punkter kommer 

att vara lika). Vidare så kommer det vara svårt att garantera att testpersonerna, för både pilottesterna och 

användartesterna, kommer att få samma testutfall och ha samma upplevelse som de i våran studie har haft 

(Kvalitativ data), även om deras bakgrundsprofil överensstämmer med den som är använd i detta arbete. Till 

exempel skulle ett värsta falls-scenario skulle vara att alla upplever mjukvaran liksom den person som stod ut i 
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detta arbete gjorde. Det är alltså den mänskliga faktorn som utgör en stor roll för graden av reliabilitet för ett 

arbete likt detta. 
 
I och med de utvärderingssmetoder som använts för detta arbete har både kvalitativ och kvantitativ data 

erhållits. Data som varit essentiell för att kunna besvara arbetets frågeställning men även för att kunna dra 

slutsatser kring de utförda användartesterna. Eftersom både datan är kvalitativ och kvantitativ innebär det att 

resultaten som beskrivits går att presentera på olika sätt. Den kvantitativa datan i siffror som t.ex. SuS-enkäten 

och resultaten för användartesten medan den kvalitativa datan går att klassificera för att bilda en 

sammanställning av den återkoppling som testpersoner gett i intervjuer. Att mäta olika typer av data för att bilda 

slutsatser och föra resonemang innebär att resultatet får en hög validitet. Detta innebär att resultatet har en hög 

grad av trovärdighet. Det som påverkar datan är den frekvens den utförs i, hur många personer som testas och 

hur många gånger en studie sker. 
 
Den arbetsprocess och de moment som utförs i metoden är konsekventa samt så har de utformats efter 

vedertagna principer och tumregler. Något som lades fokus på i arbetet var att dela upp arbetet i olika och 

isolerade moment men som ändå ska ha en koppling till varandra med ett tydligt syfte. Om detta utförs så blir 

det inte bara lättare att gå in och korrigera en enskild del utan att påverka de resterande momenten i 

arbetsprocessen, utan det ger även upphov till en tydlig kartläggning av systemet som är enkel att följa. Detta 

innebär att det enkelt går att länka dessa olika delar tillsammans och se deras förhållande till varandra, vilket 

som innebär att arbetet i sig samtidigt får en hög grad av replikbarhet. Vilket som innebär att arbetet, i form av 

metoden och upplägget, enkelt går att upprepa samt att kunna jämföra resultat med detta arbete. Eftersom 

arbetet är uppdelat i olika moment så blir den höga graden av replikerbarhet en av arbetets främsta styrkor. 
 

 

5.5 Källkritik 
 
Som beskrivet i (1.5 Avgränsingar) så har detta arbete varit begränsat till ett mindre antal forskare i ett brett 

område. Detta kan medföra att möjlig relevant information till arbetet förbises. Däremot att använda flera 

forskare som källor kan resultera i motsägelser, då åsikter inom detta område är till stor del subjektiva för 

området användbarhet. Av denna anledning gjordes bedömningen att använda få men trovärdiga källor. Beslutet 

om vilka dessa källor skulle vara baserades på hur aktiva dessa forskare varit inom området och hur ofta deras 

verk citeras. 

 

Gällande källor som använts för själva användbarhetstestet så har resonemanget varit liknande som i föregående 

stycke. Ett användbarhetstest kan utföras på många olika vis och det ansågs viktigare att uppnå en kontinuitet 

vid testprocessen istället för att blanda flertalet källor som kanske använder olika metoder. Den källa som främst 

valdes som underlag för användartesterna var www.usability.gov [6][7][8][10], detta är en webbsida som är 

dedikerad till användbarhet och underhålls av U.S. Department of Health & Human Services. Detta ger en hög 

trovärdighet tillsammans med att denna webbsida har används i andra tekniska artiklar [15].  

 

Källor som används som underlag för mjukvaran har varit begränsade till enskilda artiklar och webbsidor då 

alternativ har saknats. Dock kan dessa källor betraktas som otrovärdiga då de har skrivits av de som har skapat 

mjukvaran. Till OMNeT++ och SimuLTE har skaparna skrivit en vetenskaplig artikel [13] för att motivera sin 

mjukvara, till INET däremot så var informationen begränsad till endast en webbsida. De problem som kan 

uppstå när skaparna skrivit artikeln själva är att den kan bli vinklad och kan utesluta mindre bra aspekter med 

mjukvaran. 
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5.6 Slutsats och rekommendationer 
 

Mjukvaran SimuLTE har visat sig vara användbar och lämpligt att använda i ett utbildningssyfte enligt de 

resultat i form av data och återkopplingar som erhållits. Det finns punkter som skulle kunna åtgärdas för att 

förbättra graden av användbarhet hos SimuLTE. 

 

De nyckelpunkter som upptäckts i detta arbete kommer att kunna sammanfattas som tre punkter, vilka som nu 

ska beskrivas: 

 

 Trygghet - En av de viktigaste sakerna när en användare ska använda ett program är att denne kan 

känna sig trygg. Det finns flera faktorer som kan leda till att en användare inte känner sig trygg. För att 

använda den återkoppling av intervjuerna så nämnde många testpersoner att det är svårt att hitta vilken 

information som är korrekt. Om testpersonen har hittat den eftersökta informationen. Detta innebär att 

programmet inte ger en tydlig återkoppling nog, vilket som i sin tur skapar en otrygghet. Det bör dock 

noteras att i situationen med Walk up and use så är introduktionen medvetet knapphändig, men som 

även satte sina spår i återkopplingen. Med andra ord så är det något som påverkar den kvalitativa datan 

samtidigt som den kvantitativa datan inte drabbas av i samma utsträckning. 

 

 Tydlighet - Mjukvaran SimuLTE som använts i detta arbetet, är som beskrivet tidigare, ett IDE. Detta 

innebär att det finns mycket funktionalitet och flexibilitet till att göra förändringar samt skapandet av 

simulerade nätverk. Det finns många parametrar som ändrar saker på skalbar nivå, allt ifrån hela 

nätverket till en viss adress hos en specifik nod. Mjukvaran passar därför både nybörjade såväl som 

erfarna inom området. Detta leder emellertid till att inlärningskurvan kan vara brant. Det presenteras 

mycket information samtidigt, på många olika platser under en simulering. Att veta var man som 

testperson ska leta blir allt mer krångligt desto mer information man presenteras vid. För att motverka 

detta måste mjukvaran vara konsekvent i sin informationspresentation. Den måste vara tydlig. 

 

 Assistans - Det är viktigt att en användare kan använda programmet självgående och klara av att utföra 

uppgifter på egen hand. Det är dock lika viktigt att användaren ska kunna få hjälp när denne stöter på 

problem eller otydligheter. Detta gäller både intern hjälp, att mjukvaran har lämplig hjälpfunktionalitet, 

såväl som extern hjälp, en person som är kunnig och kan assistera när problem uppstår. Ifall något i 

mjukvaran skulle gå fel vilket som leder till att programmet kraschar eller när användaren försöker göra 

något otillåtet är det viktigt att detta förmedlas till användaren. Hur användaren ska åtgärda sitt problem 

eller varför användaren inte kan utföra begärd handling. 

 

Dessa tre punkter har tillsammans utgjort kärnan för de viktigaste upptäckter som bidragits i detta arbete. Vidare 

kommer designåtgärder att presenteras för åtgärder som kan förbättra dessa punkter, tillsammans med arbetet i 

ett vidare sammanhang.  
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5.7 Designåtgärder och arbetet i ett vidare sammanhang 
 

För att öka användbarheten och tryggheten för en användare som använder mjukvaran behövs det både intern 

och extern assistans. Intern hjälp i form av en hjälpande guide i mjukvaran för den grundläggande 

funktionaliteten, t.ex. hur en simulering sätts upp och körs samt hur man avläser informationen som presenteras 

skulle hjälpa en användares introduktion till mjukvaran men även en användare som stöter på problem. Den 

externa hjälpen behövs i form av en person som är insatt i programmet och kan bistå med assistans när en 

användare behöver hjälp eller har frågor. Det är viktigt att mjukvaran presenterar information på ett tydligt sätt 

så en användare aldrig behöver gissa ifall information kan vara ett eftersökt svar. Detta skulle kunna åtgärdas 

genom att ändra variabelnamn till tydligare namn. Även information kring fel som uppstår bör presenteras med 

en orsak samt eventuella lösningar direkt i programmet, så att användaren på egen hand kan främst informeras 

om vad denne gjort fel men även hur användaren går vidare för att lösa problemet. 

 
Slutligen bör det skapas en inkapsling av IDE:et vilket som skulle innebära att man kan strukturera en fasad åt 

användaren som skulle göra mjukvaran mer användbar, främst för nya användare. I dagsläget går det enkelt att 

ändra parametrar och kod men detta blir direkt en svårighet för någon som inte är så bevandrad inom 

programmering. Att istället ha rutor och knappar som explicit frågar kring detaljer om en simulering skulle göra 

det enklare för en användare att hantera programmet samt skräddarsy en simulering. Skulle en sådan fasad 

skapas behålls fortfarande detaljnivån och skalbarheten medan skapandet av en simulering underlättas. På detta 

sätt ges användaren mer assistans internt och får möjligheten att kunna arbeta mer självständigt när information 

presenteras tydligare, vilket som i sin tur skapar en större trygghet för användaren. Programmet blir på detta sätt 

mer användbart och information presenteras mer konsekvent samt lätthanterligt för användaren. 
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Bilagor 
 

Bilaga I – Användaruppgifter 
 

Uppgift 1. Simulations/Demo 

 

1. Simulera testfallet “(VoIP)”. 
 

2. Starta simuleringen. Stoppa simuleringen efter #100 events har  

ägt rum. 
 

3. Avsluta simuleringen. 
 

 

Uppgift 2. Simulations/Tutorial 

 

1. Simulera testfallet “MultiCell-DL”. 
 

2. Nämn vilka fyra interfaces som router1 har. 
 

3. Avsluta simuleringen. 
 

 

Uppgift 3. Simulations/Demo 

 

1. Simulera testfallet “Large-VoIP_PF (config with 3 runs)”. 
 

2. Hur många UE innehåller SingleCell?  

(OBS! Räkna inte för hand) 
 

3. Avsluta simuleringen. 
 

 

Uppgift 4. Simulations/X2 

 

1. Simulera testfallet “X2-Mesh-balanced”. 
 

2. Kör simuleringen 3000 events. 

Vilken srcAddress och destAddress har event #2627? (IP-adress eftersöks) 
 

3. Avsluta simuleringen. 
 

 

Uppgift 5. Simulations/Demo 

 

1. Simulera testfallet “VoIP DL-UL”. 
 

2. Vilken routerId har ue[3]?  

(IP-adress eftersöks) 
 

3. Avsluta simuleringen. 
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Uppgift 6. Simulations/Tutorial 

 

1. Simulera testfallet “MultiCell-DL”. 
 

2. Dra animeringshastighetsmätaren längst till höger och kör därefter simuleringen med ‘Run’. Vad 

händer med simuleringen? 
 

3. Avsluta simuleringen. 

 

 

Uppgift 7. Simulations/Demo 

 

1. Simulera testfallet “VoIP_PF”. 
 

2. Kör simuleringen till t=1 s. Vilken modul är rödmarkerad vid detta stadie? 
 

3. Avsluta simulering. 
 

 

Uppgift 8. Simulations/Demo 

 

1. Simulera testfallet “MixedTraffic -- 4 Ues downloading”. 
 

2. Vilka beståndsdelar är ue[12] uppbyggd av? 
 

3. Avsluta simulering. 
 

 

Uppgift 9. Simulations/Eutran_epc 

 

1. Simulera testfallet “(VoIP-DL)”. 
 

2. Öppna ett separat fönster för grafisk representation av “sgwStandard1” och kör ett paket tills det har 

kommit till “sgwStandard1”. Vid vilken beståndsdel stannar det?  

(OBS! Högerklick kan vara till hjälp för att nå den grafiska vyn hos en modul. 

“Run until next event in this module” kan påskynda processen för att nå rätt modul. 

Aktiv modul = Rödmarkerad) 
 

3. Avsluta simuleringen. 
 

 

Uppgift 10. Simulations/Demo 

 

1. Simulera testfallet “(VoIP)”. 
 

2. Vilken sort är det första paketet som ue[0] skickar till eNodeB efter att du har startat simuleringen? 
 

3. Avsluta simuleringen. 
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11. Simulations/Demo 
 

1. Simulera testfallet “(VoIP)”. 
 

2. Dra tillbaka animationshastighetsmätaren till mitten. Aktivera ‘Penguin mode’ i 

animeringsinställningarna. Starta simuleringen och beskåda pingvinen. 
 

3. Avsluta simuleringen. 
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Bilaga II - Observatörinstruktioner 
 
Bakgrundsinformation: 

 

 

 

Datum och tid: 

 
 

 

Roll: 

 
 

 

Datorvana: 

 
 

 

Utbildning: 

 
 

 

Förkunskaper med IDE t.ex. Eclipse: 

 
 

 

Förkunskaper inom telekom (Nätverk, LTE): 
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Uppgift: 1 VoIP   Avklarad  Ej fullföljd     

 

Övrigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uppgift: 2 MultiCell-DL  Avklarad  Ej fullföljd 

 

 

Övrig kommentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uppgift: 3 Large-VoIP_PF Avklarad  Ej fullföljd 

 

Övrig kommentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift: 4 X2-Mesh  Avklarad  Ej fullföljd 

 

Övrig kommentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uppgift: 5 VoIP DL-UL  Avklarad  Ej fullföljd 

 

Övrig kommentar: 
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Uppgift: 6 MultiCell-DL  Avklarad  Ej fullföljd 

 

Övrig kommentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgift: 7 VoIP_PF  Avklarad  Ej fullföljd 

 

Övrig kommentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uppgift: 8 MixedTraffic  Avklarad  Ej fullföljd 

 

 

Övrig kommentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uppgift: 9 VoIP-DL  Avklarad  Ej fullföljd 

 

 

Övrig kommentar: 
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Uppgift: 10 VoIP-DL  Avklarad  Ej fullföljd 

 

 

Övrig kommentar: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uppgift: 11 (VoIP)   Avklarad  Ej fullföljd 

 

 

Övrig kommentar: 
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Intervju: 

 

SUS 

 

Övergripande intryck? 

 

 

 

• Vad gillade du bäst? 

 

 

 

• Vad gillade du minst? 

 

 

 

• Vad skulle vara det första 

som du ändrade på om du 

fick bestämma? 

 

 

 

• Är det något som saknas? 

(Innehåll och funktioner) 

 

 

 

• Avslutande kommentarer 

eller frågor? 
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Bilaga III - Stödanteckningar för testledare 
 

1. Förklara hur långt testet kommer vara och vad som kommer att ske: 
o Ca 60 min. 
o Lite introduktion till programmet. 
o 11 st uppgifter, vissa kan upplevas svårare än andra (Inte tvång på att slutföra 

alla uppgifter om personen fastnar). 
o Berätta för personen att hen kommer bli videofilmad och observerad under 

testet. 
o Uppmuntra till “Think aloud”. 
o Påminn om att det inte är vårt system. 
o SUS-enkät efter att uppgifterna utförts. 
o Kort intervju. 

 

 
 
 

 

2. Ge introduktion till programmet:  
o Starta Omnet++. 
o Starta LTE-simulering (Tutorial Singlecell t.ex). 
o Förklara att det är denna miljö som ska testas. 
o Förklara att man kan klicka sig in i moduler för att se olika delar de är 

uppbyggda, samt hur paket rör sig internt i dom. 
o Röd boll åker -> Där paket är just nu. Samt att rödmarkerad modul = Aktiv. 
o ‘Binder’ kan tyckas ta lång tid vid vanlig körhastighet (‘Run’). Informera att det 

bara är att vara tålmodig och vänta tills den kopplat. 
o Ledtext kommer upp när man hoovrar med musen, som vanligt. 
o Informera om vad som visas i varje ruta. 

 

 
 

3. Under Test: 
o Interagera inte med testpersonen. 
o Ge ej svar på uppgiften. 
o Kommentera olika val som användaren gör. 
o Guida användaren så lite som möjligt. 
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Bilaga IV – SuS-enkät 
 

                                                      

               

  

                                            

 

1. Detta är ett system jag kan tänka mig 

använda ofta.  

                                                                 

 

 

 

2. Jag fann system onödigt komplext. 

                 

                                                                  

 

 

 

3. Jag tyckte systemet var lätt att 

använda.                          

 

 

 

 

 

4. Jag tror att jag skulle behöva stöd av en 

teknisk person för att använda systemet. 

 

 

 

 

5. Jag fann olika funktioner välintegrerade i 

systemet. 

                     

                                                              

 

 

6. Jag tyckte att systemet var för 

inkonsekvent. 

                   

                                                               

 

 

7. Jag kan tänka mig att de flesta personer 

skulle ha lätt för att lära sig detta 

system.                                           

 

  



51 

 

 

 

 

8. Jag fann det besvärligt att använda detta system. 

      

                                      

 

 

 

9. Jag känner mig väldigt bekväm med att använda 

systemet. 

   

 

 

 

10. Jag behövde mycket förkunskaper innan jag kunde 

börja använda systemet. 
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Bilaga V 

 
Open Source Development 
 

Pros: 

 Sparar tid för kodning då en grund redan ligger klar. 

 Kostnadseffektivt. Inga licenskostnader -> Billigt 

 Genomtänkt och lägga en bra grund för fortsatt arbete 

 Flexibelt för ändringar och modifiering. 

 Lätt att migrera, kan installeras var och hur många gånger som helst. 

 Buggfixar sker löpandet av olika användare. Behöver ej vänta för nya releaser -> Stabil och 
säker mjukvara. 

 Går ett företag som skapat mjukvara i konkurs kan programmet leva vidare genom 
användarnas engagemang. 

 Enkelt och överskådligt att förstå koden bakom programmet 

 

Cons: 

 Kan vara utdaterad 

 Kan finnas bristfällig dokumentation 

 Kan involvera oväntade kostnader t.ex. administratörskostnader eller liknande. 

 Kan vara en svår inlärningskurva till en OS-produkt. 

 Versionshantering. Hur användare ska veta vilken som är senaste då det sker löpande 
uppdateringar. 

 Mjukvara överges av skapare som t.ex. tappat intresset -> Utdaterat 

 Kan vara svårt att få support. Ingen man kan vända sig åt och kräva hjälp. 

 
Licensierad Mjukvara 
 

Pros: 

 Sparar tid för kodning då allt är klart. 

 Kundservice ifall företag behöver support -> Lättare inlärningskurva. 

 Kan vara kompatibelt med andra produkter från t.ex. samma företag. 

 Mer skräddarsytt för sitt ändamål (Jämfört mot OS). Möta marknadens efterfrågan. 

 

Cons: 

 Kostsamt med licenser. Speciellt jmf. med OS. 

 Beroende av företagets utvecklare. Bara dessa som förstår vad som gjorts. 

 Oflexibel för förändring. Går saktare att uppdatera mjukvaran i form av buggfixar m.m. 

 Går ej att modifiera som användare då kod kan vara stängd. 
 
Skriva från grunden 

 

Pros: 

 Går att bestämma exakt hur mjukvaran ska vara. Skräddarsytt 100% 

 Stor valfrihet och flexibilitet 

 Kostnadseffektivt. Inga licenskostnader -> Billigt.  

 Lätt att migrera, kan installeras var och hur många gånger som helst. 

 Enkelt och överskådligt att förstå koden bakom programmet. 

 Kan kombinera lösningar från olika metoder. 

 

Cons: 

 Kräver mycket god planering och struktur. 

 Kräver underhåll. 

 Kan vara en svår inlärningskurva till egenskriven produkt. 
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 Tidskrävande att åtgärda funktionalitet.  

 Kräver många faser av utveckling och att detta sker i många olika steg. 
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På svenska 

 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under en 

längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära 

omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut 

enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell 

forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan 

inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver 

upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten 

finns det lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den 

omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt 

samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant 

sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende 

eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets 

hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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