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Sammanfattning 

Denna rapport redovisar utveckling av ett mobilt gränssnitt för C2-monitor, ett 

monitoreringsverktyg som används som stöd för driften på Ericsson Broadcasting and 

Media Services. Med hjälp av C2-monitor kan operatörer övervaka de hundratals kanaler 

och tjänster som produceras från EBMS.  För att stödja ett flexibelt arbete behöver 

verktyget utvecklas och finnas tillgänglig på mobila enheter med anpassad design för att 

ta vara på mobilens egenskaper samt dess funktionaliteter. För utvecklingen av det mobila 

gränssnittet har vedertagna designmetoder tillämpats i arbetsprocessen och användartester 

har skett iterativt genom projektets gång. Det slutgiltiga målet för projektet har varit att 

produkten uppfyller användarens behov och önskemål, detta för att kvalitetssäkra en 

användbar och relevant produkt för slutanvändaren. Resultatet blev en rekommendation 

och ett designförslag för mobila gränssnittet av C2-monitor som kan användas i den 

fortsatta utvecklingen av verktyget.   

  

Nyckelord: Monitorering, användarupplevelse, mobila enheter, användbarhet, anpassad 

design 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

  

Abstract   

This report presents the development process of a mobile interface for the C2-monitor. A 

monitoring tool used to support the operations for the broadcasting services of Ericsson 

Broadcasting and Media Services (EBMS). With the support of the C2-monitor, operators can 

monitor hundreds of channels and services produced from EBMS. To enhance a more flexible 

working environment, the C2-monitor needs to be developed further to support mobile 

devices with a customized design to take advantage of mobile phones features and 

functionality. Established and well-recognized design methods and principles have been 

applied in the development process and user testing have been made iteratively throughout the 

project. The goal for the project has been to fulfil the user’s needs and preferences for the 

mobile interface, in order to assure a useful product for the end user. The result of this study is 

a recommendation and design proposal for a mobile interface of C2-moniter that can be used 

for further development.   

Keywords: Monitoring, user experience, mobile devices, usability, responsive design  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

Begreppsdefinition   

C2-verktyget – Refererar till alla tillämpningsområden för C2-verktyget, samtliga 

funktionaliteter i verktyget som övervakning, informationshantering, incidentrapportering 

och kunskapsdatabas.   

 

C2-monitor – Den aktuella vyn som operatörer använder vid övervakning av systemet. 

Olika användare kan bygga olika vyer beroende på vilket system man önskar att se. 

Operatörer kan sedan tolka informationen som visas och förhoppningsvis bedöma 

situationssvårighetsgrad och vilka åtgärder som krävs.   

   

C2-organisationen – Hänvisning till alla berörda parter som är med i utvecklingen av C2-

verktyget. Eftersom organisationen är så pass ny råder det fortfarande delade meningar 

vilka som faktiskt är med i C2-organisationen, i slutändan vill man att hela arbetsplatsen 

ska vara med och använda sig av C2-verktyget.  

  

OTT (Over-the-top-content) – En intern förkortning på Ericsson som refererar till teamet 

som sköter streaming och IPTV distribution.   

Play out – Den avdelning som sköter den linjära produktionens sändning på Ericsson.   

IPTV - Television distribuerad över IP-nätverk är ett system vilket levererar strömmande 

media i mindre partier, direkt från källan. Som en följd av detta kan en mediaspelare börja 

spela upp data (t.ex. en film) innan hela filen har överförts, vilket kallas strömmande 

media.  

Push notifikation – Push notifikation är en internetbaserad kommunikation, där en 

begäran skickas från en server till en klient.   

  

Mobilt gränssnitt – I denna studie syftar ett mobilt gränssnitt som en anpassad design till 

en mobil enhet, mer specifikt skärmens utrymme på en smartmobil.    

Wireframes – En visuell guide som representerar skelettramen för ett gränssnitt.   

 

Enkodare – Refererar i denna uppsats till en enhet som läser av och omvandlar 

information från ett format till ett annat.   

http://sv.wikipedia.org/wiki/Television
http://sv.wikipedia.org/wiki/Television
http://sv.wikipedia.org/wiki/Television
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internetprotokoll
http://sv.wikipedia.org/wiki/Internetprotokoll
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1. Inledning  

Från Ericsson Broadcasting and Media Services (EBMS) i Stockholm sänds ett hundratal 

kanaler för linjär Tv-produktion, IPTV distribution och till flera av Sveriges 

streamingtjänster. Som stöd för driften har Ericsson tagit fram ett integrerat verktyg vid 

benämningen C2 som står för engelskans “Command and control”. Sedan C2-verktyget har 

tillämpats i arbetet på EBMS, har det gett operatörer och tekniker möjligheten att lättare 

felsöka och åtgärda eventuella problem i tjänsten. Det ger möjligenheten att hantera och 

tolka information. Verktyget är fortfarande i sitt första utvecklingsstadium men fortskrider 

snabbt framåt.  

   

OTT (Over-the-top-content) är benämningen på det team som är den första avdelningen att 

använda C2-monitor som stöd för driften. OTT-teamet ansvarar för streaming och IPTV 

distribution till flera av Sveriges streamingtjänster. OTT-teamet benämns också som en 

central del i C2-organisationen, de ska centraliseras och agera som ett nervcenter för 

verksamheten. Andra avdelningar som tillämpat C2-monitor i sitt arbete är Play out-

teamet, som ansvarar för den linjära Tv-produktionen.  

  

1.2 Bakgrund   

Enligt rapporten ”Svenskar och internet” fick den smarta mobilen sin ordentliga utbredning 

först 2011 (Findahl, 2013). Utvecklingen fortskrider därefter och 2014 använde sig hela 73 

procent av smarta mobiler, varav 69 använder sig av sina smartmobiler för att koppla upp 

sig på internet (Findahl, 2014). Utvecklingen för mobila gränssnitt och anpassad design till 

små skärmar har aldrig varit viktigare.   

  

Det är en stor skillnad från att interagera med en smart mobil eller surfplatta jämfört med 

en stationär dator. Den mobila enheten har andra egenskaper till exempel som pekskärm, 

mindre skärmstorlek och förmodligen också lägre pixelupplösning. En design som är 

anpassningsbar efter skärmstorlek ger användaren en optimal upplevelse på webbplatsen 

(Gardner, 2011). Genom design som är anpassad för mobil kan det till exempel vara 

enklare att hantera innehåll och navigering.   
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Med den växande användningen av smarta mobiler är det till fördel för företag och 

verksamhet att ha kunskap i mobilens egenskaper för att representera sig väl på den mobila 

plattformen för både användarupplevelsen och försäljningssyften.    

 

C2-monitor – idag  

Det nuvarande gränssnittet av C2-monitor finns tillgängligt för stationära datorer. 

Operatörer arbetar med en vy av en linjär kedja som visar deras utvalda ansvarsområde (se 

figur 1). Olika avdelningar kan ha olika vyer för att se deras del av systemet. Den linjära 

kedjan visar hur produktionen utförs och användaren kan enkelt lokalisera problemet vid 

larm. Vid larm visas objekt som rött och ger operatörerna ett felmeddelande. De kan då 

tolka information och bedöma vart problemet har uppstått och avgöra åtgärd. Idag arbetar 

operatörer endast med den stationära vyn och har ingen tillgång till gränssnittet från mobila 

enheter. Det finns flera tillämpningsområden för C2-verktyget än bara övervakning. Det 

finns många bakgrundsfunktionaliteter som slutanvändaren inte är medveten om. 

Verktyget är uppkopplat mot andra program som till exempel system för 

informationshantering, incidentrapportering och kunskapsdatabas. Detta har ännu inte 

börjat användas av operatörer men tanken är att även det ska tillämpas i arbetet.  

  

  
Figur 1 – Den stationära versionen av C2-monitor med larmmeddelanden och överblickande vy för 

streaming och IPTV-distribution.    
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1.3 Problemformulering  

En tidigare förstudie på fem veckor genomfördes innan detta projekt påbörjades. I 

förstudien intervjuades olika arbetsroller och intressenter i C2-organisationen för att 

undersöka syfte och mål med C2-verktyget och få en övergripande bild av organisationen 

ur ett funktionellt perspektiv. Medarbetare i OTT-teamet blev intervjuade och det 

genomfördes även observationer av deras dagliga arbete. Observationerna visade att deras 

arbete är mycket enformigt och monotont, de sitter framför en datorskärm och är väldigt 

bundna till sina skrivbord. Det finns en önskan från medarbetarna att kunna röra sig mer 

fritt, men fortfarande vara medveten om systemets status. I nuläget har dessutom det 

trådlösa nätverket som tillät dem att besöka C2-monitors stationära version från en 

surfplatta, lagts ned på grund av säkerhetsskäl. De kan endast besöka C2-monitor från 

OTT:s egna trådlösa nätverk något som inte är inom räckvidd när de befinner sig i 

möteslokaler eller för att gå ut och ta rast.   

  

Under förstudien framgick det tydligt att teknik-jouren är nästa avdelning att tillämpa C2-

verktyget i sitt dagliga arbete. Teknik-jouren är arbetsplatsen 2nd line support, vilket 

menas att de befinner sig fysiskt på plats för att assistera och hjälpa andra avdelningar med 

tekniska frågor och ärenden. Deras arbete är mycket varierat till skillnad från OTT-teamet, 

till exempel sköter de allt från omstart av enkodare till utbyte av telefoner och de är 

ständigt i rörelse, de kan springa från maskinrum till serverhallar och tiden är oftast 

pressad.  För att de ska kunna ta del av C2-verktygets fulla potential behöver de en mobil 

enhet som de både kan använda sig av på plats och bära med sig.   

  

Det finns alltså en del problemområden i användningen av C2-monitor. Det föreligger en 

efterfrågan från användare att kunna röra sig mer fritt men fortfarande vara medveten om 

systemets status och det finns även ett behov av en mer mobil enhet för att kunna tillämpa 

C2-verktyget i arbetet. För att underlätta användningen och effektivisera arbetet med C2-

monitor bör det därför utformas ett mobilt gränssnitt som stödjer flexibelt arbete. Detta bör 

även utvecklas med en anpassad design för att tillämpa den mobila enhetens egenskaper 

och funktionaliteter.   
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1.4 Frågeställning  

1. Vad har användare för behov och önskemål i utveckling av ett mobilt gränssnitt för 

C2-monitor?  

2. Hur kan dessa behov och önskemål implementeras?   

  

1.5 Mål och syfte  

Syftet med examensarbetet är att skapa en hi-fi prototyp av ett mobilt gränssnitt för C2-

monitor.  Leveransen kommer bli ett designförslag och en kravspecifikation för vad som 

behövs för ett mobilt gränssnitt samt hur man kan tillämpa användarens behov och 

önskemål till en mobil enhet för C2-monitor. Målet med projektet är att ge förslag till ett 

användbart gränssnitt för C2-monitor som kan tillämpas på mobila enheter. Genom att få 

återkoppling och arbeta nära användare hoppas jag att kvalitetssäkra ett gränssnitt som är 

relevant för slutanvändaren. Arbetsprocessen grundar sig även i vedertagna design- 

metoder och principer. Målet med denna examensrapport är att beskriva arbetsprocessen i 

projektet.   

 

1.6 Avgränsningar  

• C2-verktyget är en väldigt komplex produkt. Systemet är uppkopplat mot tjänster 

som incidentrapportering, kunskapsdatabas och MS-top certifiering, detta kommer 

inte ingå i projektet. Fokus kommer vara C2-monitor, produkten som 

slutanvändaren arbetar med i nuläget, vilket är själva användargränssnittet för 

monitorering och felsökning.  

  

• Slutprodukten kommer föreställa en prototyp av gränssnittet och inte vara en färdig 

produkt. Prototypen kommer att utvecklas med en webbaserad lösning med hjälp 

av HTML, CSS och Javascript. Däremot kommer prototypen inte var integrerad 

med funktionaliteten som finns i den nuvarande version C2-monitor. 

Programmeringen får inte ta fokus från det riktiga arbetet, fokus för projektet ligger 

på användargränssnittet och hur det kan underlätta och effektivisera arbetet på 

Ericsson, snarare än den tekniska funktionaliteten.   

• C2-verktyget kan användas av olika avdelningar, deras användningsområden och 

motivation till användning kan se olika ut beroende vem som använder verktyget. 
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Jag kommer fokusera på en mer general vy för ett mobilt gränssnitt och inte på en 

speciell avdelning och dess behov.  

• Just nu går det bara att nå C2-monitor från det lokala nätverket och OTT-teamets 

trådlösa nätverk, vars räckvidd inte täcker hela huset. Det behövas ett trådlöst 

nätverk för att kunna använda C2-monitor i en mobil enhet. Jag kommer inte sätta 

mig in Ericssons nätverkspolicy, utan leverera ett designförslag för hur ett mobilt 

gränssnitt kan se ut.   

• Jag har valt att utgå från minsta skärmyta för mobila enheter, alltså smarta mobiler. 

Detta eftersom det är den mest praktiska enheten att bära med sig och används i 

större utsträckning. De möjliggör även dygnet runt support. Man kan även använda 

sig av andra anpassade enheter för denna typ av arbete, till exempel surfplatta. 

Eftersom den nuvarande stationära versionen av C2-monitor kan visualiseras på 

surfplatta kommer detta inte tas upp i denna studie. Däremot är designen inte 

anpassad till surfplattans skärmyta och inte heller optimerad för arbetet. 

2. Teoretisk bakgrund  

2.1 Interaktiva system   

Att designa för interaktiva system innebär att anpassa produkter och tjänster till människor 

och deras sätt att leva (Benyon 2014, 5-14). Benyon beskriver hur vi idag lever med 

tekniken runtomkring oss, den är inbäddad i vår vardag. Men utan en interaktiv komponent 

blir den oanvändbar. Ta till exempel en tvättmaskin, utan en människa som startar 

tvättmaskinen och ett gränssnitt som hjälper människan att göra detta, kommer maskinen 

inte att användas. När man designar för interaktiva system fokuserar man på interaktionen 

mellan människa och dator.  

Interaktionen med ett system skiljer sig beroende på vilken enhet som används. Det är stor 

skillnad på interaktionen mellan en mobiltelefon och människa och en människa och 

datorskärm. Inmatning av data sker till exempel med hjälp av pekskärm på en 

mobiltelefon, användaren måste trycka med sitt finger på skärmen, till skillnad från en 

dator med tillhörande tangentbord. Genom att arbeta med enhetens interaktionsmöjligheter 

och funktioner kan man utveckla ett interaktivt system som är användbart för 

slutanvändaren (Benyon 2014, 5-14).   
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Som Benyon skriver handlar interaktiv systemdesign om att skapa interaktiva upplevelser 

för människor. För att göra det måste man sätta människan i centrum och utforma system 

som stödjer människor. Till exempel fokusera på vad människor vill göra istället för vad 

tekniken kan göra. Man ska även designa för nya metoder att anknyta människor med 

varandra, engagera människor i designprocessen och utveckla för mångfald (Benyon 2014, 

5.14).  

2.2 Designprinciper för mobila gränssnitt och små skärmar    

Gong och Tarasewich diskuterar den mobila enhetens egenskaper och begränsningar. De 

använder befintliga riktlinjer för stationära datorer som utgångspunkt för att ta fram 

designprinciper för mobila gränssnitt (Gong & Tarasewich, 2004).  Författarna menar att 

hälften av Shneidermans åtta designregler (Shneiderman & Plaisant 2004, 74-75) för 

desktopenheter kan tillämpas till mobila enheter. Dessa designprinciper redovisas nedan.  

 

Riktlinjer för interaktiva system som kan appliceras till mobila enheter.  

 

Skapa genvägar för den regelbundna användaren.  

Om ett gränssnitt används mer frekvent och regelbundet, kommer användare utveckla ett 

önskemål att minska antalet steg och öka takten i interaktionen med gränssnittet. Det kan 

därför vara av intresse att skapa genvägar för repetitiva uppgifter.   

Ge informativ återkoppling  

Det bör ges en återkoppling på användarens utförda handling. Det kan till exempel vara ett ljud 

när man trycker på en knapp eller ett felmeddelande när man anger ett felaktigt input värde. 

Återkoppling bör vara informativ så att användaren förstår och inte vara kodord.   

Designa för sekvenser   

En användare som ska utföra uppgifter i ett system ska vara informerad och medveten om 

när de har åtgärdat ett problem och uppgiften är färdigställd. Sekvenser av åtgärder bör 

därför organiseras med en början, en mitt och ett slut. Användaren ska känna en 

tillfredställelse av prestation och färdigställande när uppgiften är klar.   
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Stöd användarkontroll   

Användare vill ha kontroll och att systemet ska reagera på handlingar, istället för att 

systemet ska kontrollera dem. Systemets bör därför vara utformat så att användare initierar 

handlingar, istället för reagerar på dem.   

 

Modifiering av existerande riktlinjer för interaktiva gränssnitt   

Vidare har författarna modifierat och utvecklat Shneidermans och Plaisants (2004, 74-75) 

resterande fyra designprinciper för att visa hur man kan anpassa dess riktlinjer till dagens 

mobila enheter (Gong & Tarasewich, 2004).  

Följdriktighet och igenkännande struktur    

Det bör finnas en igenkännande faktor för applikationer som är tillgängliga på olika 

plattformar, det underlättar och hjälper användaren att lokalisera sig i gränssnittet.  Mobila 

gränssnitt bör därför ha en struktur eller design som efterliknar till exempel desktop 

applikationen.   

Möjliggör enkel återföringshantering   

På grund av brist på resurser och datorkraft i mobila enheter, kan det vara svårt att utveckla 

enkel hantering för återföring av åtgärder för mobila gränssnitt. Mobila enheter har till 

exempel mindre minne än stationära datorer. Det bör finnas en möjlighet för användaren 

att gå tillbaka till tidigare läge eller position i gränssnittet vid felaktigt utförda handlingar.   

Felmeddelanden och felhantering   

Förebyggande och hantering av felmeddelanden i mobila enheter kan efterliknas till 

stationära datorer, däremot blir behovet mer kritiskt på grund av de snabba händelserna i 

mobilens miljö. För hantering av felmeddelanden för mobila enheter bör man också se över 

den fysiska designen för mobilen. Mindre skärmar ger mindre knappar, vilket kan skapa 

problem.   

 

Minska närtidsminnets last   

Med begränsningar i en användares korttidsminne och informationsbehandling krävs det 

att ett gränssnitt hålls enkelt. Tillräcklig inlärningstid måste tilldelas koder och sekvenser 

av åtgärd i gränssnittet. I en mobil miljö behöver dessutom användaren vanligtvis hantera 
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flera distraktioner än när de sitter vid en stationär dator.     

 

2.3 PACT  

För att säkerställa att ett interaktivt system tillmötesgår människors behov och önskemål 

kan man ta hjälp av metoden PACT för att analysera användningssituationen. PACT står 

för människor (eng. People), aktiviteter (eng. Activities), kontext (eng. Context) och 

teknik(eng. Technology). Man kan beskriva PACT som en analys av människor när de 

använder teknik för att bedriva en aktivitet i en kontext (Benyon 2014, 25-47).   

  

Människor  

I denna del analyserar man de människor som kommer att använda sig av systemet. Man 

bör begrunda de fysiska skillnaderna bland användarna, till exempel för designutveckling 

för pekskärmar kan människors fingerstorlek variera. Knappar får då inte vara för små, 

eftersom detta kan leda till att användaren missar eller trycker fel. Benyon betonar även att 

det finns andra fysiska skillnader när det kommer till hörsel, syn, känsel, smak och lukt. 

Användarupplevelsen av ett system kan variera även om de utför samma uppgift, till 

exempel kan ett system som visar grönt när systemets status fungerar och rött när något är 

fel, skapa stor förvirring hos en användare som är färgblind.  Designern måste begrunda de 

fysiska aspekter som användarna av systemet har.  

Människors mentala förmågor skiljer sig även åt. Benyon anser att man bör designa för 

användare med nedsatta förmågor, till exempel kan en användare ha dålig 

lokaliseringsförmåga och behöver då tydliga anvisningar samt instruktioner. 

Språkskillnaderna är en avgörande faktor för förståelsen och även kulturella skillnader 

avgör hur man tolkar objekt och information. Människor kan även ha olika stort 

uppmärksamhetsspann och närtidsminne. Stress och frustration försämrar dessa förmågor 

och det ska därför inte finnas några långa koder, siffror eller instruktioner tillgängliga i en 

sådan situation.  

Benyon betonar även att det finns olika anledningar och syften till användning. Mål och 

motivation i användningen av systemet skiljer sig då åt, till exempel kommer nybörjare och 

experter av ett system tillämpa systemet på olika sätt.  
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Aktiviteter   

En designer bör först och främst begrunda det övergripande syftet med aktiviteten. Därefter 

finns det olika typer av aktiviteter som en designer bör tänka på i utformning av systemet. 

Temporära aktiviteter täcker hur regelbundet eller sällan en aktivitet inträffar. En aktivitet 

som sker dagligen bör designas så att den är enkel att utföra, men de måste även se till att 

en aktivitet som sker en gång om året ska vara lätt att lära sig hur användaren ska utföra.   

Andra viktiga inslag i utformningen av systemet är tidspress, en design bör fungera väl i 

både stressade såväl som lugna situationer. Man bör även identifiera om användaren kan 

utföra uppgiften själv eller om de behöver hjälp från andra. Om aktiviteten är väl 

definierad kan man använda sig av en flerstegsprocess, medan om uppgifterna är väldigt 

vaga måste systemet tillåta användaren att tolka olika data och information.   

Kontext  

Nästa område man analyserar är aktivitetens sammanhang. Nedan redovisas de tre 

områden som är relevant för aktivitetens kontext.   

Fysiska miljön  

Den fysiska miljön är mycket avgörande för aktiviteten. Man bör analysera miljön som 

produkten eller tjänsten kan tänkas användas i. Den fysiska platsen kan till exempel vara 

avgörande ifall användaren har internetuppkoppling eller inte.    

Social kontext  

Den sociala kontexten där aktiviteten äger rum är också avgörande för utförandet. En 

stödjande miljö erbjuder hjälp för aktiviteten, till exempel med handböcker, instruktioner 

eller möjlighet att fråga experter.  Sociala normer kan även skapa regler för hur design ska 

användas, till exempel kan höga ljud i en öppen planlösning vara otillåten.  

Organisationens kontext  

Omständigheterna under vilket aktiviteterna sker, som till exempel tid och plats i 

organisationen.  

Teknik   

Vanligtvis består interaktiva system av hårdvaru- och mjukvarukomponenter som 

kommunicerar med varandra och matar in ingående data som förvandlas till utgående data. 

Det är viktigt att designers för interaktiva system har en förståelse för materialet som de 
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arbetar med, det behövs kunskap om enhetens in- och utgående data, kommunikation och 

innehåll. 

  

2.4 Användarstudier   

Deltagande design  

Som Benyon skriver finns det olika tekniker för forskning som man kan använda sig av för 

att analysera och förstå en annan människas behov, önskningar och mål. En designer är 

inte slutanvändaren av systemet och behöver därför kunskap om vilka krav samt behov 

användaren faktiskt har. Man kan till exempel intervjua eller observera användaren i dess 

dagliga rutin och arbete. Genom att engagera människor i designprocessen kommer 

designern kunna tillämpa en mer användarvänlig produkt (Benyon 2014, 141).   

Intervjuer  

Ett av de mest effektiva sätten för att samla information om vad användare tycker och 

tänker är att fråga dem. Intervjuer med varierande arbetsroller och intressenter till ett 

system eller projekt kommer ge god kunskap och förståelse till användarens behov samt 

önskemål (Benyon 2014, 142).  

  

Det finns olika typer av intervjutekniker. I en strukturerad intervju är frågorna förberedda 

och intervjuobjektet har begränsad möjlighet till att sväva ut i sina svar. I en semi-

strukturerad intervju kan man ha vissa förberedda frågor, men kan tillämpa följdfrågor, 

anpassa ämne och frågor under intervjuns gång. Man låter intervjuobjektet tala väldigt fritt 

och hålla diskussionen (Benyon 2014, 142).   

Bell introducerar även preliminära intervjuer som hon menar ska placeras så långt ut i 

kanten som möjligt på formalitetsskalan, det vill säga helt ostrukturerat. Preliminära 

intervjuer eller också kallade pilotintervjuer används när man vill få kunskap om områden 

och teman som är viktiga i ett tidigare stadium (Bell 2006, 162).   

2.5 MoSCoW  

För att definiera och prioritera arbetets aktiviteter samt uppgifter kan man använda sig av 

den agila arbetsmetoden MosCoW (Babok 2009, 102). Detta formateras som en lista som 

vanligtvis uppdaterats under projektets gång. Nedan beskrivs de områden som täcker 

MoSCow:s och dess prioritet.   
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Must – Beskriver de krav som måste uppfyllas för att projektet ska betraktas som lyckat.   

Should – Representerar de objekt som bör ingå i projektets utveckling om det finns tid och 

möjligt. Det ses ofta som ett viktigt krav, men inte absolut nödvändigt och kan också 

tillgodoses på annat sätt.   

Could – Beskriver de krav som anses önskvärda, men inte nödvändiga för att projektet ska 

lyckas.  Kan ingå om tid och resurser finns.   

Won’t  - Representerar de delar som inte kommer att genomföras i projektet, men kan 

övervägas i framtida utvecklingsprojekt.  

2.6 User stories   

User story står för engelskans användarberättelse och är en beskrivning på en eller några 

meningar av vad en användare gör eller behöver göra som en del av hans eller hennes 

dagliga arbete. User stories används som grund i mjukvaruutvecklingsprojekt för att 

definiera de funktioner som ett system måste ge och för att underlätta kravhantering. 

Metoden fångar "vem", "vad" och "varför" av ett system på ett enkelt och kortfattat sätt 

(Pichler, 2010).   

2.7 Prototyper  

En prototyp visualiserar en konkret uppfattning hur ett systems struktur eller design skulle 

kunna se ut (Benyon 2014, 175-178). En prototyp är en delrepresentation av till exempel 

systemets konstruktion, navigering eller designkänsla. Prototyper används i stor 

utsträckning för design- och konstruktionsprojekt.  Det kan även användas för att 

presentera koncept i tidig designutveckling för att specificera detaljer och mål i projektet. 

Prototyper kan göras av något så enkelt som papper eller kartong, men det finns även 

mjukvaruprogram som man kan ta hjälp av (Benyon 2014, 175-178).  

Den grundläggande egenskapen för prototyper när det kommer till interaktiva system är att 

prototypen är interaktiv. Även om det gäller en pappersprototyp, som är en skiss av en 

knapp, ska användaren få gensvar på sin handling, möjligen genom att det sätts dit en post-

it lapp eller liknande när användaren tryckt på knappen. Man bör även tänka igenom 

prototypens målgrupp. En representation av flödesscheman och navigeringskartor kan vara 

relevant för utvecklingsteamet själva, men förvirrande för kunder och användare. Det 

behövs en särskild prototyp som involverar användarna och belyser systemets 

användningsområden (Benyon 2014, 175-178).   
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Benyon betonar att prototyper först och främst är ett sätt för att engagera människor och 

kunder i projektet och utvärdera dina designidéer. Det finns två huvudsakliga typer av 

prototyper: låg upplösning (eng. low fidelity, förkortning Lo-Fi) och hög upplösning (eng. 

high fidelity, förkortning Hi-Fi).   

Lo-Fi prototyp  

Benyon presenterar följande egenskaper för Lo-fi prototyper, även kallat 

pappersprototyper som skapas för hand (Benyon 2014, 175-178).   

● Fokus ligger på den underliggande designen som innehåll, form och struktur. Man 

vill visa designkänslan av projektet, navigationsstruktur och nyckelfunktionaliteten 

för systemet.   

● De är utformade för att skapas snabbt och kastas bort lika snabbt.   

● Det fångar det tidiga stadiet av designutformningen och ska förhöja, inte förhindra, 

processen för att generera nya möjliga designlösningar.   

Hi-fi prototyp   

Hi-fi prototyper har samma utseende och känsla som den förväntade slutprodukten. Den tas 

fram med hjälp av mjukvaruprogram och kan användas som mall för implementering av 

utvecklarna. Benyon presenterar följande egenskaper för Hi-fi prototyper:   

● Hi-fi prototyper är användbara för en mer ingående utvärdering av gränssnittet och 

de huvudsakliga designelementen som innehåll, grafik, interaktivitet, funktionalitet 

och media. Hi-fi prototyper kan till exempel tillämpas i användarstudier för att 

fastställa om en användare kan lära sig systemet inom en viss tid.  

● Hi-fi prototyper kan också användas för att få ett accepterande från kund. Det kan 

ses som ett sista godkännande innan det slutgiltiga genomförandet påbörjas.    

● Hi-fi prototypen arbetas generellt in i projektet när idéer och koncept börjat 

fastställas.  Det största problemet med Hi-fi prototyper är att användare och kunder 

tror att det är den slutgiltiga produkten. Det kan uppstå problem och skapa 

förvirring om det saknas vissa detaljer. Noggrannhet för utformningen av Hi-fi 

prototypen är avgörande faktor (Benyon 2014, 175-178).   
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3. Metod  

3.1 Förstudie  

En förstudie genomfördes som inte omfattas i denna rapport. I förstudien genomfördes sju 

preliminära intervjuer ur ett funktionellt perspektiv för att fastställa organisationens mål 

och syfte med C2-monitor som det är i dagsläget. Resultatet från de genomförda 

intervjuerna analyserades och med hjälp av denna information kunde en idé fastställas för 

hur man skulle kunna underlätta användningen av C2-monitor för användarna med hjälp 

av ett mobilt gränssnitt.   

  

3.2 MoSCoW  

Då det var svårt att definiera vad som krävdes i utvecklingen av det mobila gränssnittet och 

projektets omfattning var begränsad valde jag att använda mig av metoden MosCoW för 

att definiera och prioritera vad som behövdes i projektet. Denna lista uppdaterades 

kontinuerligt under projektets gång för att kunna prioritera aktiviteter, uppgifter och 

diskuterades med handledare från Ericsson. För den slutgiltiga listan i projektet, se bilaga 

1.   

  

3.3 WBS OCH GANTT  

För planering av projektet och för att identifiera aktiviteterna som behövde genomföras 

valde jag att skapa en ”Work breakdown structure”, se bilaga 3. Denna användes sedan i 

framtagningen av ett GANTT-schema som låg som underlag för tidsplaneringen och 

schemat för projektet. Se bilaga 4 för GANTT-schema.   

3.4 PACT-Analys  

Människor  

Jag valde först att identifiera vilka användarna för C2-verktyget är. Den genomförda 

förstudien hade gett mig en inblick i organisationen och de anställdas arbetsroller och 

uppgifter. Det råder inga direkta fysiska skillnader, som till exempel hörsel och syn, mellan 

medarbetare på Ericsson som skulle påverka användningen av C2-monitor med ett mobilt 

gränssnitt. Det finns användare vars modersmål inte är svenska. Med kulturella skillnader 

är det viktigt att betänka sina designbeslut, då olika tecken och ikoner kan vara av olika 

betydelse i olika kulturer. I utformningen av det mobila gränssnittet för C2-monitor 

kommer språket vara engelska.   
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Samtliga användare har god teknisk kompetens och har erfarenhet av att arbeta med teknik. 

Däremot varierar den tekniska kompetensen och expertisen beroende på arbetsroll. En 

OTT-operatör kan ha bättre överblick över systemets status, medan IT-support kan vara 

inne i minsta detalj på ett specifikt område. Samtliga användare har erfarenhet av att 

använda mobila enheter och det blir inga tekniska svårigheter för dem om de ska tillämpa 

det mobila gränssnittet för C2-monitor i sitt dagliga arbete.  

  

Det finns olika syfte och motiv i användning av systemet. En operatör kan vilja få en 

överblick av systemets status, medan en jour-tekniker snabbt vill kunna hitta en specifik 

enkodare med hjälp av en alarmlogg. Gränssnittet måste stödja samtliga syften i 

användning och utförande av olika aktiviteter. Alla människor har dessutom olika mentala 

förmågor och man bör begrunda användarens uppmärksamhetsspann och närtidsminne. I 

arbetet med C2-monitor uppstår ofta stressade situationer och tiden är pressad för att 

åtgärda eventuella problem. Stress och frustration försämrar användarens 

koncentrationsförmåga och närtidsminne, det ska därför inte finnas några långa koder, 

siffror eller instruktioner på webbplatsen i en sådan situation.  

 

Aktiviteter   

Det finns olika aktiviteter beroende på vilken användare som använder sig av gränssnittet. 

Följande aktiviteter måste stödjas av det mobila gränssnittet för att främja användbarheten 

av C2-monitor.  

 

• Push notifikation till mobilen för att informera om larm  

• Överblick av systemets status när användare inte är på plats vid sitt skrivbord  

• Möjlighet att hitta en specifik enkodare, läsa larm om denna och ofta i stressade 

situationer.  

• Möjlighet att snabbt kunna navigera sig fram och felsöka i stressade situationer 

med snabb responstid.  

  

Aktiviteterna som utförs är generellt väldigt vagt definierade, därför måste användaren ha 

möjlighet att bläddra och navigera i olika områden för att kunna felsöka samt tolka 

problemet. Om problemet hade varit enkelt att identifiera hade möjligheten till en enkel 
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flerstegsprocess varit ett alternativt för gränssnittet. De vagt formulerade arbetsproblemen 

kräver att systemet främjar bläddring av de olika områdena och möjligen att klicka sig runt 

i systemet och tolka informationen.  

  

Kontext  

Organisationens fysiska plats är på Ericsson Broadcasting and Media Services på 

Tegeluddsvägen i Stockholm. Det är en broadcastingtjänst som ofta inom Tv-branschen är 

miljön hektisk och stressande. C2-organisationen är fortfarande i sitt första stadium där alla 

pusselbitar inte riktigt har fallit på plats ännu med arbetsrutiner och direktiv för arbetet 

med C2-verktyget.  

  

Det mobila gränssnittet är tänkt att användas för till exempel när en användare:  

● ..Behöver ta rast men fortfarande vill ha en överblick över systemets status.  

● ..Behöver sitta i ett möte och vill bli informera om systemets status.  

● ..Befinner sig i en maskinhall eller serverrum för att åtgärda ett problem och 

behöver felsöka. 

 

För detta behöver det mobila gränssnittet ha:  

● Notifiering med ljud i fall användaren befinner sig utomhus eller annan bullrig och 

högljudd miljö.   

● Tydlig identifiering av larmets svårhetsgrad.   

● Ljudlöst läge vid möten, då det kan det vara opassande att bli notifierad med ljud.   

● Möjlighet att söka efter objekt för att få information om hantering och fysisk plats 

av hårdvara, ifall användaren befinner sig till exempel i maskinhallar eller 

serverrum.   

  

Den sociala kontexten varierar beroende på arbetsroll, men de flesta användare av C2-

monitor arbetar solitärt och ostört, de behöver därför inte ta hänsyn till om det kommer 

oljud från deras arbetsplats. Däremot kan det mobila gränssnittet för C2-monitor användas 

i möten och andra sammankomster där höga ljud är olämpligt.   
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Teknik  

Input  

Det mobila gränssnittet kommer att designas för pekskärm. Användaren behöver då fysiskt 

röra vid skärmen med ett finger för att mata in data. Användaren behöver få upp ett 

tangentbord implementerat för mobiltelefon och pekskärm när de vill söka på objekt i 

gränssnittet.   

  

Output  

Information och innehåll för det mobila gränssnittet kommer visas på skärm för mobil 

enhet. Upplösningen kan variera beroende på vilken mobil enhet användaren har, 

informationen måste därför visas så tydligt som möjligt med till exempel ett väl läsbart 

typsnitt.   

  

Innehåll  

Vanligtvis kan man antingen ha “Push or pull content”, vilket innebär att man antingen 

begär information från systemet eller blir informerad av systemet. I det här projektet 

behövs båda för att notifiera användaren om eventuella larm och problem, men också ge 

användaren en möjlighet till att felsöka och hämta information från systemet.  

3.5 Användarstudier   

Jag påbörjade mitt arbete med att intervjua fyra medarbetare på Ericsson som har arbetat 

med C2-monitor tidigare eller ska tillämpa verktyget i sitt dagliga arbete. Intervjuerna var 

semi-strukturerade då jag ville veta mer om användarens önskemål och behov av systemet 

och därför kunna hålla en öppen dialog. Dessa intervjuer var mer ingående i C2-monitors 

funktionella uppgifter och hur verktyget kan underlätta användarens arbetsuppgifter än 

tidigare genomförda intervjuer från förstudien. Jag fick även mer information om 

användarens arbetsuppgifter och deras arbetsmiljö. Med hjälp av denna information kunde 

jag definiera systemets funktionalitet och vilka krav som behövdes för det mobila 

gränssnittet.  Från användarstudierna kunde jag definiera de olika aktiviteterna som 

användarna önskade att genomföra med ett mobilt gränssnitt. Jag fick en god inblick i 

människans interaktion med systemet.  
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För att sedan identifiera alla aktiviteter och lättare kunna utforma det mobila gränssnittet 

använde jag user stories. Med hjälp av user stories kunde jag sätta aktiviteter i dess 

kontext och påbörja ett designförslag. Sammanfattningsvis bör systemet ge OTT-

operatören en överblickande vy över deras eget ansvarsområde. Ge push notifikationer vid 

kritiska larm och en historisk larmlogg där de kan rensa tidigare larm. För jour-tekniker 

bör systemet stödja enkel och smidig navigering mellan larm och vyer för att hämta data 

från systemet. Det bör finnas en kronologisk larmlista som kan kategoriseras i svårhetsgrad 

och information om den fysiska platsen för hårdvaran samt informativa felmeddelande. Se 

bilaga 2 för fullständig lista av user stories.   

  

3.6 Arbetsgång   

Jag har valt att ha en iterativ arbetsprocess i utförandet av mitt projekt. Med hjälp av ett 

denna metod kan utvecklingen av min produkt testats och bekräfta att den möter 

förväntningar från användaren. Min arbetsgång har skett i faser, där först krav och 

efterfrågan har begärts från användare och intressenter, som sedan har utvecklats till en 

prototyp, vilken har användartestats och genererat nya krav och efterfrågningar till 

produkten. Detta har sedan fortlöpt under arbetets gång och upprepats tills den slutgiltiga 

prototypen var färdig och hade mött användarens krav och förväntningar.   

  

4. Resultat   

4.1 Lo-fi prototyp  

4.1.1 Version 1  

Jag påbörjade arbetet med att skapa skisser på papper. Många designlösningar uppenbarade 

sig som inte lämpliga och gav mig möjligheten att kasta bort och testa nytt. Figur 2a-c 

visar från vänster inloggningsskärmen, hemskärm och skärmen för att välja vy.   

  

Inloggningsfunktionaliteten underlättar användning när en användare redigerar i 

gränssnittet, till exempel genom att rensa larm ska man kunna se namn på medarbetaren 

och vilken orsak till att larmet rensades. Med hjälp av inloggningsfunktionalitet försvinner 

ett interaktionselement för användaren och det blir ett bättre flöde i arbetet. Jag har valt att 

implementera detta också då det följer Shneiderman och Plaisants regel om att designa för 
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sekvenser, användaren kan se tidigare incidenter och lättare avgöra vilka uppgifter som är 

genomförda eller vad som behöver utföras vid problem (Shneiderman & Plaisant, 2004, 

74-75). Med hjälp av hemskärmen ska man kunna antingen välja vilken vy man vill se eller 

inställningar. Det är fortfarande oklart vid den här tidpunkten om någon annan 

funktionalitet kommer behövas på hemskärmen, därav en tom ruta i mitten. Figur 2c visar 

också val av vy i det här stadiet.    

  

  
                 (a) Inloggning                 (b) Hemskärm            (c) Välja vy  

Figur 2 - det första utkastat av logga in, hemskärm och välja vy i det mobila gränssnittet för C2-monitor.   

Figur 3 visar det fösta utkastet av en vy för en linjär kedja. Genom att svepa med fingret till 

höger ska man kunna följa en kedja och lokalisera larm, detta designbeslut begrundades i 

Shneiderman och Plaisants designregel om följdriktighet då den efterliknar den stationära 

versionen gränssnitt (2004, 74-75). Genom att klicka på ett objekt dyker även ett 

meddelande längst ner av skärmen upp. Figur 4 visar alarmloggen vid det här stadiet. Med 

hjälp av push notifikationer ska användaren kunna öppna alarmloggen, titta på samlade 

felmeddelande genom att skrolla upp och ner. Användaren ska även ha möjlighet att se 

vilka kanaler som är påverkade av larmet och kunna gå till den vy för kedjan från det här 

gränssnittet genom att initiera handlingar. För att minska närtidsminnets last enligt 

Shneiderman och Plaisants designregel (2004, 74-75), ska alarmloggen även presenteras i 

en samlad lista för aktiva larm, då larm kan ha en koppling till varandra. 
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Figur 3 - C2-monitor vy för en linjär kedja                    Figur 4 - Alarmlogg/notifikationssida för C2-monitor  

  

Utifrån de slutgiltiga skisserna kunde jag sedan påbörja en utformning av systemet i 

programmet Balsamiq.  

4.1.2 Version 2   
Eftersom C2-monitor är ett så pass komplext och informativt system, ansåg jag att det var 

svårt att utföra användarstudier på pappersskisser, det blev alldeles för svårläst och 

klottrigt. Jag valde därför att utveckla en Lo-fi prototyp i programmet Balsamiq och lät 

pappersskisserna ligga som grund för utformningen.  Redan här insåg jag några 

designproblem och modifierade gränssnittet något. Med dessa Lo-fi prototyper i Balsamiq 

gjorde jag kontinuerliga användartester för att se att jag var på rätt spår.   

  

Figur 5a-c visar hemskärm, inställningar och val av vy. Hemskärmen, figur 5a, har 

redigerats något. En länkknapp till en alarmlogg har lagts till, där man kan hitta tidigare 

larm, en funktionalitet jag glömt i pappersskisserna. Man kan också se aktuella larm direkt 

på hemskärmen. Med hjälp av en ikon för inställningar kan man nu öppna inställningar 

genom att en meny glider in från vänster, se figur 5b.   
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         (a) Hemskräm                (b) Inställningar                        (c) Val av vy   

Figur 5- Första gränssnittet för hemskärm, inställningar och val av vy för C2-monitor.   

Figur 6a-c visar den linjära kedjan av en vy och hur man kan visualisera flera objekt. Med 

hjälp av att svepa med fingret kan man bläddra i kedjan och man kan även öppna samt se 

fler objekt av en samlad kategori, se Figur 6b.   

               
        (a) Första objekt             (b) Öppnade objekt         (c) Nästa objekt vid svepning  

Figur 6 - Första stadiet av den överblickande vyn av systemet för C2-monitor. Genom att svepa med fingret 

kan man bläddra i vyn och genom att klicka på ett objekt kan man expandera kategorin.    

Figur 7a-c visar hur alarmnotifikationen ser ut. Den röda bakgrunden ska symbolisera att 

larmet är kritiskt, vilket är den nuvarande färgkoden som används för C2-monitor för 
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stationära enheter. Genom att få ett meddelande till sin mobila enhet (figur 7a) ska man 

kunna öppna och se aktuella larm (figur 7b). Man kan sedan skrolla upp och ner för att läsa 

och tolka informationen (figur 7c).   

 
(a) Push notifikation             (b) Aktuella alarm               (c) Öppnade alarm  

Figur 7 - Genom ett push meddelande blir användaren informerad om larm i vald vy för C2-monitor. 

Användaren kan se aktuella larm och öppna och stänga objekt i gränssnittet.   

Figur 8a-c visar hur användaren kan hitta information i alarmloggen om tidigare larm. 

Användaren kan skrolla upp och ner i en lista av larm (se figur 8a) samt även klicka sig in 

på ett specifikt larm för att få mer möjligheter som till exempel att rensa larm (se figur 8b-

c). Det finns även möjlighet att filtrera och söka på specifika larm.   

                  
        (a) Alarmlogg       (b) Specifikt larm         (c) Rensa larm  

Figur 8 - Alarmlogg för C2-monitor där användaren kan se tidigare larm, hitta mer information om larmen 

och fler funktionaliteter som att rensa larm.   
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Användartestning   

Användartestningen gav mycket bra och konkret återkoppling på vad som fungerade i 

gränssnittet samt vad som kan förbättras. Användartestningen av detta gränssnitt 

genomfördes kontinuerligt med fyra användare av gränssnittet. Resultatet av 

användartestningen var följande:   

● Den överblickande vyn (Figur 6a-c) var för komplicerad, den krävde för mycket 

interaktion från användaren. Flera verkade också glömma vad som var synligt på 

föregående sida, de efterfrågade att se fler objekt på samma sida för att få en större 

överblick.   

● Flera användare önskade att det skulle finnas ett landskapsläge för vyer, med detta 

menas att man kan vända telefonen horisontellt och få en större överblick av 

systemet.  

● Den röda färgen för alarmloggen kändes förvirrande eller alldeles för stressande för 

några, de skulle hellre se att alarmlådorna var röda istället för bakgrunden.  För 

alarmnotifieringen saknades även en ikon som används i dagsläget vid varje larm 

som informerar om larmets svårhetsgrad.   

● Några av användarna kände inte sig bekväma med pop-up meddelanden vid alarm, 

utan skulle hellre se larmet i helvy.   

● Många ställer sig mycket positiva till push meddelanden och tror att det skulle 

underlätta deras arbete genom möjligheten att kunna röra sig fritt på kontoret.   

Jag insåg även att det var svårt för vissa användare att lokalisera sig i gränssnittet. 

Användaren hade ingen uppfattning om hur lång vyn var, vart den startade och slutade när 

de väl började bläddra i vyn.   

Jag får även information från ansvarig att det finns en önskan att integrera mer information 

från programmet Itop, vilket är det bakomliggande programmet som används för att lägga 

in all information som egenskaper för enkodare och servrar, aktuella incidenter och 

dokument som lathundar. En användare sätter sedan ihop de objekt som de önskar att se i 

en vy i C2-monitor, men det finns ingen möjlighet att se ytterligare information från Itop i 

nuläget. Sammanfattningsvis finns det en efterfrågan att kunna se mer information i C2-

monitor, till exempel egenskaper för hårdvara, aktuella och tidigare incidenter samt 

dokument som lathundar.   
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Med denna information valde jag att ta fram ytterligare skisser. I figur 9a-b har vyn för en 

kedja redigerats. Man kan nu se flera objekt i bilden för att snabbare identifiera vart felet 

ligger. För att designa enligt Shneiderman och Plaisants regel om användarkontroll (2004, 

74-75), väljer jag att lägga till punkter i gränssnittet för att ge användaren en bild om vart 

de befinner sig i gränssnittet.   

Jag valde sedan att skapa en vertikal vy som tillåter användaren att skrolla upp och ned (se 

figur 9c). Detta då det minskar lasten på användarens korttidsminne enligt Shneidermans 

och Plaisants designprincip (2004, 74-75). Användaren ges möjlighet att se fler objekt på 

samma sida och behöver inte komma ihåg information från föregående sida med en mer 

överblickande vy av kedjan.   

Däremot skiljer sig igenkänningsfaktorn med den vertikala vyn mycket från det nuvarande 

gränssnittet i den stationära versionen. Gong och Tarasewich (2004) skriver om de 

modifierade designprinciperna för mobila enheter och visar hur man kan anpassa dessa 

riktlinjer till dagens mobila enheter. Till exempel bör mobila gränssnitt ha en struktur eller 

design som efterliknar desktopapplikationen för att underlätta och hjälpa användaren att 

lokalisera sig i gränssnittet. För att tillämpa dessa designprinciper väljer jag därför att ha 

kvar båda vyer i den fortsätta utvecklingsprocessen. Tanken är att en pil-ikon för vertikal 

respektive horisontell ska ge användaren möjlighet att välja vilken vy de vill använda.   

              
              (a)Alarmvy                      (b)Alarmvy sida två                     (c) Vertikal vy   

Figur 9 - En mer detaljerad vy och visualisering av vart användaren befinner sig i gränssnittet med hjälp av 

punkter. Pilen tillämpar möjligheten att byta vyn från horisontellt till vertikalt.   
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Eftersom det finns en efterfrågan att se en vy i landskapsläge har jag utformat en skiss för 

detta (se figur 10a).  Genom att klicka på det röda objektet får man även upp en ny enskild 

larmvy (se figur 10b). Information från Itop har även integreras i gränssnittet, till exempel 

information om hårdvarans egenskaper, tidigare incidenter och dokument (se figur 10b). 

Detta ger användaren mer information om hårdvara och tidigare händelser.   

             

 (a) Landskapsläge            (b) Aktivt larm  

Figur 10 - Larmet i dess kedja i landskapsläge och den enskilda vyn för ett aktivt larm i C2-monitor.   

För att bättre lokalisera användaren har jag också valt att skapa ett tredje förslag till 

visualisering av en vy. Med hjälp av en överblickande miniatyr av gränssnittet ska 

användaren kunna dra sin tumme längst gränssnittet och få en bättre förståelse vart de 

befinner sig i kedjan (se figur 11).   

  

Figur 11 - Genom en överblick av kedjan kan användaren bättre lokalisera sig i gränssnittet.   
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4.1.3 Version 3   
För den sista versionen av prototypen använde jag mig av programmet Balsamiq för att 

skapa Wireframes. Här försöker jag ta fram den allmänna sidlayouten och strukturen för 

gränssnittet. Det börjar nu att efterlikna den slutgiltiga produkten, men är fortfarande en 

Lo-fi prototyp vars syfte är att användartesta gränssnittet för att få en användarorienterad 

produkt.   

Jag har också valt att återskapa ett larm för användartestningen. Tidigare har användare fått 

klicka sig runt för att hitta specifika objekt eller sidor. Med hjälp av det falska larmet kan 

jag se om användaren vet och förstår hur de ska felsöka samt åtgärda problemet genom att 

navigera sig fram i det mobila gränssnittet för C2-monitor.   

Figur 12a-c visualiserar alarmnotifikationen och det aktiva larmet i användartestning av det 

falska larmet. Alarmet betyder att strömtillförseln till enkodaren saknas och att hårdvaran 

behöver bytas ut eller repareras.  

           
(a) Push notifikation            (b) Aktivt larm         (c) Aktivt larm öppet  

Figur 12 - Vyer för alarmnotifikation och aktivt larm i användartestning av ett falsklarm för det mobila 

gränssnittet för C2-monitor.   

Figur 13a-c illustrerar det nya gränssnittet med tillhörande information från Itop. 

Användaren kan välja att klicka på ikonen för kedjan för att till exempel se larmet i dess 

kontext och även rensa larmet.   
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           (a) Larmvy                      (b) Egenskaper för objekt             (c) Aktuella incidenter  

Figur 13 - Det enskilda larmet och dess olika funktionaliteter och information från Itop i C2-monitor.   

 

Användarna fick även testa de nya vyerna som tidigare efterfrågas, se figur 14a-c.   

 

  
       (a) Överblick av vy                      (b) Horisontell vy                          (c) Vy med punkter  

Figur 14 - Olika visualiseringssätt för en vy i C2-monitor     

Användartester av Wireframes   

● Användartestningen visade att användare förstod hur de skulle göra för att hitta 

information och bedöma åtgärd. Däremot saknades vilka kanaler som påverkades 

av larmet, något som användare borde finna tillgängligt i gränssnittet. En användare 

       

                    



27 

 

berättade då att denne med hjälp av sin egen stationära dator valt att titta på kanalen 

som påverkades för att se hur den fungerade.   

● Eftersom information från Itop inte är integrerad med gränssnittet för C2-monitor 

för stationära enheter i nuläget, var inte alla bekanta med information som fanns 

tillgänglig i det mobila gränssnittet. När de väl blivit informerade om de nya 

attributens mening, ställde de sig mycket positiva till de nya egenskaperna och 

trodde att de kunde vara användarbara i deras arbete.  

● Användarna ansåg att det horisontella läget (figur 14b) var överskådligt och 

lättnavigerat, men ansåg att funktionaliteten att gå emellan horisontalt läge till 

vertikalt var en bra idé. Detta då det horisontella läget påminde om det nuvarande 

gränssnittet och var lättare att ta till sig.   

● Vyn med förhandsgranskning (se figur 14a) ansågs praktisk men att punktlista likt 

figur 14c var likvärdig i funktionalitet och att det inte skilde dem mycket emellan.   

  

Med den här informationen kunde jag påbörja utvecklingen av Hi-fi prototypen för den 

slutgiltiga designförslaget och rekommendation för det mobila gränssnittet för C2-monitor. 

Se bilaga 7 för fullständig version av wireframes i detta stadie.   

 

4.2 Hi-fi prototyp  

4.2.1 Version 4   

För den slutgiltiga prototypen kunde jag följa mina tidigare skisser, vilket underlättade 

arbetsprocessen. Däremot valde jag att fortsätta genomföra användartester under 

utformningen av gränssnittet, detta hjälpte mig bekräfta vad som fungerade väl och vad 

som behövde utvecklas ytterligare i gränssnittet.  

Användartesterna bekräftade att den vertikala vyn för C2-monitor har visat sig mest 

användarbar och överskådlig (Se figur 15a). Däremot skriver Shneiderman och Plaisants 

att det bör finnas en igenkännande faktor för applikationer som är tillgängliga på olika 

plattformar (2004, 74-75), då det underlättar och hjälper användaren att lokalisera sig i 

gränssnittet. Därför valde jag att behålla en liknande struktur som kompletterar desktop 

applikationens gränssnitt (se figur 15b). Min rekommendation är då att användaren med 

hjälp av en pil-ikon ska kunna gå mellan två vyer. Det horisontella gränssnittet påminner 

mycket om den stationära datorns design och struktur. Det blir då lättare för nya användare 
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att ta in och lära sig hur de ska använda sig av det mobila gränssnittet. Shneiderman och 

Plaisants talar om att skapa genvägar för den frekventa användaren (2004, 74-75). Efter en 

inlärningstid kan de då börja använda sig av det vertikala gränssnittet, vilket stödjer ett 

snabbare arbete och tillämpar mer dagliga arbetsuppgifter som görs frekvent med hjälp av 

en mer överskådlig vy.  

 
(a) Vertikal vy         (b) Horisontell vy   

Figur 15 - Två olika visualiseringar av samma vy i C2-monitor.   

 

De grafiska vyerna är ett önskemål från användare för att få en överblick av systemet och 

jag har tagit fram några exempel på hur man kan utveckla dessa för mobila gränssnitt. C2-

monitor är däremot ett monitoreringsverktyg och användaren kommer fortfarande behöva 

åtgärda problemet från sin arbetsplats, där en stationär dator kommer finnas tillgänglig 

med en mer optimal vy för C2-monitors grafer.  

Under programmering av den slutgiltiga versionen framfördes det även en förfrågan att 

kunna se larmhistorik för en specifik enkodare även under aktiva larm. Detta visualiseras 

nu som en lista, som användaren kan skrolla igenom (se figur 16a). Det framgick även att 

egenskaper för enheten borde vara mer åtkomlig och synas direkt i det aktiva larmet, till 

exempel som plats och rack. Genom att klicka på ikonen med plustecknet kan nu 

användaren nå ytterligare information om egenskaper och incidenter för den specifika 

enkodaren (se figur 16b).   
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             (a) Aktivt alarm                         (b)Ytterligare information   

Figur 16 - Ett aktivt larm i C2-monitor för en specifik enkodare och ytterligare information om hårdvaran.   

  

För att underlätta användningen av verktyget krävs det sökfunktion eller filtrering av 

resultatet. Detta är fortfarande i första stadiet i utveckling för det stationära gränssnittet och 

kan förbättras. Sökning och filtrering främjar användningen då det ger en möjlighet att 

hitta specifika larm eller se en specifik vy för bara en kanal (se figur 17a-b). Detta 

tillämpas genom Shneiderman och Plaisants regel om att skapa genvägar för den 

regelbundna användaren (2004, 74-75), genom att de inte behöver använda sig av en 

överblickande vy av hela systemet, utan filtrera och hitta en specifik del av systemet.   
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           (a) Sökning av kanal                       (b) Specificerad vy för en kanal  

Figur 17 - Genom att söka på en specifik kanal eller enhet kan man få upp en mer simplifierad och mer 

relevant vy.   

Den iterativa processen av användartester har gett mig en produkt som är anpassad till 

målgrupp och behov. Användartesterna har skett genomgående i utformning av det mobila 

gränssnittet och gett klar feedback från användare. Sammanlagt har sju olika personer varit 

med upprepade antal gånger i användartestningen av produkten. Användarna har fått en 

möjlighet att ge återkoppling på gränssnittet och ge önskemål på vad de skulle vilja ha 

med.   

5. Diskussion och analys  
  

Med hjälp av tidigare Lo-fi prototyper och en fortsatt iterativ process av användartestning 

kunde jag programmera en Hi-fi prototyp för C2-monitor, se bilaga 7 för fullständigt 

resultat. För utformningen av det mobila gränssnittet tillämpades ramverket Jquery mobile.    

Optimalt större skärmar  

I den här studien har fokus varit hur man kan visualisera de grafiska vyerna för C2-

monitor. Av de användarstudier som genomförts iterativt i detta arbete har jag kommit 

fram till att det inte är den mest grundläggande egenskapen för att underlätta arbetet med 
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C2-monitor. Visualisering av grafiska vyer visas optimalt på större skärmar. Men jag har 

sett ett behov från användare att bli notifierade om kritiska larm när de inte befinner sig vid 

sin arbetsplats, till exempel när de är i möte. Eftersom verktyget är utformat för 

monitorering av systemet, går det inte heller att åtgärda något problem från verktyget. En 

användare behöver alltså i alla fall söka upp en stationär dator eller den fysiska plats för 

hårdvaran som krånglar. Denna studie visar att C2-verktyget används optimalt av större 

skärmar vid monitorering.   

  

Mobilapplikation  

Resultatet av den här studien visar även att det mest passande för ett mobilt gränssnitt av 

C2-monitor är en mobilapplikation. Detta för att möjliggöra enkel återföringshantering. 

Detta kan vara svårt för mobila gränssnitt på grund av den begränsade ytan. Jag anser 

därför att man måste begrunda mobilens egenskaper och navigeringsmöjligheter. Det finns 

inbyggda navigationselement i olika mobiler, till exempel tillåter Iphone att man bara 

sveper fingret bakåt, medan andra mobiler har en tillbaka-pil i hårdvaran. Man måste nyttja 

mobiltelefonens egenskaper. Webbläsare för mobiltelefoner har däremot egna inställningar 

för återföringskommandon som kan slå ut programmerade kommandon. Jour-tekniker 

pratade även om att de skulle vilja ha möjlighet att nå C2-monitor vid incidenter under 

nattetid för att kunna läsa och tolka information. Med hjälp av en mobilapplikation är man 

inte längre bunden till den lokala nätverksuppkopplingen.  

Behov och önskemål  

Det svåra var att skilja på behov och önskemål. Många användare såg den visuella vyn som 

idag finns med i den stationära versionen som en nödvändighet. Pact-analysen och 

intervjuerna gav mig däremot en inblick i användarnas arbete och aktiviteter. Jag kunde se 

vilka behov som krävdes av systemet och med hjälp av user stories kunde jag sätta dem i 

dess kontext och ha som stöd för utformningen av gränssnittet. Då den visuella vyn kan 

vara ett bra sätt att visa problem vid monitorering, kommer användaren inte stå och stirra 

på sin mobil när de befinner sig i ett möte. Istället behöver de notifieras av den mobila 

enheten och sedan kunna tolka informationen och åtgärdsgraden av larmet.   

I denna studie löd den första frågeställningen “Vad har användare för behov och önskemål 

i utveckling av ett mobilt gränssnitt för C2-monitor?”. Användarens behov för C2-monitor 

är att gränssnittet stödjer arbetets aktiviteter och även den kontext som de befinner sig i 
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utförandet. Användaren behöver bli informerad om kritiska larm och ha möjlighet att tolka 

samt läsa information för att avgöra svårhetsgrad av larmet när de inte befinner sig vid 

deras arbetsplats.   

Detta kan implementeras genom push notifikationer som meddelar användaren om larm, 

vilket besvarar den andra frågeställningen i denna studie. Användaren ska kunna tolka 

informationen från det aktiva larmet och ha möjlighet att finna mer information integrerad 

från Itop, såsom plats av hårdvara, tidigare incidenter och dokument. Användaren kan då 

avgöra svårhetsgrad och eventuell åtgärd. Arbetet underlättats och effektiviseras med 

integrationen från Itop, då man kan hitta information direkt i gränssnittet.  

Användarens önskemål i denna studie har varit att ha en visuell vy liknande den stationära 

versionens för att få en överblick av systemets status. Detta har visat sig att inte vara ett 

indirekt behov av användaren för att kunna utföra sitt arbete. Jag har i denna studie tagit 

fram förslag på hur man kan visualisera dessa vyer, men optimalt behöver användaren en 

större skärm för monitorering av större vyer. Om en användare fortfarande önskar se en 

visuell vy av en kedja för det aktiva larmet, är det mer lämpligt med en filtrering av vyn för 

att se ett specifikt område eller en kanal. På så sätt kan man även tillämpa större och mer 

komplexa vyer till C2-monitors mobila gränssnitt. Till exempel tog jag fram en 

förhandsgranskningsvy (se figur 13a), denna faller tyvärr bort för större och mer 

invecklade vyer som inte är linjära, då den inte kan visualisera alla objekt. Men med hjälp 

av filtrering så kan man även anpassa och visualisera de mest komplexa vyer.   

  

Tidsplanering   

På grund av tidsbristen har jag valt att hålla programmeringen på en mer enkel nivå och 

Hi-fi prototypen visar endast struktur och design för ett mobilt gränssnitt för C2-monitor. 

Jag har använt mig av Jquery Mobile, vilket har underlättat arbetet mycket med hjälp av 

inbyggda funktionaliteter för mobil. Jag har fått prioritera vilka vyer som jag skulle hinna 

genomföra och vilka som ansågs som mest användbara i arbetet, till exempel låg en 

förhandsgranskningsvy och en landskapsläge utanför tidsramen för detta projekt. Med 

hjälp av en organiserad planering och förarbetet från förstudien, har tidsplanen hållit väl. 

Den tillät även de extra dagar som behövdes när jag blev informerad om den extra 

information som önskades integreras från Itop till det mobila gränssnittet, något jag inte 

blivit meddelad om innan.   
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Sammanfattning och slutgiltig rekommendation   

● För att underlätta arbetet med C2-monitor bör push notifikationer tillämpas för det 

mobila gränssnittet. Användaren kommer inte ha möjlighet att ha konstant 

monitorering över systemet status vid till exempel möten eller andra 

sammankomster. Användaren behöver bli notifierad om kritiska larm med antingen 

ljud eller vibration.   

 

● Det är inte optimalt att visualisera vyer på mobila enheter och små skärmar. 

Resultatet av den här studien visar att för monitorering är det inte bara mest 

effektivt utan också mest lätthanterligt för användaren att ha tillgång till större 

skärmar. Dessa vyer är komplexa och komplexa system kräver större skärmbredd. 

Vissa vyer är dessutom inte linjära och blir då svåra att presentera som en kedja 

eller lista. C2-monitor är ett övervakningsverktyg och inga direkta handlingar kan 

ske direkt från gränssnittet. En användare kommer förmodligen behöva en stationär 

dator för att åtgärda eventuella problem eller kontrollera kanalens påverkan ut till 

kund. Det viktiga är inte att visualisera en större vy, det viktiga är att se problemet, 

var det uppstår och tolka dess påverkan. Den utvecklande designen är 

anpassningsbar och kan till exempel användas på surfplatta med större skärmyta. 

Däremot bör man begrunda surfplattans egenskaper samt studera aktiviteten och 

interaktionen för surfplatta och människa. Resultatet av denna studie kan appliceras 

och användas i fortsatt utveckling av ett gränssnitt för surfplatta.  Med hjälp av 

filtrering kan man även visualisera de mest komplicerade vyer och lättare ge 

användaren möjlighet att bedöma situationens svårhetsgrad.   

  

● Eftersom den stationära kedjevyn är efterfrågad av användarna av C2-monitor för 

ett mobilt gränssnitt, har jag ändå valt att ta fram några olika alternativ på hur man 

kan visualisera dessa. Den vertikala vyn har visat sig mest användbar från 

användartesterna. Den är mest överskådlig och kräver inte att användaren ska 

komma ihåg uppgifter från föregående sida. Däremot skiljer den sig mycket från 

nuvarande design och struktur för C2-monitor. Det kan vara av vikt att ha en 

enhetlig produkt vid försäljning och det blir även lättare för användare att ta till sig 

det nya mobila gränssnittet om det påminner om det nuvarande. Därför är min 
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rekommendation att ta fram två olika vyer som man kan gå emellan (se figur 14a-

b). Min förmodan är då att nya användare kommer använda sig av den 

igenkännande vyn, men efter inlärning och erfarenhet komma att gå över till den 

vertikala vyn för att effektivisera arbetet. Filtreringsfunktionen bör finnas 

tillgänglig för att se det specifika problemet i kedjan och kunna gå in på mer 

detaljnivå.   

  

● Integrerad Itop information underlättar och effektiviserar arbetet. Teknik-jouren 

behöver vid felsökning tillgång till information om lokalisering av hårdvara, 

tidigare incidenter och eventuella dokument som lathundar för en specifik 

enkodare. De kan då på plats åtgärda problemet, istället för att springa fram och 

tillbaka för felsökning och utförandet för åtgärd.   

  

● Min rekommendation för C2-monitor är att utveckla en applikation för 

mobiltelefoner. Detta möjliggör enkel återföringshantering, en funktion som kan 

slås ut av webbläsare. För att ta vara på mobilens egenskaper och 

navigeringsmöjligheter är en mobilapplikation mest lämplig. Det finns även 

önskemål från anställda att ha möjlighet att nå C2-monitor vid incidenter under 

nattetid för att kunna tolka information och bedöma situationens åtgärd. Med hjälp 

av en mobilapplikation är man inte heller längre bunden till den lokala 

nätverksuppkopplingen.  

  

Reflektion  

Det är svårt att förutsäga hur ett mobilt gränssnitt för C2-monitor kommer att användas i 

praktiken. Med denna studie har deltagande design tillämpats och användartestning har 

genomförts iterativt för att kvalitetssäkra en användarorienterad produkt. Återkopplingen 

från användartestningen och användarstudier har tagits i övervägande vid designbeslut och 

tidigare teori om utformning för mobila enheter har applicerats till produkten.   

  

Syftet med detta projekt var att ta fram en prototyp för hur man kan underlätta arbetet för 

användare med hjälp av ett mobilt gränssnitt för C2-monitor. Detta anser jag att jag gjort, 

även om inte i den omfattning som jag hade tänkt från början. Ett stort fokus låg i början 

på att visualisera det komplexa systemet och graferna, likt den stationära versionen. Men 
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istället insåg jag att man måste underlätta utförandet av aktiviteten, vilket inte 

nödvändigtvis behövdes med hjälp av visualisering av komplexa vyer.   

I det stora hela har projektet gått som jag planerat. Mer tid hade behövts till utveckling av 

det mobila gränssnittet, till exempel hade fler vyer behövts tillämpats till prototypen men 

detta hamnade tyvärr utanför tidsramen för detta projekt.   

Jag tror att det gagnade mig att jag utförde användartester kontinuerligt under projektets 

gång. Det sparade mig tid i utformningen av prototypen och det var till min fördel att jag 

just kunde arbeta nära användare och utvecklare för C2-monitor samt få en sådan 

konstruktiv återkoppling.   

Om utvecklingen av detta projekt hade fortsatt hade jag möjligen utvecklat prototypens 

struktur och design mer, specifikt tagit fram fler vyer för att användartesta dess 

funktionalitet. Jag tror däremot att det kan vara av värde att implementera C2-monitor som 

mobilt gränssnitt inom en snar framtid för att ta vara på egenskaper som push 

notifikationer och informationshantering i det dagliga arbetet på Ericsson. Det kan vara av 

intresse att fortsätta forskningen för denna studie kring hur man ska utveckla komplexa 

system för små skärmar och hur man ska visualisera avancerade grafer.   

  

Projektet kommer att presenteras senare på Ericsson Broadcasting and Media Services.   

5.1 Metodkritik   

Fyra förberedande intervjuer genomfördes enskilt innan utvecklingen av en prototyp 

påbörjades. Intervjuerna genomfördes med två anställa från OTT och två från teknik-

jouren. Detta för att se vilka aktiviteter som systemet behövde stödja och i vilken kontext 

dessa utfördes. Det finns många fler användare av systemet och arbetet kan skilja sig åt 

beroende på arbetsroll. Människor är även olika och det finns ingen garanti att en människa 

löser en uppgift på exakt samma sätt en annan. Fler intervjuer hade behövts för att 

säkerhetsställa en större omfattning för studien, däremot var tiden knapp och jag hade 

dessutom tidigare sju preliminära intervjuer från förstudien, vilket gav mig en klar bild av 

arbetet och vad som krävdes av systemet.   

Användartestningen genomfördes iterativt med sju olika personer under arbetets gång. Det 

fanns ingen fastställd tidpunkt i planeringen när jag genomförde användartester utan det 



36 

 

genomfördes kontinuerligt under hela projektet. Testaren fick då se gränssnittet och fick en 

uppgift att utföra, användaren kunde tala fritt och ge återkoppling på design och struktur. 

Man kan ifrågasätta miljön som både intervjuer och användartester genomfördes i. 

Arbetsmiljön på Ericsson är ofta stressande och hektiskt, dessutom var de intervjuade i 

tjänst. Detta kan påverka resultatet då användaren kan känna sig stressad under intervjun 

eller användartestningen. Jag försökte då välja tider som var sent på eftermiddagen när det 

var lite lugnare och inte lika många live event som pågick. Dessutom valde jag att sätta 

mig enskilt med användaren i arbets- eller fikarum för att få en lugnare miljö.  

6. Slutsats   

Slutsatsen av denna studie visar att man kan underlätta arbetet med C2-monitor genom att 

tillämpa push notifikationer till ett mobilt gränssnitt. För visualisering av grafer är det 

effektivast för arbetet och mer lätthanterligt för användaren att använda större skärmar.  

För visualiseringar av vyer för mobila enheter har den vertikala vyn visat sig vara mer 

användbar kompletterat med den horisontella vyn för att skapa en följdriktighet i 

produktens struktur och känsla. Slutsatsen av denna studie visar att ju mer integrerad 

information från Itop, desto mer underlättats och effektiviseras arbetet för användaren. För 

utformningen av ett mobilt gränssnitt visar denna studie att en mobilapplikation är mest 

lämplig då det möjliggör enkel återföringshantering och användaren inte är bunden till det 

lokala nätverket.   
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8. Bilagor   
  

Bilaga 1 - MoSCoW lista   

Must:  

Alarm notifikation till användaren vid kritiska larm   

Information om status  

Egenskaper för felsökning  

Filtrering med hjälp av kategori   

Alarmlogg med historik   

Should:  

Ha en överblick av en specifik ström eller område  

   

Could:  

Förhandsgranskningsläge   

Landskapsläge   

Se den påverkade kanalen från gränssnittet   

  

Won’t:   

Vara uppkopplad mot enkodare och servrar.   

Möjlighet att skapa nya vyer.  

  

Bilaga 2 - User stories   

  

Som en OTT-operatör..   

vill jag ha överblick över systemet och bli meddelad om larm när jag inte befinner mig vid 

datorn.. för att jag ska vara medveten om systemets status.   

  

Som en OTT-operatör..  

vill jag ha en överblick för OTT ansvarsdel i systemets även jag inte befinner mig 

vid datorn.. för att jag ska vara medveten om systemets status.   

  

Som en OTT-operatör..   

Vill jag bli meddelad om larm när jag inte befinner mig 

vid datorn..  för att jag ska vara medveten om systemets 

status.   
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Som en OTT-operatör..  

vill jag ha möjlighet att kolla larmhistoriken även när jag inte befinner mig 

vid datorn.. för att kunna se tidigare larm och möjligen förutsäga systemets 

status.   

  

Som en OTT-operatör..  

vill jag ha möjlighet att rensa larm som jag redan vet inte 

behöver åtgärd.. för att underlätta mitt arbete.   

  

Som IT-support..   

vill jag snabbt kunna felsöka och hitta vart problemet är 

lokaliserat..  för att kunna åtgärda problemet.   

  

Som IT-support..   

vill jag kunna enkelt och smidigt kunna bläddra mellan olika vyer..  

för att kunna lokalisera problemet.   

  

Som IT-support..  

vill jag ha tillgång till en 

larmlista.. så jag kan 

tolka informationen.   

  

Som IT-support..  

vill jag ha att information om den fysiska platsen där enkodare eller servrar 

larmar ifrån.. så jag enkelt hitta objektet och åtgärda problemet.    

  

Som IT-support..  

vill jag att first line support ska ha relevant information innan de eskalerar vidare till 

IT-support.. så att jag snabbt kan avgöra situationens åtgärdsgrad.   

  

Som Manager..  

Vill jag att systemet ska vara professionellt och ha modern design..  

för att konkurrera med andra liknande produkter och sälja verktyget internt.  

  

Bilaga 3 - WBS  
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Bilaga 4 – GANTT-schema   

 

  

 

Bilaga 5 - Skisser   
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Bilaga 6 – Balsamiq skisser   
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Bilaga 7 – Balsamiq wireframes  
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Bilaga 8 - Hi-Fi prototyp 
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