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Aspekter vid utveckling av rollbaserade gränssnitt för domänexperter

Annelie Norberg (a98annno@student.his.se)

Sammanfattning
I en militär domän arbetar underrättelseledarna med olika radaruppgifter. De är
domänexperter, det vill säga de har en stor kunskap inom sitt yrkesområde. Inom
området finns även andra personer som har andra roller och arbetsuppgifter. Idag
arbetar alla vid samma generella gränssnitt oavsett roll. Avsikten med detta arbete är
att undersöka huruvida ett rollbaserat gränssnitt är att föredra vid arbete i
domänspecifika och tidskritiska miljöer. Ett rollbaserat gränssnitt är anpassat till den
aktuella rollens arbetsuppgifter. Undersökningen består av två faser; domänanalys och
utvärdering av en prototyp. I båda faserna står användarna i centrum.

Slutsatserna är att användarna har en positiv inställning till rollbaserade gränssnitt.
Däremot anser användarna att situationsanpassade gränssnitt inte är användbara i
domänen. Vad gäller personliga inställningar bör ytterligare undersökningar göras.
Användarmedverkan har visat sig vara en lämplig metod vid utveckling av
domänspecifika gränssnitt. Förutom att använda denna metod bör designern även ha
domänkunskap. Några domänspecifika aspekter har inte kunnat identifierats eftersom
användarna inom domänen skiljer sig åt på ett markant sätt.

Nyckelord: Adaptiva gränssnitt, Rollbaserade gränssnitt, Domänexperter,
Användarmedverkan.
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1 Introduktion
Människor är olika. Ett system som en person anser är bra, kan av en annan person
uppfattas som oanvändbart. Löwgren (1993) menar att det finns många aspekter som
spelar in när ett system skall designas. Det finns ingen typisk användare av ett
datorsystem. Designern är ingen expert på arbetet som användarna skall använda
systemet till. Slutligen vet designern oftast inte hur miljön ser ut där systemet skall
användas. I en tidskritisk miljö till exempel krävs det snabba beslut. Tänk dig in hur
det skulle vara om du var eldledare och upptäckte att någon hade låst en
signalsökande robot på dig. Då skulle du vilja kunna agera snabbt och slippa leta efter
de funktioner som du behöver. Det är viktigt att gränssnittet är utformat så att
användaren snabbt kan diagnostisera informationen och utifrån den fatta rätt beslut.

De moderna militära systemens komplexa karaktär och den belastning de utsätter
användaren för kräver goda gränssnitt mellan användare och system för att de skall
kunna fungera säkert och effektivt tillsammans. Användarna i föreliggande arbete är
domänexperter, det vill säga de har stor kunskap inom en viss yrkesdomän. De arbetar
dessutom i en tidskritisk miljö, vilket innebär att de måste kunna utföras sina
uppgifter med minsta möjliga tidsförlust.

Arbetet avser att undersöka tre infallsvinklar som alla har anknytning till det
domänspecifika området. För det första fokuserar arbetet på adaptiva gränssnitt och
huruvida dessa kan användas i en domänspecifik tidskritisk miljö. Med adaptiva
gränssnitt avses i detta arbete rollbaserade gränssnitt, det vill säga gränssnitt som
anpassas efter den person eller arbetsuppgift som det skall användas för.

För det andra berörs vilken metodik som är lämplig att använda vid utformning av
rollbaserade gränssnitt för domänexperter som arbetar i komplexa tidskritiska miljöer.
Här kommer användarmedverkan, i form av domänexpertis, och kontextförankrade
studier att tillämpas för att undersöka om detta är en lämpligt metodik.

När gränssnitt utvecklas kan det vara lämpligt att utgå från en styleguide, vilken
definierar de element som gränssnittet består av, hur de skall utformas samt vilka
regler som gäller för deras användning. Det tredje syftet med arbetet är att ta fram en
domänspecifik styleguide, det vill säga vilka aspekter designers bör tänka på när de
utvecklar gränssnitt för domänexperter som arbetar i en tidskritisk miljö. Den
domänspecifika styleguiden kan användas i framtiden för att utveckla gränssnitt inom
den aktuella domänen.

I bakgrunden som följer i nästa avsnitt tas följande områden upp: användare,
domänkunskap, användargränssnitt, användbarhet, designriktlinjer samt en
presentation av Ericsson Microwave Systems AB. Varje område inleds med en
generell förklaring och diskussion. Därefter tas de specifika delarna för arbetet samt
appliceringen av de olika begreppen upp. Motivet till detta upplägg är att rapporten
skall kunna läsas och förstås av arbetets alla intressegrupper; Högskolan i Skövde,
Ericsson Microwave Systems AB och Lutftvärnet i Halmstad. Dessa personer har
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olika kunskaper inom det aktuella området, vilket gör att vissa personer kräver mer
bakgrund än andra för att kunna förstå arbetet.
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2 Bakgrund och relaterade arbeten
Detta arbete kommer att utföras inom området för människa-dator interaktion (MDI).
MDI är ett tvärvetenskapligt område, vilket gör att det finns många olika intressenter
inom området och därav många olika definitioner av vad området behandlar. Följande
definition kommer att användas i detta arbete. MDI är ett område som studerar
samspelet mellan människa och komplex teknologi (vanligtvis datorer) i syfte att
skapa en design som passar användarna och deras uppgifter (Booth, 1989). MDI
behandlar många olika begrepp, bland annat användare, användargränssnitt och
användbarhet, vilka är svåra att hitta en enhetlig definition för. Samtliga begrepp
återkommer ständigt inom området och det finns en mängd olika förslag på hur dessa
begrepp bäst skall beskrivas. Begreppen har stor betydelse för föreliggande arbete och
kommer därför att utredas ingående i avsnitten 2.1, 2.3 och 2.4.

Därefter presenteras kognitionspsykologiska teorier som kan vara användbara för att
ta fram aspekter för utveckling av domänspecifika gränssnitt. Slutligen beskrivs den
domän inom vilken detta arbete utförs, i form av de system, roller och arbetsuppgifter
som finns inom det militära användningsområdet.

2.1 Användare
Begreppet användare är i många fall missvisande och det är inte självklart vad
begreppet står för. Grudin (1993) menar att begreppet användare antyder att det skulle
finnas en typisk användare eller användargrupp, vilket inte är fallet. Datorsystem
används av människor med olika bakgrund och därmed har olika erfarenheter och
kunskaper. De personer som ingår i en användargrupp kan därmed variera radikalt.

2.1.1 Användarnas roll i designprocessen

Enligt Faulkner (2000) är den grundläggande tesen inom MDI "Känn användaren".
Med uttrycket "Känn användaren" menar Faulkner att det skall finnas en förståelse för
vilka användarna av en produkt är, deras expertis och subjektiva uppfattning om
produkten, samt den miljö de arbetar i. Skillnaderna mellan olika användare och hur
de handlar, gör att Nielsen, återgiven i Faulkner (2000), anser att detta kanske är den
viktigaste aspekten att ta hänsyn till vid design av användargränssnitt.

Faulkner (2000) menar vidare att designers ofta är ovilliga att definiera användarna
och i de fall de har gjort det verkar de vara motvilliga att ta definitionen på allvar.
Detta betyder att många system som utvecklas inte alls är anpassade för de tilltänkta
användargrupperna. Det är viktigt att som designer inse att det aldrig är tillräckligt att
testa en produkt på sig själv för att avgöra om den är användbar. Ytterligare något
som en designer bör ta hänsyn till är att användarna av det tilltänkta systemet kommer
att ha olika förhållande till systemet beroende på deras respektive roll i
organisationen. Användarna har dessutom olika nivåer av expertis. Det är därför,
enligt Faulkner (2000), nödvändigt att som ett första steg i designprocessen undersöka
vilka användarna är, både vad gäller deras roll i organisationen, deras förhållande till
andra användare och deras expertis. Det är nödvändigt att känna användaren.
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2.1.2 Användargrupper

Användare kan delas in i olika användargrupper. Medlemmarna i en användargrupp
skall likna varandra både med avseende på deras användande av systemet för att
utföra sina uppgifter och med avseende på deras personliga egenskaper. Användare
som har delats in i en användargrupp bör, enligt Faulkner (2000), ha liknande krav på
användbarhet. En användare som har mer än en roll i en organisation kan bli placerad
i mer än en användargrupp.

Faulkner (2000) har identifierat fyra olika användargrupper. Dessa beskrivs nedan
tillsammans med exempel på användare som finns inom den domän som arbetet utförs
i (dessa aktörer beskrivs mer utförligt i avsnitt 2.7.2).

− Direktanvändare använder själva systemet för att utföra sina uppgifter. Exempel
på direktanvändare är radaroperatörer som använder ett system för att få
information om olika militära mål.

− Indirekta användare är användare som ber andra personer att använda systemet i
sitt ställe. En underrättelseledare kan både vara en direkt och en indirekt
användare. Han kan ta reda på informationen själv eller be radaroperatören göra
det åt honom, det senare för att få mer tid för att fatta beslut.

− Avlägsna användare använder inte systemet direkt, men är beroende av dess
output. När underrättelseledaren har fattat ett beslut utifrån den information som
systemet gett honom ger han order till eldledaren, vilken kan definieras som en
avlägsen användare.

− Supportanvändare är en del av den administrativa och tekniska gruppen som
hjälper andra användare i deras arbete. Inom domänen för detta arbete finns det en
stridsledningscentral som hjälper underrättelseledaren och underrättelseledaren
samarbetar även med andra radarstationer för att få så mycket information som
möjligt. Stridsledningscentralen och de andra radarstationerna är
supportanvändare.

De ovan beskrivna användargrupperna kommer dessutom att ha en relation till
systemet. Denna relation baseras på om användningen av systemet är en del av
användarens arbete eller inte. Faulkner har därmed identifierat ytterligare två
användargrupper som eventuellt överlappar med de ovan:

− Tvingade användare är beroende av att använda systemet för att kunna utföra sitt
arbete. Om användaren tycker att systemet är besvärligt att använda kommer detta
att medföra att arbetet blir svårare att utföra. De användare som ingår i detta
arbete kan sägas vara tvingade till att använda systemet för att få den information
de behöver för att kunna fatta ett beslut.

− Frivilliga användare behöver inte använda systemet som en del av sitt arbete. De
kan välja om de vill utföra sitt arbete med hjälp av ett datorsystem eller inte
(Faulkner, 2000). I vissa fall kan användarna i detta arbete gå ut och titta hur det
ser ut i verkligheten. Detta är dock endast ett komplement till systemets
information och användarna kan inte välja bort systemet. De användare som ingår
i denna undersökning kan inte sägas vara frivilliga användare.
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I vilken utsträckning kan en indirekt användare verkligen sägas vara en användare av
ett system? Denne använder inte systemet utan grundar sina beslut på information
som tillhandahålls av en direktanvändare. Vad händer om direktanvändaren tolkar
informationen som han får från gränssnittet på ett felaktigt sätt? En trolig konsekvens
är att den indirekta användaren fattar ett felaktigt beslut. Gränssnittet kan eventuellt
konstrueras utifrån de beslut som den indirekta användaren skall fatta och på så sätt
förhindra att detta problem uppstår. Bearbetningen av informationen i gränssnittet
skulle kunna skötas automatiskt av systemet, vilket innebär att kraven på
direktanvändaren minskar.

Klassificeringen av användarna i olika användargrupper har betydelse för vilket
gränssnitt som skall utformas för systemet, ett som är anpassat efter den indirekta
användaren, ett som är anpassat efter den direkta användaren eller ett som är anpassat
efter båda användargrupperna. Om gränssnittet anpassas efter en användargrupp blir
det ett adaptivt gränssnitt och om det anpassas efter flera användargrupper blir det
domänspecifikt.

2.2 Domänkunskap
Att identifiera användarna av det framtida systemet är en förutsättning för att de skall
kunna medverka i en designprocess. När användarna har identifierats är det, enligt
Faulkner (2000), även viktigt att införskaffa en förståelse för vilken grad av expertis
användarna har samt i vilken kontext de arbetar. Faulkner menar att systemet som
skall implementeras för målgruppen är beroende av vilken grad av expertis
användarna har. Graden av expertis är även vägledande för vilken typ av hjälpmedel
och utbildning som behövs för att stödja användaren i dennes användande av
systemet. Nedan beskrivs olika grader av expertis och tekniker för att ta reda vilken
domänkunskap användarna har samt i vilken kontext de arbetar.

2.2.1 Grader av expertis

Grad av expertis kan vara ett mått på yrkeskompetens där en person med hög
yrkeskompetens är domänexpert, det vill säga personen har en stor kunskap inom sin
yrkesdomän. Domänexperter är högst professionella aktörer inom sin komplexa
arbetsdomän. Grad av expertis kan även vara ett mått på datorvana, där användarna
kan delas in i följande kategorier: noviser, mellananvändare och expertanvändare
(Faulkner, 2000). Detta är en graderad skala där noviser har en mindre datorvana och
expertanvändare har stor datorvana. I figur 2.1 beskrivs relationen mellan
domänkunskap och datorvana.
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Figur 2.1 Relationen mellan datorvana och domänkunskap.

Underrättelseledarna är först nybörjare (de har en grundläggande soldatutbildning)
och införskaffar efter hand domänkunskap genom praktisk övning. De genomgår en
militär utbildning och lär sig det komplexa systemet efterhand. Komplexa system kan,
enligt Faulkner (2000), verka avskräckande för nybörjare. Han föreslår en lösning på
detta problem i form av att inte visa alla delar av systemet för nybörjaren från början.
Ibland är det möjligt att gömma mer avancerade delar av systemet tills användaren har
skaffat sig mer självförtroende och erfarenhet. De mer avancerade funktionerna kan
uppenbara sig gradvis när användaren behöver den extra funktionaliteten. Detta är en
intressant aspekt att undersöka inom ramen för detta arbete.

Enligt Gulliksen (1996) överbetonar ofta styleguides och standarder aspekter som är
relevanta för noviser. Detta är en anledning till att betona design som är tillägnad de
skickliga domänexperter som arbetar i komplexa administrativa domäner med stor
tidspress (Gulliksen, 1996).

Vad gäller användarnas datorvana bör radaranvändarna ha en relativt stor datorvana
för att kunna arbeta med de komplexa system som används inom den militära
radardomänen. Det är dock främst domänkunskapen som är av vikt för att användarna
skall kunna utföra sitt arbete. För domänexperter är datorn endast ett verktyg som de
använder och uppskattar så länge det effektivt stödjer deras mål med arbetet
(Gulliksen, 1996).

En person med stora kunskaper inom ett område har, enligt Lundh, et al. (1992),
tillgång till kognitiva scheman i sitt långtidsminne, som kan användas för att i ett svep
karakterisera en given situation. Genom att schemat innehåller i förväg lagrad
information som matchar den aktuella situationen behöver beslutsfattaren inte aktivt
integrera den givna informationen. På så sätt ökar förmågan att simultant beakta olika

Mindre datorvana

Mindre domänkunskap

Användare i
föreliggande arbete

Stor datorvana

Stor domänkunskap
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faktorer i takt med ökad kunskap, men denna ökade förmåga gäller enbart information
som är välbekant för personen. Domänexperter som använder gränssnittet i sitt arbete
upplever onödig kognitiv arbetsbelastning i gränssnittet som ett stort hinder
(Gulliksen, Lif, Lind, Nygren & Sandblad, 1996). Syftet med arbetet är aldrig att
hantera gränssnittet. Gränssnittet är endast ett verktyg som stödjer användaren i
dennes arbete och bör därför utformas på ett sätt som passar domänexpertens
kognitiva scheman.

2.2.2 Tekniker

Gulliksen (1996) menar att vikten av att som designer studera en domän och skaffa
sig domänkunskap för framtagandet av informationssystem i syfte att få detta system
att stödja användarens arbetsuppgift är ganska självklar. Neisser (1997, i Gulliksen,
1996) menar att istället för att lägga ner mycket tid på att skapa modeller av
interaktionen mellan människa och dator i laboratorier, bör designern gå ut i
verkligheten och se hur användarna faktiskt arbetar. Det är framförallt de små
detaljerna i den information som används i verkligheten som är intressanta (Gulliksen,
1996).

Genom att integrera användarnas domänkunskap tidigt i designprocessen samt skapa
representationer av denna kunskap kan, enligt Gulliksen (1996), gränssnittsutveckling
för specifika arbetsuppgifter förbättras. Gulliksen diskuterar gränssnittsutveckling av
specifika arbetsuppgifter. Det framgår ej huruvida Gulliksen anser att dessa specifika
arbetsuppgifter är knutna till en viss roll, vilket skulle leda till att gränssnitten blir
rollbaserade. Gulliksen för dock inte denna diskussion utan inriktar sig enbart på
domänspecifika gränssnitt. Jag anser att specifika arbetsuppgifter kan vara knutna till
en roll, men att det inte existerar en entydig mappning mellan en arbetsuppgift och en
roll. Flera roller kan ha samma arbetsuppgift.

Här nedan beskrivs två tekniker som en designer kan använda sig av för att inhämta
domänkunskap. Kontextuell design är ett övergripande tillvägagångssätt för att
involvera användarna i designprocessen och studera arbetskontexten. Användarnas
domänkunskap integreras därmed i designprocessen. KEOPS-modellen är en
beskrivning av domänkunskapens olika delar och kan användas för att identifiera
användarnas domänkunskap och skapa en representation av denna.

2.2.2.1 Kontextuell design och undersökning

En metod för att skapa en förståelse av domänen, användarna och deras arbete är
kontextuell design (contextual design) eller kontextuell undersökning (contextual
inquiry). Kontextuell design beskrivs av Beyer och Holtzblatt (1998) som en
användarcentrerad process att använda för att ta reda på hur personer arbetar, så att
designen kan anpassas till hur arbetet går till i praktiken. Kontextuell design kan
tillämpas genom hela designprocessen, från undersökning till specifikation av
systemet. Det första problemet designern stöter på i designarbetet är att skapa en
förståelse för användarna. Här är kontextuell undersökning, som beskrivs nedan,
lämplig att använda.
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Kontextuell undersökning är, enligt Holtzblatt och Jones (1993), en teknik som
stödjer deltagande design, det vill säga den erbjuder ett sätt för användarna att delta i
designen av systemet. Det är en teknik för att arbeta med användarna i syfte att hjälpa
dem att uttrycka sina arbetsmetoder, hur de använder systemet samt de erfarenheter de
har gjort i samband med detta. Den första övergripande förståelsen för detta fås
genom en intervju med användarna. Denna förståelse är basen för en utveckling av ett
system som stödjer användarens arbete. Under designprocessen används kontextuell
undersökning kontinuerligt för att öka förståelsen för användarnas behov och därmed
förbättra designen med hjälp av användarna. Användare deltar i en iterativ
designprocess i samverkan med designern genom användandet av designartefakter, så
som modeller över arbetet, pappersprototyper och mjukvaruprototyper.

Kontextuell intervju är en tillämpning av de principer som beskrivs i kontextuell
undersökning. En kontextuell intervju består enligt Holtzblatt och Jones (1993) av tre
olika steg. Intervjun startar med att skapa en relation genom att intervjuaren ger
information om intervjun och användaren ger en överblick över sitt arbete. Detta
samtal ger intervjuaren en föraning om vad denne skall söka efter under
undersökningen av användarens arbetssituation som är nästa steg i intervjun. I detta
steg arbetar användaren under tiden som intervjuaren ställer frågor eller studerar
användarens arbete i tysthet. Målet är att skapa en gemensam förståelse för
användarens arbete. Slutligen sammanfattar intervjuaren vad denne har kommit fram
till och eventuella oklarheter reds ut.

Enligt en undersökning med kontextuell design som har utförts av Simonsen (1996),
hade involverandet av användarna i projektet en stark effekt. Det visade sig vid besök
och intervjuer med användarna att det system som organisationen trodde att de
behövde inte var relevant och att det istället behövdes ett annat system som ingen
hade tänkt på innan.

Resultatet av ovanstående undersökning är ett argument för att kontextuell design är
en lämplig metodik att använda för att ta fram ett system som är anpassat efter
användarna. Kontextuell design har inslag av både användarmedverkan och
kontextförankrade studier. Det är en metod för deltagande design, vilket betyder att
användarna spelar en central roll i undersökningen och designen.

2.2.2.2 KEOPS-modellen

Rogalski (1995) har utvecklat en modell (se figur 2.2) för att analysera professionell
kompetens. Denna modell har fått namnet KEOPS och består av fyra dynamiskt
länkade begrepp: kunskap (K=Knowledge), erfarenhet (E=Experience), operatörens
kognitiva verktyg (O=Operative cognitive tools) och problemlösning (PS=Problem
Solving).
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Figur 2.2 Modell för operatörens kunskaper (Återgiven från Rogalski, 1995)

Modellen visar de aspekter som ingår i en experts kunskapsmängd samt den relation
som finns mellan dessa. Den kan användas i en domänanalys som ett hjälpmedel för
att strukturera upp de frågor som skall ställas till de som arbetar med systemet. På så
sätt kan designern kartlägga användarnas domänkunskap. Designern kan då försäkra
sig om att denne har tagit hänsyn till alla relevanta delar av domänexpertens kunskap.

Ur KEOPS-modellen kan uttolkas att:

− Operatörens kognitiva verktyg är externa hjälpmedel som stödjer operatörens
problemlösning.

− Problemlösning skapar ny kunskap och nya erfarenheter.

− Erfarenhet formar kunskap och automatiserar problemlösning.

− Kunskap strukturerar erfarenheter och möjliggör användandet av de kognitiva
verktygen. Kunskap bekräftar även problemlösning.

− Metakunskap och metakognition reglerar de kognitiva aktiviteterna hos
operatören. Med metakunskap och metakognition menas, enligt Allwood (1998),
människans uppfattning om sin egen kunskap och kognition. Det vill säga
personens förståelse av den egna kunskapen och de krav en uppgift ställer på
personen.

Den domänexpertis som användarna i detta arbete besitter kommer från
grundläggande utbildning, praktisk träning och direkt erfarenhet av att arbeta med
systemet. Genom utbildning lär sig operatören, enligt Hoc, et al. (1995), de
grundläggande principerna för komponenterna i det komplexa systemet. De menar
vidare att operatörens kunskaper och erfarenheter är ovärderliga i den arbetssituation
som råder. För att skapa ett gränssnitt som är anpassat för den domänkunskap
operatören har och den kontext som denne utför sitt arbete i, måste operatörens
kunskaper utnyttjas.
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2.3 Användargränssnitt
I detta avsnitt ges först en introduktion till vad ett användargränssnitt är. Därefter
beskrivs domänspecifika gränssnitt och adaptiva gränssnitt. Ett syfte med detta arbete
är att undersöka huruvida ett adaptivt gränssnitt är användbart i en domänspecifik
tidskritisk miljö.

De flesta datorprogram måste ha ett användargränssnitt, det vill säga den delen av
programmet som kontrollerar hur information presenteras för användaren och hur
datorn får indata från användaren. Hur detta användargränssnitt skall utformas är en
av huvudfrågorna för MDI-forskningen (Gulliksen, 1991).

Begreppet användargränssnitt förklaras olika i olika litteraturkällor. Det har
traditionellt sett använts för att beskriva den fysiska delen av systemet, som
användaren kommer i direkt kontakt med. En av användargränssnittet viktigaste
uppgifter, enligt Gulliksen (1991), är att överföra information om programmets
funktion till användaren. Gulliksen (1991) anser vidare att idealfallet är när
användaren helt intuitivt kan orientera sig och använda den tillgängliga informationen
i gränssnittet. Allt för ofta möter vi system som inte kan användas på det sätt som de
avsågs. Gulliksen (1996) beskriver några potentiella orsaker till att systemen inte
fungerar: kunskapsbrist hos användaren, dåligt stöd i gränssnittet samt brist på
funktionalitet i systemet. Enligt Gulliksen (1996) är systemens brist på funktionalitet
ett stort problem som måste lösas. Finns det inte ett användbart gränssnitt som
beskriver för användaren hur systemet fungerar spelar det ingen roll hur bra
funktionerna som finns bakom är - användaren kommer inte att kunna utnyttja
systemet. Nygren (1996) menar att informationen i gränssnittet måste ges en struktur
eller uttryckas på ett sätt som passar användarens arbetssituation.

2.3.1 Domänspecifika gränssnitt

När det gäller komplexa system är det, enligt Gulliksen (1996), särskilt viktigt att
informationen i gränssnittet utformas så att den passar den situation som användaren
skall använda informationen i. Komplexa system kännetecknas, enligt Wikstrand
(1998) av att det ofta krävs flera års användning av operatören för att denne skall
utveckla full förståelse för systemet och nå en hög nivå av expertis.

Generella designriktlinjer kan utgöra en bas vid en domänspecifik design, enligt
Gulliksen och Sandblad (1996), men designen måste baseras på en analys av hur
informationen används i den verkliga kontext där systemet skall användas. De menar
vidare att gränssnittet måste vara utformat för att optimera arbetsuppgifterna för vilka
det skall användas, istället för att endast optimera användandet av datorn. Designen
måste vara sådan att användandet av gränssnittet sker på en så hög automatiserad nivå
som möjligt (se avsnitt 2.6.1). På detta sätt kommer gränssnittet att vara transparent,
det vill säga användaren kan se hur systemet fungerar, och användaren kan
koncentrera sig på sitt arbete och lägga minsta möjliga ansträngning på att hantera
gränssnittet (Gulliksen & Sandblad, 1996). Gränssnittet blir därmed effektivt för
användaren i dennes arbete.
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Hur skall ett gränssnitt vara utformat för att uppfattas som effektivt av en
domänexpert? För att ta reda på detta är det viktigt att få en bild av vilken information
användarna använder, vilka arbetsuppgifter de utför och vilken kontext de arbetar i.
Att skapa en förståelse för domänen där arbetet skall utföras är särskilt viktigt vid
design av effektiva domänspecifika användargränssnitt. Gulliksen (1996) anser att
kunskap om det verkliga arbetet, tiden det tar att utföra det, användarens motivation
samt den sociala kontexten som arbetet utförs i kan vara avgörande, för förståelsen av
arbetsdomänen.

2.3.2 Adaptiva gränssnitt

Ett adaptivt användargränssnitt kan, enligt Browne, et al. (1990), förändras så att det
passar individen eller gruppen som skall använda det. Det vill säga, gränssnittet kan
anpassas efter personliga eller arbetsmässiga egenskaper. Till exempel så kan
användarna i detta arbete byta ut information som visas i vissa fält. En person kanske
vill att information om olika mål skall visas i ett specifikt fält medan en annan vill att
det skall finnas olika knappar för att styra radarn i detta fält.

Marchionini (1995) menar att det är naivt att tro att ett enstaka gränssnitt kan täcka in
alla användares behov och alla uppgifter som gränssnittet skall användas till.
Gränssnitt kommer, enligt Marchionini, att behöva bli personligt anpassade. Den
begränsade platsen på displayen gör det omöjligt att presentera all tillgänglig
information på en gång. Det är, enligt Wikstrand (1998), viktigt att rätt information
presenteras för användaren vid rätt tidpunkt, vilket inte är någon lätt uppgift.
Dessutom skall informationen ha ett utseende som passar arbetet. Vilken information
som skall presenteras vid en given tidpunkt bestäms av designen på gränssnittet. Det
görs också av användaren själv, inom ramen för designen av gränssnittet, eftersom
användaren kan välja vilka fönster som skall visas på den visuella displayen.

Adaptiva gränssnitt använder information om användaren, arbetsprocessen och/eller
kontexten för att dynamiskt välja vilken information som skall visas och hur den skall
visas. Att visa rätt information är troligtvis den viktigaste egenskapen hos ett bra
adaptivt gränssnitt (Wikstrand, 1998). Eftersom navigation i informationsmängder är
en svår uppgift, är det enligt Höök och Svensson (1998) lätt att föreställa sig sätt att
stödja användaren genom att anpassa navigeringen efter deras kunskap, uppgift eller
kognitiva förmåga. Även Wikstrand (1998) menar att ett adaptivt gränssnitt kan
ändras på olika sätt. Information kan visas på ett sätt vid en tidpunkt och vid en
speciell arbetsstation och på ett helt annat sätt vid en annan tidpunkt och arbetsstation.

Adaptiva gränssnitt implementeras med förhoppningen att de skall minska risken för
att systemet blir ostadigt och istället öka effektiviteten och säkerheten. Enligt Höök
och Svensson (1998) kan den anpassning som görs med hjälp av adaptiva gränssnitt
öka användarens arbetsbelastning snarare än att minska den. Även Wikstrand (1998)
anser att adaptiva gränssnitt riskerar systemets prestanda eftersom de ökar
ombytligheten i gränssnittet mellan människa och system. Detta kan göra att
användaren blir förvirrad då denne inte känner igen sig när gränssnittet ändras. Fri
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adaptivitet kan leda till försämrad kommunikation mellan användare, ökad förvirring
hos operatören och att samspelet mellan användare och system förändras (Wikstrand,
1998).

I de få undersökningar som gjorts med adaptiva navigationssystem, finns det enligt
Höök och Svensson (1998) ett framträdande mönster som visar att beroende av
domänen passar endast vissa typer av adaptivitet. Adaptiva gränssnitt är enligt
Wikstrand (1998) endast nödvändiga för komplexa och dynamiska system. Dessa
system har som kännetecken att det krävs att operatören använder systemet under
flera års tid, för att denne skall utveckla full förståelse för systemet och nå en nivå av
expertutförande. En aspekt att beakta i sammanhanget är huruvida gränssnittet skall
skräddarsys åt användaren eller om användaren själv skall få anpassa gränssnittet efter
sitt arbete och sina önskemål (Browne, et al. 1990). En annan aspekt är huruvida
adaptiva gränssnitt är lämpliga att använda i tidskritiska miljöer.

2.4 Användbarhet
Det finns många definitioner på vad användbarhet är. Antalet definitioner gör att
begreppet användbarhet känns förvirrande. Vanligtvis lägger författare ner stor möda
på att hitta den bästa definitionen på användbarhet eller att definiera en enhetlig
heuristik. Dessa definitioner och heuristiker kan vara bra hjälpmedel vid design av ett
användbart system. Även om dessa hjälpmedel är användbara är det, enligt van Weile,
van der Veer och Eliëns (1999), oklart hur de är relaterade till varandra samt hur man
bedömer att ett hjälpmedel kan användas till att förbättra användbarheten. Figur 2.3,
som föreslås av van Weile, et al. (1999), visar en modell av användbarhet som hjälper
till att skapa en förståelse för de olika hjälpmedlen och hur de är relaterade till
varandra. Denna modell har tre olika nivåer som beskrivs nedan.
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Figur 2.3. Modell av användbarhet (Återgiven och ändrad från van Weile, van der Veer & Eliëns, 1999)

På den högsta nivån, ges ISO-definitionen av användbarhet uppdelad i tre olika
aspekter (se definitionen nedan). Detta är en relativt abstrakt nivå, vilken inte är direkt
applicerbar i praktiken (van Weile, et al., 1999). Den internationella organisationen
för standardisering (ISO) definierar användbarhet som:

"…the effectiveness, efficiency and satisfaction with which specified users can achieve
specified goals in particular environments…"

ISO DIS 9241-11 (återgiven i Faulkner, 2000, sid. 7)

Med effektivitet (effectiveness) menas att användaren kan utföra sina arbetsuppgifter.
Det finns inget tidsbegrepp i denna effektivitet, utan uppgiften behöver endast gå att
lösa med systemet för att det skall anses vara effektivt. I det andra begreppet,
effektivitet (efficiency), finns det en tidsaspekt. Om ett system kan utföra uppgiften på
fem minuter och ett annat på tio minuter, kommer det första systemet att anses vara
mest effektivt. Slutligen refererar ISO till användarens subjektiva upplevelse
(satisfaction) av systemet. Detta är ett komplext begrepp som kan relateras till alla
delar av systemet. Begreppet kan definieras som hur accepterat systemet är av
användarna (Faulkner, 2000). Användare kan ha en positiv uppfattning om
användargränssnitt som inte är särskilt effektiva att använda och vice versa. Enligt
ISO-definitionen specificeras användbarhet relativt de användare som skall använda
systemet, de mål som dessa användare har och den miljö de arbetar i.
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Den högsta nivån i modellen kan brytas ner till nästa nivå i modellen där ett antal
indikatorer på användning återfinns, vilka kan studeras i praktiken när användarna
arbetar. Varje indikator är relaterad till de abstrakta begreppen på den högre nivån
(van Weile, et al., 1999).

På den lägsta nivån finns ett antal medel. Dessa är, enligt van Weile, et al. (1999), inte
möjliga att observera i användartest eller utvärderingar. De är inga observerbara mål
så som indikatorerna på användning. Medlen används i heuristiker för att förbättra en
eller flera av indikatorerna på användning. Varje medel kan ha en positiv eller negativ
effekt på indikatorerna. Det är upp till designern att hitta varje medels optimala nivå.
För att göra detta bör designern använda sig av de tre kunskapsdomänerna som
återfinns på nivå fyra i modellen: människor, design och uppgifter.

Av de tre begreppen, effectiveness, efficiency och satisfaction i ISO-defintionen,
kommer det senaste att användas i föreliggande arbete för att avgöra om ett system är
uppskattat av användarna. Satisfaction är relaterat till indikatorn användarnas
tillfredsställelse (satisfaction) på nivå två. Denna indikator är relaterad till medlet
adaptivitet som är centralt i detta arbete. Detta medel är i sin tur relaterat till kunskap
om användarna och deras uppgifter.

2.5 Designprinciper
Det finns oerhört många designprinciper som en designer kan använda sig av vid
utformning av gränssnitt. En styleguide är en övergripande designprincip för en hel
domän. En styleguide definierar de element som gränssnittet ska bestå av, hur de skall
utformas samt vilka regler som gäller för deras användning. En domänspecifik
styleguide ger ett konsistent utseende för system inom en viss domän. Riktlinjer är
specifika för ett applikationsområde och ger vägledning i en specifik designsituation.

Det är viktigt att inse att användandet av designriktlinjer aldrig kan garantera att en
design passar den tilltänkta användargruppen. Grudin (1989) argumenterar för ett
perspektivskifte, och föreslår att när konsistens i gränssnittet blir huvudmålet, vänds
uppmärksamheten bort från det som verkligen bör fokuseras på: användarna och deras
arbete. Att fokusera på konsistens invaggar designern i en falsk säkerhet att god
design kan hittas i gränssnittets egenskaper. Grudin (1989) menar inte att det är fel att
använda riktlinjer, till exempel konsistens, i utvecklingen av en applikation, dock att
det är viktigt att relatera applikationen till den kontext som den skall användas i.
Gulliksen, Sandblad och Lind (1996) stödjer Grudin och menar att designriktlinjer i
olika situationer, har visat sig dra uppmärksamheten ifrån det som borde vara i fokus
för gränssnittsdesign, nämligen användaren, arbetsuppgiften och förståelsen för
arbetsdomänen. Det är således viktigt att ta in användarna i designprocessen eftersom
det är svårt för designern att ha kunskap om den specifika domänkunskap som
användarna besitter och detta kan inte heller krävas.
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2.5.1 Specifika designprinciper för domänexperter

Dagens generella standarder och riktlinjer (styleguides) definierar grundläggande
designprinciper men är, enligt Chapanis & Burduka (1990), otillräckliga vid design av
gränssnitt för applikationer för domänexperter. De menar att riktlinjerna är för
generella för att ge effektiv vägledning. Användbarhet måste alltid specificeras
relativt en viss användargrupp - det finns inga riktlinjer som är användbara i alla
situationer. En tidig fokusering på användarna för att fånga domänkunskapen är
nödvändig (Gould & Lewis, återgiven i Gulliksen, Sandblad & Lind, 1996). En
domän definieras som en samling av arbetsuppgifter, vilka liknar varandra vad gäller
användarens situation och utförande, samt interaktionen med andra personer,
beslutsfattande, informationshantering etc (Gulliksen & Sandblad, 1996).

En tänkbar lösning för att designa gränssnitt för applikationer i en speciell domän,
föreslagen av Gulliksen och Sandblad (1996), är att förstå hur arbetsuppgifter utförs i
just den domänen och särskilt vilka rutiner för informationssökning och vilka
datorsystem som existerar i domänen idag. Denna information samlas i en
domänspecifik styleguide (DSSG), vilket är en utökning av dagens standarder med
domänspecifika gränssnittselement och blanketter, tillsammans med domänspecifika
riktlinjer. Med en DSSG menas, enligt Gulliksen och Sandblad (1996), en
specifikation av ett antal lämpliga gränssnittselement tillsammans med riktlinjer för
gränssnittsdesign där vi använder dessa element i en given domän. Vid domänspecifik
design är det viktigt att designbegrepp och olika komponenter i gränssnittet
överensstämmer. Begreppet domänspecifik design kan förstås genom att studera
skillnaderna mellan att använda en generell styleguide och en DSSG för att utveckla
en applikation, se figur 2.4 (Gulliksen & Sandblad, 1996). Skillnaden mellan att
utveckla en generell applikation och att utveckla en domänspecifik applikation är att
det för en domänspecifik applikation bör utföras en analys av domänen och dess
användare. Vid utveckling av en domänspecifik applikation kan designern dock utgå
ifrån en generell styleguide, till exempel Windows styleguide1.

1 Läs mer på Microsoft Press library:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?URL=/library/books/winguide/ch00a.htm
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Figur 2.4 Skillnaden mellan att använda en generell (A) och en domänspecifik (B) styleguide för utveckling av en
applikation (Återgiven och modifierad från Gulliksen & Sandblad, 1996).

Processen att utveckla en domänspecifik styleguide utförs, enligt Gulliksen och
Sandblad (1996), normalt endast en gång per domän. Baserat på denna utvecklar
designers därefter applikationer effektivare och billigare tillsammans med
domänexperter. En kompletterande applikationsspecifik analys måste utföras innan en
applikation är färdig att användas av slutanvändarna. Denna analys är förhållandevis
enkel, jämfört med den analys som skulle behövts om designen hade baserats på den
generella styleguiden.

Ett syfte med detta arbete är att ta fram aspekter som designers bör tänka på när de
utvecklar gränssnitt för domänexperter som arbetar i en tidskritisk miljö. Dessa
aspekter kan definieras som en domänspecifik styleguide för domänen där
underrättelseledarna arbetar. Denna styleguide kan sedan användas för att ta fram
gränssnitt i framtiden. Det krävs då en kompletterande analys för den speciella
applikation som gränssnittet skall användas till. Ett metodologiskt och vetenskapligt
verktyg för att utföra en domänspecifik analys är kontextuell undersökning som
beskrivits tidigare (se avsnitt 2.2.2).

Det kan vara svårt att avgöra hur en domän skall definieras samt när en domänspecifik
analys krävs, eftersom det finns en gradskillnad mellan generella och domänspecifika
applikationer. För en generell applikation, som inte utvecklas för en specifik
användargrupp, kan en domänanalys inte göras eftersom designern inte vet exakt vilka
användarna av applikationen är. När en applikation tas fram för en specifik domän där
designern vet vilka användarna är bör däremot en domänspecifik analys göras. Det
krävs kunskap om användarna, de uppgifter som applikationen skall användas för
samt hur den kontext som användarna arbetar i ser ut. Utan denna kunskap finns det
risk för att applikationen inte passar användarna och den domän den skall användas i.

Generell styleguide för
gränssnittsdesign, ex.
Windows styleguide

Domänspecifik styleguide
för gränssnittsdesign

Applikation för
slutanvändare

Domänspecifik
analys

Förenklad applikations-
specifik analys och
förenklad utveckling av
applikation

Applikationsspecifik
analys och utveckling av
applikation

B

A
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2.5.2 Designprinciper inom Ericsson Microwave Systems AB

Inom EMW finns ingen speciell metod eller riktlinjer för framtagandet av gränssnitt.
Idag utgår gränssnittsutvecklare inom EMW från Windows-standard, men för mer
radarspecifika delar finns för närvarande inga riktlinjer utan dessa får kunden vara
med att utforma. Ett arbete har påbörjats för att ta fram sådana riktlinjer, men det har
ännu inte givits ut någon rapport från detta arbete. EMW i Mölndal menar att det är
önskvärt att ha riktlinjer för att kunna utnyttja tidigare kunskaper. Idag sker dock stor
del av gränssnittsutformningen utifrån användarens och designernas intuition. Frågan
är dock om det är möjligt att utveckla riktlinjer för ett domänspecifikt gränssnitt.
Riktlinjer är enligt Gulliksen (1996) specifika för ett speciellt applikationsområde och
är till för att stödja designer i den speciella designsituationen. För domänspecifika
gränssnitt kanske det endast är möjligt att ta fram aspekter som är viktiga att tänka på
i utvecklingsprocessen av dessa gränssnitt.

Vissa generella regler finns dock inom EMW för menyer, snabbval etc. Dessa regler
är knutna till den tidskritiska miljö som systemen skall användas i. I en stridssituation
finns det inte utrymme för sökande, stopp i inmatning etc. Dessa regler är:

− En blankett får inte ligga längre ner i en meny än två steg.

− Tidskritiska funktioner måste vara direkt accessbara.

− Det skall finnas olika sätt att navigera på till exempel via menyer,
kortkommandon eller funktionstangenter.

− Det skall finnas en online-hjälpfunktion.

− Det skall finns felkontroller som kontrollerar de värden som användaren matar in.
Det skall finnas en skala som reglerar mellan vilka värden ett inmatat värde skall
ligga och om värdet inte är rätt skall ett felmeddelande genereras.

− Blanketter och pop-upfönster får inte lägga sig framför PPI:t, det vill säga det
område där alla mål, i form av flygplan, helikoptrar etc. presenteras för
användaren.

Dessa räcker dock inte som riktmärken när gränssnitt för domänexperter skall
utvecklas. De domäner som gränssnitten skall användas i varierar så mycket att det är
nödvändigt att involverad användarna i designprocessen och studera den kontext som
ett specifikt gränssnitt skall användas i. En domänspecifik analys måste göras. Denna
analys tillsammans med till exempel de regler som anges ovan leder fram till
utveckling av en domänspecifik styleguide, som är användbar för att utveckla
gränssnitt för den specifika domänen.

2.6 Kognitionspsykologiska aspekter
Kognitionsvetenskap är läran om det mänskliga tänkandet, vilket innefattar olika
kunskapshanterande processer så som perception, minne, inlärning, beslutsfattande,
informationsbearbetning etc. Ett av målen inom området är att utveckla en förståelse
för hur tekniken kan anpassas till människans förmåga att hantera information.
Människan kan då utföra ett mer effektivt arbete.
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Moderna militära system är, enligt Sandström (1998), ofta komplexa och utsätter
radaroperatören för en hög belastning. Detta gör att det krävs goda gränssnitt mellan
användare och system för att systemen skall fungera säkert och effektivt. För att
kunna designa ett bra användargränssnitt är det, enligt Gulliksen (1991), viktigt att
studera hur användarens informationshantering går till.

Nedan beskrivs informationsbearbetning och beslutsfattande eftersom det är dessa
kognitiva förmågor som anses vara centrala för föreliggande arbete. Beslutsfattande är
en central förmåga eftersom användarna i detta arbete måste fatta taktiska beslut
under tidspress. Arbetet kommer dock att fokusera på användarnas
informationsbearbetning, eftersom informationen i gränssnittet måste bearbetas innan
användaren kan ta ett beslut.

2.6.1 Informationshantering

En individs informationshantering är ofta så självklar för denne att han själv inte är
medveten om den. Enligt Schiffrin och Schneider, 1977 (återgiven i Gulliksen, 1991)
kan två olika nivåer av informationshantering identifieras:

− Den höga nivån av informationshantering har en kraftfull, kreativ och analytisk
informationshanteringskapacitet och är öppen för feedback, men har samtidigt
begränsade resurser vad gäller informationsmängd och är långsam och sekventiell.

− Den låga nivån av informationshantering, å andra sidan, har inga kända
kapacitetsbegränsningar, utan kan hantera information snabbt och parallellt utan
någon medveten inblandning eller ansträngning. Kriteriet för att informationen
skall kunna hanteras på ett omedvetet sätt är att människan är bekant med
informationen. Här tittar vi snarare än ser, märker snarare än läser. På denna nivå
utför vi automatiskt sådana processer som vi har "i ryggmärgen" (Gulliksen,
1991).

När en erfaren människa arbetar i sin verklighet pågår informationshanteringen
parallellt på båda plan. Den framgångsrika upprepningen av en mänsklig aktivitet
(vana), resulterar i en gradvis övergång från den högre till den lägre
informationshanteringsnivån, d.v.s. uppgiften blir automatiserad. I rutinarbete utförs
en stor del av arbetet omedvetet (Gulliksen, 1991). Skickliga yrkesarbetare som
använder datorsystem i sitt arbete kan uppleva en onödig arbetsbörda i gränssnittet
som ett stort hinder för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt. Ett exempel på en sådan
arbetsbörda är att en funktion som användaren använder ofta ligger långt ner i en
meny. När datoriserad information används i en arbetssituation, så som radararbete, är
syftet med arbetet aldrig att handhava datorn, utan att utföra sin arbetsuppgift
(Gulliksen & Sandblad, 1996).

Allwood (1998) menar att när en person får information, till exempel via ett
gränssnitt, relateras denna information till de förkunskaper som individen har. Det vill
säga personen blir medveten om informationen och tolkar den utifrån sina
referensramar och kan utifrån sin tolkning använda informationen till något i sitt
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arbete. Det är dock endast en liten del av all information som vi uppmärksammar och
blir medvetna om. Det är därför viktigt att den mest väsentliga informationen i
gränssnittet är utformad på ett sätt som gör att det är lätt för användaren att ta till sig
den.

Information overload är ett begrepp som betyder att en person får för mycket
information, vilket gör personen blir överväldigad. När en person får stora mängder
dåligt strukturerad information, är det svårt att hitta relevant information och få grepp
om viktiga principer i informationen. Om individuellt anpassade gränssnitt förbättrar
eller försämrar problemen med information overload återstår enligt Marchionini att
se. Enligt honom finns det en motsättning mellan redundans (återupprepning) och
minne. Människan behöver återupprepning och kontext för att komma ihåg
information, men å andra sidan kan för mycket kontext leda till information overload.

2.6.2 Beslutsfattande

Merparten av administrativt rutinarbete innefattar beslutsfattande och bedömningar.
Beslutsfattande är en krävande kognitiv process och mänskliga kognitiva förmågor för
beslutsfattande har begränsad kapacitet. Beslutsfattande och handhavande av
gränssnittet bör ses som två konkurrerande uppgifter som tävlar om de kognitiva
resurserna i arbetsminnet (Lind, 1991 i Gulliksen, Sandblad & Lind, 1996). Målet för
gränssnittsdesigners bör därför vara att designa gränssnittet på ett sådant sätt att det
kan hanteras på en automatisk kognitiv nivå, så att den höga nivån av
informationshantering (se avsnitt 2.6.1) lämnas åt beslutsfattande. Detta åstadkoms
genom att gränssnittet designas på ett sådant sätt att det kräver minimal
uppmärksamhet från användaren under tiden som han skall fatta beslut. Konkreta
exempel är att användaren inte skall behöva scrolla, uppdatera, ändra storlek på och
flytta fönster eller svara på dialogrutor under en beslutsprocess. Vi måste därför enligt
Gulliksen, Sandblad och Lind (1996) identifiera de situationerna där de viktigaste
besluten tas och den information som krävs i dessa situationer för att kunna
förutbestämma en specifik layout och funktionalitet för varje typ av beslutssituation.

2.7 Ericsson Microwave Systems AB
Detta arbete har utförts på Ericsson Microwave Systems AB (EMW) i Skövde. De har
bidragit med användargränssnitt, användare, designlösningar och idéer.

Vid tidigare framställning av system inom EMW hade användarna inte så mycket att
säga till om. Idag vill EMW skapa system med en högre prestanda och som är mer
automatiska. När dagens system tas fram diskuteras förslagen i användargrupper och
samspelet mellan gränssnittet och användaren har blivit viktigare. Något som är
viktigt i EMW:s arbetssätt är "reuse"-tänkande. Detta innebär att gamla produkter
återanvänds i så stor grad som möjligt. En tendens som har upptäckts vid diskussioner
med användargrupper är att användarna gärna vill lägga in nya och spännande
funktioner samt att de gärna vill trycka in så många funktioner som möjligt i
gränssnittet. Detta upplevs, enligt EMW i Mölndal, som den största riskfaktorn när de
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nya systemen tas fram. De som tar fram systemen försöker dock att begränsa
informationen i gränssnittet för att undvika information overload.

2.7.1 Radar

Radarn har flera olika användningsområden, både militärt och civilt. Radar används
som bekant vid flygplatser för att övervaka luftrummet kring flygplatserna, i första
hand som hjälpmedel för flygtrafikledarna. Radarn används även av polisen för att
mäta hastigheten vid fartkontroller. Inom försvaret har radarn fått mycket stor
användning. Radarsystem används för övervakning av territorium under fredstid för
att det skall vara möjligt att uppehålla incidentberedskap. I nära anslutning till
skyddsobjekt finns det ofta lokala spaningsradar för att kunna spana av omgivningen
snabbt.

Begreppet radar är en förkortning av "Radio Detection And Ranging". "Radio
Detection" innebär att mål kan upptäckas med hjälp av radiovågor. Med "Ranging"
menas att avståndet till dessa mål kan mätas. Detta är precis vad en radar vanligen
används till.

I föreliggande arbete har markradar av typen Giraff studerats. Giraff är en
produktfamilj av radarstationer som kan användas för spaning och även eldledning i
luft och över vatten. Radarn kan vara monterad på landfordon eller båtar. Fokus är
den 3D radar vars radarhydda utgörs av en lastbil.

2.7.2 Aktörer

Ett radarsystem har många olika aktörer. I de gamla systemen, till exempel PS90,
fanns det endast ett gränssnitt som alla aktörer använde. I det nya systemet, UndE, har
alla aktörer egna skärmar, vilket också är en förutsättning för att gränssnittet skall
kunna anpassas efter rollen. Rollerna har inte direkt förändrats med tiden. I den nyaste
radarhyddan finns det tre olika platser/roller, två operatörsplatser för rollerna
radarbefäl luft och radarbefäl sjö och en för underrättelseledaren. Radaroperatörernas
uppgifter att bevaka radarns funktion är mer tekniska medan underrättelseledaren har
mer taktiska uppgifter.

Underrättelseledarens roll i den nya radarhyddan liknar den som han hade i den
gamla, nämligen taktisk chef. Hans uppgift skiljer sig inte så mycket från de andras,
förutom att han bestämmer vilka mål som skall prioriteras, det vill säga vilken
ordning målen skall beskjutas. Idag finns ett ökat behov av att underrättelseledaren
övervakar och leder arbetet för operatörerna, eftersom de sitter vid egna skärmar. Det
har även skapat ett behov av ett mer självständigt arbete från operatörernas sida.

Underrättelseledarens huvuduppgift är att leda strid mot luftmål. Här sker mycket
automatiskt via datorbehandling och underrättelseledaren skall övervaka de taktiska
beslut som systemet fattar enligt de algoritmer och regler som det har programmerats
med. Om något inte stämmer kan underrättelseledaren gå in och styra de taktiska
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funktionerna. Han kan till exempel ha en avvikande åsikt på grund av erfarenhet eller
ha fått en annan bild av läget genom att ha undersökt omgivningen med hjälp av
kikare. Arbetet som underrättelseledare är händelsestyrt, det vill säga det kommer
kontinuerligt meddelande både via text och via tal. När dessa meddelanden kommer
måste underrättelseledaren ta beslut om vad han skall göra.

Alla de olika rollerna skall vara beredda att utföra varandras uppgifter om något
skulle hända någon i radarhyddan. Detta betyder också att all information måste
finnas tillgänglig i alla gränssnitt.

2.7.3 Tidskritiska uppgifter

Tidskritiska funktioner är funktioner som operatören måste kunna manövrera med
minsta möjliga tidsförlust. Ett exempel på en tidskritisk styrning är radarsändning,
vilket är den inställning som bestämmer om radarn skall sända eller inte. Vid
sändning kan fienden se var radarhyddan och underrättelseledaren befinner sig och
skicka en signalsökande robot som slår ut denna. Det är då viktigt att snabbt kunna
stänga av sändningen. För vissa tidskritiska funktioner kan det vara bra med
snabbvalsknappar för styrningen på en touchdisplay.

2.8 Sammanfattning av bakgrunden
Nedan sammanfattas de begrepp som har tagits upp i avsnitt 2 i figur 2.5. Figuren
visar även sambandet mellan de olika begreppen. Många av begreppen beskrivs olika
i olika litteraturkällor. För läsbarhet och förståelse ges därför en beskrivning av
begreppen utifrån hur de kommer att användas i föreliggande arbete.

Användare
(domänexperter)

Komplext
radarsystem

Designriktlinjer
(domänspecifik

styleguide)

Kognitiva
förmågor

Domänspecifikt
gränssnitt

Användbarhet

Informationsbearbetning

Beslutsfattande

Domänkunskap

Domän

Adaptivt

Figur 2.5 Sammanfattning av begrepp i bakgrunden.

Begreppet användare definieras som en eller flera personer som använder ett
datorsystem i syfte att utföra en arbetsuppgift. En domänexpert är en person som har
en stor kunskap inom en viss yrkesdomän, domänkunskap. Domänexperten arbetar i
en specifik domän eller kontext. Domänexperten har dessutom ett antal kognitiva
förmågor; informationsbearbetning, beslutsfattande etc. Dessa kognitiva förmågor är
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intressanta att studera inom Människa-dator interaktion (MDI) för att ta fram
användbara gränssnitt.

Domänexperten hanterar ett gränssnitt som utgör kontaktytan mellan domänexperten
och det komplexa system som denne arbetar med. Gränssnittet är den del av
produkten som användaren kommer i kontakt med. Här inkluderas knappar, rattar,
spakar, vred, handtag, lampor, displayer, etc., men också den del som
instruktionsböcker och manualer utgör. I gränssnittet finns ofta icke-visuella inslag
såsom ljud av olika slag och återkoppling via känsel, det vill säga den respons som
användaren får från produkten.

För att ta fram ett gränssnitt som är anpassat till domänexperten bör användarna
involveras i designprocessen. Gränssnittet blir då adaptivt, det vill säga anpassat efter
personliga eller arbetsmässiga egenskaper. Även designaspekter i form av en
domänspecifik styleguide, det vill säga en specifikation av vilka gränssnittselement
och riktlinjer som är användbara inom en viss domän, är användbara vid designen av
gränssnittet. Dessa aspekter bör tas fram i samverkan med användarna
(domänexperterna).
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3 Problem
I problembeskrivningen nedan beskrivs problemet och hur det avses att angripas.
Därefter följer en problemavgränsning som beskriver problemet mer i detalj och
slutligen beskrivs det förväntade resultatet i form av tre frågeställningar.

3.1 Problembeskrivning

Föreliggande arbete kommer att bedrivas inom MDI-området och avser att undersöka
människors förmåga att söka och behandla information i komplexa gränssnitt, i syfte
att försöka utröna vilka aspekter som designers bör ta hänsyn till när de utvecklar
gränssnitt. Fokus inom området är användare med stor expertis och hur information
bör utformas för dessa användare. Användarna är i det här sammanhanget
domänexperter, det vill säga de som har stor kunskap och färdighet inom en speciell
kunskapsdomän.

Mycket av användarforskningen inom MDI-området har fokuserat på dimensionen
noviser-expertanvändare, och då framförallt noviser. Däremot har relativt lite
forskning inom området berört domänexperter. Det är därför intressant att göra en
studie med domänexperter, då dessa användare har en domänkunskap som det är
viktigt att ta hänsyn till. De har dessutom andra problem och gör andra typer av fel
jämfört med mer generella datoranvändare.

Fas 1 i detta arbete är en analysfas där en domänanalys av kontexten och användarna
utförs. Syftet med domänanalysen är att få en förståelse för användarna, den
information som de använder, de arbetsuppgifter de har samt den speciella kontext
som de arbetar i. Användarna (domänexperterna) kan då ge sina synpunkter på vilka
aspekter som är viktiga att stödja och hur detta stöd skall utformas etc. Avsikten är att
använda kontextuell undersökning och design, vilket är en form av deltagande design,
i denna undersökning. Denna metod innehåller både användarmedverkan och
kontextförankrade studier, vilken är den metodik som skall utvärderas i denna
undersökning. Metoden beskrivs i avsnitt 2.2.2. Även Rogalskis KEOPS-modell
(avsnitt 2.2.2) är användbar för att få med alla delar av användarnas domänkunskap.
Att arbeta med användarna för att förstå vad de tänker när de utför sitt arbete är ett bra
sätt att samla information för att skapa en bra design.

Det som har framkommit i domänanalysen kommer att relateras till några av de
teorier och modeller som har beskrivits i avsnitt 2. Här ovan beskrivs kontextuell
design och KEOPS-modellen. Förutom dessa kommer även andra modeller användas.
Den första modellen beskriver relationen mellan datorvana och domänkunskap (se
avsnitt 2.2.1). Denna modell kan användas för att placera in användarna i föreliggande
arbete på rätt plats vad gäller de två dimensionerna.

Då arbetet har för avsikt att undersöka huruvida adaptiva gränssnitt är användbara i
den miljö där arbetet utförs är olika teorier om adaptivitet (se avsnitt 2.3.2) intressanta
att relatera till det resultat som framkommer i undersökningen. Vad gäller
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användbarhet kommer användarnas subjektiva åsikter att undersökas. Denna indikator
är relaterad till begreppet satisfaction i van Weile, et al. modell av användbarhet (se
avsnitt 2.4). De aspekter för gränssnittsutveckling för domänexperter som skall tas
fram i detta arbete är en domänspecifik styleguide som beskrivs av Gulliksen i avsnitt
2.5.1.

Denna kunskap, domänspecifik analys och relationen till teorier och modeller, skall
användas för att ta fram ett antal aspekter (domänspecifik styleguide) som designers
bör tänka på vid utveckling av domänspecifika gränssnitt. Fas 1 är klar när dessa
aspekter har tagits fram, enligt det som har framkommit vid domänanalys och dess
relatering till ovan givna teorier och modeller.

I fas 2 kommer de aspekter som arbetades fram i fas 1 att användas för att arbeta fram
en prototyp med hjälp av Ericsson Microwave Systems AB. Prototypen skall i sin tur
användas för att validera aspekterna med hjälp av användare inom svenska försvaret.
Valideringen utförs för att få en försäkran om att aspekterna verkligen är användbara
vid utveckling av gränssnitt för domänexperter inom den aktuella domänen. Fas 2 är
klar när aspekterna och prototypen har validerats med hjälp av en subjektiv skattning
från användarna.

3.2 Problemavgränsning
De domänexperter som kommer att befinna sig i fokus är radaroperatörer som arbetar
med markradarsystem. Enligt Gulliksen (1996) finns det ett behov av mer
strukturerade metoder för användandet av domänkunskap vid gränssnittsdesign. Detta
är den främsta anledningen till att det är viktigt att betona design av system för
skickliga domänexperter som arbetar i komplexa administrativa domäner med stor
tidspress. Det krävs en bra utformning av informationen för att ett system skall
fungera på ett säkert sätt. Ytterligare en anledning är att arbetsmiljön ofta är stressig
för stridsledaren och det är därför viktigt att denne kan få ett bra stöd i gränssnittet i
de taktiska beslut som denne måste fatta.

Mer specifikt avser föreliggande arbete att undersöka hur ett domänspecifikt
gränssnitt kan utformas för att bättre passa en speciell arbetsuppgift eller roll.
Undersökningen kommer endast att studera de användare som har en speciell roll,
nämligen underrättelseledaren. Detta beror på att de tidsmässiga resurserna samt de
användare som finns tillgängliga inte tillåter att studera alla rollerna även om detta
hade varit önskvärt. Underrättelseledaren har en rad olika arbetsuppgifter, vilket gör
att gränssnittet innehåller många funktioner. Detta arbete kommer därför att
framförallt inriktas på de tidskritiska funktionerna i gränssnittet. Analysfasen (fas 1)
kommer sammanfattningsvis att studera underrättelseledarens roll i arbetsdomänen,
vilka tidskritiska uppgifter som denne har samt om, och i så fall hur, ett gränssnitt kan
anpassas efter dennes roll.

Efter att fas 1 har utförts skall ett antal aspekter som är viktiga att tänka på vid
utveckling av domänspecifika gränssnitt ha identifierats, enligt den information som
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har framkommit. Det finns dock möjlighet att gå tillbaka och ställa ytterligare frågor
till användarna och de kan få komma med synpunkter, dock i en begränsad mängd då
tiden inte tillåter en för långdragen process. Fas 2 kommer att validera dessa aspekter
utifrån användarnas subjektiva skattning samt hur interaktionen med gränssnittet
fungerar. Gränssnittet utvecklas med deltagande design och därför kan även uttalande
göras om huruvida användarmedverkan och kontextförankrade studier är en lämplig
metodik.

3.3 Förväntat resultat
Arbetet har tre stycken frågeställningar som alla är knutna till det domänspecifika
området:

− Kan adaptiva gränssnitt användas i en domänspecifik tidskritisk miljö?

Här är det rollbaserade gränssnitt som avses. Det är denna frågeställning som
föreliggande arbete kommer att fokusera på, eftersom huvudfrågan för arbetet är
hur ett rollbaserat gränssnitt skulle kunna användas i domänen.

− Är användarmedverkan, i form av domänexpertis, och kontextförankrade studier
en lämplig metodik vid utformning av rollbaserade gränssnitt för domänexperter
som arbetar i komplexa tidskritiska miljöer?

− Vilka aspekter bör designers tänka på när de utvecklar gränssnitt för
domänexperter som arbetar i en tidskritisk miljö?

Denna frågeställning är av stor vikt eftersom det rollbaserade gränssnittet skall
användas i en domänspecifik, tidskritisk miljö. Med aspekter menas här en
domänspecifik styleguide som kan användas i framtiden för att utveckla gränssnitt
inom den aktuella domänen.

Analysfasen (fas 1) kommer att ta fram dessa aspekter och valideringsfasen (fas 2)
kommer att validera aspekterna med hjälp av en prototyp. Fas 2 förväntas visa att
aspekterna som har tagits fram i fas 1 verkligen är användbara vid utveckling av
domänspecifika gränssnitt.
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4 Metod
Denna undersökning avser att undersöka vilka aspekter designers bör beakta vid
utveckling av gränssnitt för domänexperter som arbetar i en tidskritisk miljö, om ett
rollbaserat gränssnitt kan användas i domänen samt huruvida användarmedverkan och
kontextförankrade studier är en lämplig metodik. De undersökningar som skall utföras
bör därför involvera användarna och studera den kontext de arbetar i.
Undersökningarna skall utföras i en militär kontext där det råder vissa regler.
Metoden som skall användas bör därför anpassas till denna komplexa och känsliga
kontext.

Undersökningen är uppdelad i två faser. I fas 1 kommer en domänanalys att
genomföras i syfte att ta fram underlag till ett antal aspekter som är viktiga att tänka
på vid utveckling av tidskritiska gränssnitt för domänexperter. I fas 2 kommer dessa
aspekter att valideras med hjälp av en prototyp. De två faserna beskrivs mer utförligt i
avsnitt 4.1 och 4.2 nedan.

De flesta undersökningar kan, enligt Patel och Davidsson (1991), klassificeras utifrån
den befintliga mängden kunskap inom det aktuella forskningsområdet. När det saknas
kunskap inom området blir undersökningen explorativ. Med detta menas att
undersökningen i ett utforskande syfte inhämtar så mycket kunskap som möjligt om
området. Vid explorativa undersökningar används ofta olika typer av tekniker för att
samla in information. När det redan finns en viss mängd kunskap inom
problemområdet blir undersökningen deskriptiv. Vid deskriptiva undersökningar
undersöks och beskrivs endast någon eller några aspekter inom området. Slutligen
används hypotesprövande undersökningar inom områden där teorier redan har
utvecklats. Vid sådana undersökningar görs antaganden om förhållanden i
verkligheten utifrån en teori.

X

Explorativ Deskriptiv Hypotesprövande

Figur 4.1 Skala med olika typer av undersökningen samt markering av undersökningen i föreliggande arbete.

Utifrån den kunskap som har anskaffats i detta arbete kommer min undersökning att
vara explorativ-deskriptiv (se figur 4.1). Avsikten med undersökningen är att inhämta
så mycket information som möjligt om hur gränssnitt skall utformas för en
domänspecifik kontext. För att samla in information kommer flera tekniker att
användas. Viss forskning har tidigare gjorts inom detta område, bland annat av
Gulliksen (1996), men enligt honom finns det ett behov av mer strukturerade metoder
för hur domänkunskap skall användas vid utveckling av gränssnitt. Det
domänspecifika område som jag har valt att förlägga min undersökning till är stort
och komplext och därför kan endast vissa aspekter undersökas.
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Undersökningen i föreliggande arbete skall enligt ovan innehålla en
användarcentrerad utvärdering. Hewett (återgiven i Booth, 1989) skiljer mellan två
typer av utvärdering; formativ och summativ. Formativ utvärdering hjälper designern
att omforma och förbättra designen. Summativ utvärdering handlar om att göra en
summerande utvärdering av ett färdigt system.

X

Formativ Summativ

Figur 4.2 Skala med olika typer av utvärderingsmetoder med markering av undersökningen i föreliggande arbete.

En formativ undersökning kommer att utföras (se figur 4.2), eftersom det idag inte
finns något färdigt rollbaserat gränssnitt att använda i undersökningen. Det innebär att
användarna kommer att vara involverade i designprocessen.

Hewett (återgiven i Booth, 1989) menar att formativ utvärdering, i jämförelse med
summativ utvärdering, kräver kvalitativ information som kan hjälpa designern att
fokusera på de delar av systemet som kräver förändring. Summativ utvärdering
däremot fokuserar på kvantitativ information. Exempel på kvantitativ information är
antal fel en användare gör under utförandet av en uppgift. Denna typ av information
är, enligt Hewett, inte användbar i ett tidigt stadium av designprocessen. Skälet han
anger till sin åsikt är att kvantitativ information inte ger designern information om
vilka ändringar som krävs för att systemet skall fungera felfritt.

Olika typer av utvärdering är, enligt Hewett (återgiven i Booth, 1989), mer eller
mindre applicerbara på olika steg i designprocessen. Kvalitativa data, till exempel
varför ett problem i gränssnittet uppstår, är användbara för förbättringsarbetet av
gränssnittet under designprocessen. Vid senare steg i designprocessen kan kvantitativ
information behövas för att försäkra sig om att de ändringar som har gjorts i
gränssnittet leder till ett mer användbart gränssnitt.

X

Kvalitativ Kvantitativ

Informell Formell

Figur 4.3 Skala med olika typer av undersökningsresultat med markering av undersökningen i föreliggande arbete.

Tidigare forskning har, enligt Hackos och Redish (1998) visat att kvalitativa metoder
resulterar i den information som är mest användbar för designers. Denna information
fås via kvalitativa, informella metoder. Exempel på sådana metoder är att studera
användarna och lyssna noga på användarnas synpunkter. Denna undersökning
kommer att ge informella, kvalitativa resultat (se figur 4.3). Ett exempel på sådana
resultat är att en detalj skall ändras för att majoriteten av användarna anser detta.
Anledningen till detta är att det krävs mycket information från användarna för att
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kunna ta fram aspekter för gränssnittsutveckling som är ett av syftena med denna
undersökning. Ett annat syfte är att undersöka användarnas inställning till adaptiva
gränssnitt. Denna information fås lättast fram via en kvalitativ undersökning.

4.1 Fas 1 - Domänanalys
Syftet med den första fasen är att analysera och beskriva användarna och den domän
som de arbetar i. Den metod som skall användas för detta bör ge en bra bild av
användarna, de arbetsuppgifter de har samt den miljö de arbetar i. Enligt Hackos och
Redish (1998) finns det i den historiska utvecklingen bevis på att en nära kontakt
mellan designer och användare leder till en användbar design. Denna kontakt
utvecklas genom att designern ägnar tid åt användarna, observerar hur de arbetar och
skapar en förståelse för vilka de tilltänkta användarna är.

I föreliggande arbete är det att föredra att kombinera en frågemetod med en
observationsmetod, eftersom det är viktigt att både få fram synpunkter från
användarna samt hur de utför sina uppgifter i verkligheten. Enligt Lundberg och
Bergquist (2000) ger användandet av flera olika metoder en möjlighet att kombinera
iakttagelser av arbetets utförande med användarnas reflektion över sitt arbete. Enbart
den ena metoden skulle inte kunna ge all nödvändig information.

Som frågemetod har intervju valts framför enkät, då den erbjuder en större möjlighet
till att följa upp svar. Detta möjliggör i sin tur att nya infallsvinklar kan identifieras.
Användarna får en större chans att lägga fram sina åsikter och idéer. En intervjumetod
ger lite information om hur gränssnittet verkligen används av användarna. Med
anledning av detta kommer intervjun att kompletteras med observation av hur de
gränssnitt som finns i dag ser ut och används.

En vedertagen metod som intervju och observation av användarna relaterar till är
kontextuell design. Kontextuell design är, enligt Holtzblatt och Jones (1993), en
teknik som stödjer deltagande design, det vill säga den erbjuder ett sätt för användarna
att delta i designen av systemet. Tekniken används för att arbeta med användarna i
syfte att hjälpa dem att beskriva sina arbetsmetoder, hur de använder systemet samt
erfarenheter de har av att arbeta med systemet. En första förståelse för användarna fås
genom en intervju. Denna förståelse utgör därefter en bas för utvecklingen av ett
system som skall stödja användaren i dennes arbete. Under den kontextuella intervjun
arbetar användaren med systemet under tiden som intervjuaren ställer frågor eller
studerar användarens arbete i tysthet. Målet är att skapa en förståelse för användarens
arbete.

En fördel med kontextuell design är att den involverar användarna i designprocessen.
Metoden ger en bild av vad användarna tycker samtidigt som den ger information om
hur arbetet går till praktiskt. Denna metod har alltså inslag av både
användarmedverkan och kontextförankrade studier, vilket är den metodik som denna
undersökning har för avsikt att undersöka huruvida den är lämplig. En nackdel med
kontextuell design är att det krävs mycket tid och ansträngning från användarna.
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För analysfasen har metoden att kombinera en intervju med observation valts. Denna
metod har influerats starkt av kontextuell design. Beslutet har fattats på grundval av
den höga graden av användarmedverkan samt att metoden kan användas för att få en
bra bild av domänen då den dels för fram användarnas åsikter och dels ger
information om användarnas arbetssätt.

4.2 Fas 2 - Validering
Syftet med den andra fasen är att validera de aspekter som framkom i fas ett. För
valideringen är en prototyp ett lämpligt hjälpmedel som kan användas för att
utvärdera de aspekter som framkom i fas 1 samt undersöka huruvida ett rollbaserat
gränssnitt är användbart i domänen.

4.2.1 Prototyping

Först skall en prototyp tas fram som kan användas för att illustrera idéer och koncept.
Med hjälp av prototypen kan designidéer utvärderas. För att utveckla
utvärderingsprototypen kommer metoden prototyping att användas. Med hjälp av
prototyping utvecklas en provversion av gränssnittet.

Löwgren (1993) skiljer på high fidelity (hi-fi) prototyper och low fidelity (lo-fi)
prototyper. En prototyp behöver, enligt Löwgren, inte vara implementerad i någon
mjukvara (hi-fi prototyp). Pappersprototyper (lo-fi prototyper) är ett billigt alternativ.
De skapas dessutom på kort tid och kräver inte någon kunskap om mjukvara.
Löwgren menar vidare att en lo-fi prototyp endast kräver material som användarna
och designers är vana vid att använda. Detta kan göra det lättare för användaren att
komma med egna idéer och delta i designen. En lo-fi prototyp är, enligt Hackos och
Redish (1998), dessutom lätt att ändra och känns inte så definitiv för användaren.
Detta gör att användaren har lättare för att komma med åsikter om prototypen. Jag har
utifrån dessa argument valt att använda en lo-fi prototyp i min utvärdering.

4.2.2 Utvärdering

För utvärdering av prototypen finns det flera möjliga metoder. Här ställs användartest
mot användardialog. Syftet med ett användartest är att upptäcka de allvarligaste
problemen som användarna kan tänkas få med en produkt (Dumas & Redish, 1993).
Buur och Bagger (1999) har dock erfarit att traditionell användbarhetstestning
begränsar förståelsen för problem med systemet samt hämmar en produktiv dialog
mellan designer och användare. Användaren kan i en testsituation bli nervös och
känna sig utlämnad. Buur och Bagger anser att situationen för användaren kan
underlättas genom att utvärderaren är aktiv så att användaren kan föra en dialog med
denne. Utvärderingen har utförts som en användardialog där utvärderaren har
diskuterat prototypen med användarna.
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4.3 Sammanfattning
I fas 1, analysfasen, kommer metoden att kombinera en intervju med observation att
användas för att ta fram ett antal aspekter för utveckling av domänspecifika gränssnitt.
För fas 2 har metoden prototyping valts för att ta fram en prototyp som kan användas
för att validera aspekterna som har framkommit i fas 1. En pappersprototyp kommer
att användas för att utvärdera systemet och utvärderingen kommer att ske i form av en
användardialog.

I de två följande avsnitten kommer fas 1 och fas 2 att redogöras för separat. Först
kommer genomförandet och det resultat som har framkommit i fas 1 att beskrivas i
avsnitt 5. I avsnitt 6 kommer sedan genomförande och resultat från fas 2 att beskrivas.
Denna uppdelning har gjorts eftersom fas 2 bygger på resultatet från fas 1.
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5 Fas 1 - Domänanalys
I avsnitt 5.1 återges genomförandet av fas 1, i form av att den domänanalys som har
utförts beskrivs. Sedan följer resultatet av fas 1 i avsnitt 5.2.

5.1 Genomförande
Domänanalysen skulle genomföras med hjälp av intervjuer och observation. På så sätt
fås både användarmedverkan och kontextförankrade studier. Som förberedelse för en
intervju är det lämpligt att skaffa information om det system som användarna
använder samt de termer som de använder i sitt arbete. Användarnas domän är
komplex och innehåller en hel del begrepp som är bra att känna till, för att kunna
förstå det språk och de uppgifter som användarna har. Det första som gjordes i detta
arbete var därför att skapa en förståelse för domänen, det vill säga sätta sig in i hur en
radar fungerar och få en första bild av användarna. Detta gjordes genom diskussioner
med olika personer på EMW i Skövde och Mölndal. Även studiebesök gjordes på P4 i
Skövde och Lv6 i Halmstad för att observera hur olika gränssnitt ser ut och används.
Vad gäller kontextförankrade studier kunde dock inte dessa utföras i så stor grad som
var önskvärt, eftersom det inte fanns tillräckligt med tid för detta.

Information framkom bland annat om vilka olika roller som finns i radarhyddan. I
PS90 finns det fyra olika roller: underrättelseledare, radarbefäl, radaroperatör och
luftlägesoperatör. För det nya system som tas fram kommer det att finnas tre roller:
underrättelseledare, radarbefäl sjö och radarbefäl luft. Den roll som har det
övergripande ansvaret är underrättelseledaren och föreliggande arbete har därför valt
att inrikta sig på denna roll. Även en första orientering om vilken arbetsroll och
arbetsuppgifter underrättelseledaren har ficks via andrahandsinformation från de som
arbetar med att ta fram det nya systemet för radarhyddan.

Diskussioner har även förts med personer inom EMW som arbetar med att utveckla
gränssnitt för att få en bild av vilka aspekter som tas hänsyn till vid utveckling av
gränssnitt idag.

5.1.1 Intervjuer

Med hjälp av intervjuerna fås förstahandsinformation från användarna om hur de
verkligen arbetar och vilken inställning de har. Detta tillsammans med övrig kunskap
om domänen samt tidigare forskningsresultat formar underlaget till framtagandet av
aspekter för domänspecifika gränssnitt, vilket är ett av syftena med denna
undersökning.

5.1.1.1 Intervjupersoner

Fem manliga personer som gör sin värnplikt som underrättelseledare vid Luftvärnet i
Halmstad med början i juni 2000 deltog i intervjuerna. Medelåldern för
intervjupersonerna är 19,8 år (spridning: 19-20 år). Urvalet av personerna gjordes av
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ett befäl vid Luftvärnet från den tillgängliga grupp som gör sin värnplikt innevarande
år. Det fanns ingen möjlighet att påverka vilka personer som skulle ingå i
intervjuerna. Vilka personer som väljs ut beror på när de finns tillgängliga. De
kriterier som fanns var att intervjupersonerna skulle arbeta som underrättelseledare,
ha liknande erfarenhet samt ha en stor kunskap om det system som används idag.

Alla personerna har genomgått utbildning i radarsystemen och har erfarenhet av att
arbeta med det radarsystem som används idag. Intervjupersonerna har grundläggande
soldatutbildning och har arbetat som underrättelseledare i fem till sex månader. Därav
har intervjupersonerna en relativt stor domänkunskap. Intervjupersonernas har
tillfrågats om sin datorvana. De har fått beskriva hur de själva uppfattar sin datorvana
enligt en skala med tre värden; stor (3), medel (2) eller liten (1) datorvana.
Medelvärdet är 2,4 (variationsvidd: stor-liten datorvana). Intervjupersonerna har en
medelstor datorvana.

Den indelning av personerna som gjordes i modellen för relationen mellan datorvana
och domänkunskap i avsnitt 2.2.1, stämmer enligt ovanstående.

5.1.1.2 Material och upplägg

Målet med intervjuerna var att få fram underrättelseledarnas uppfattning om sitt eget
arbete, vilka uppgifter de utför oftast och vilka de anser är tidskritiska. Intervjuerna
skulle även ge svar på underrättelseledarnas inställning till adaptiva gränssnitt och
användarcentrerad design. Intervjuerna ger information om huruvida ett rollbaserat
gränssnitt är användbart för domänen enligt användbarhetskriteriet satisfaction
(subjektiv inställning). Även användarnas inställning till användarcentrerad design
utforskas, vilket ger bidragande kunskap om användarmedverkan är en lämpligt
metodik. Utifrån informationen som framkommer i intervjuerna är det även tänkt att
aspekter för gränssnittsutveckling för domänexperter ska utvecklas, vilket är ett annat
syfte med denna undersökning.

Områden som behandlades under intervjuerna var underrättelseledarnas
arbetssituation, uppgifter och kunskapsprofil. Även deras respektive upplevelse av
gränssnittet (fördelar och nackdelar) och den information de använder behandlades.
Till sist tillfrågades respondenterna om inställningen till adaptiva gränssnitt och
användarcentrerad design. Det totala antalet frågor var 22 stycken. För en mer exakt
beskrivning av frågorna se bilaga 1.

De områden som identifierades är satta i relation till det de avser att ge svar på. För att
kunna ta fram ett rollbaserat gränssnitt krävs en klar bild av den användarroll, i det här
fallet underrättelseledarens, som gränssnittet utvecklas för. Därav ställdes frågor om
underrättelseledarnas arbetssituation och uppgifter. I detta arbete har fokus lagts på de
tidskritiska uppgifter som underrättelseledarna har. På grundval av detta ägnades en
del av intervjun åt att ta reda på vilka uppgifter som underrättelseledarna upplever
som tidskritiska. För att ta fram ett rollbaserat gränssnitt är det viktigt att få en bild av
underrättelseledarnas inställning till adaptivitet, eftersom det enligt Booth (1989) är
användarnas acceptans som till sinom och sist avgör om användarna kommer att
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använda systemet. Därav ställdes två frågor om adaptivitet. Föreliggande arbete har
även för avsikt att undersöka hur användarmedverkan och kontextförankrade studier
påverkar gränssnittets designprocess. Därav ställdes även frågor om
underrättelseledarnas inställning till att delta i designprocessen, det vill säga deras
inställning till användarcentrerad design.

De specifika frågorna valdes dels utifrån Rogalskis (1995) KEOPS-modell (se avsnitt
2.2.2) och dels utifrån den bakgrundskunskap som jag hade skaffat mig om området.
KEOPS-modellen var svår att tillämpa praktiskt och har därför främst givit kunskap
om de olika delar som domänkunskap består av, samt vilka av dessa som kan vara
intressanta för designen av ett domänspecifikt gränssnitt. Därav har de olika områdena
i KEOPS-modellen (kunskap, erfarenheter, problemlösning och kognitiva verktyg)
relateras till frågorna i intervjun. Kunskapsaspekten har tagits fram genom att
intervjun innehåller frågor om användarnas arbete och hur de uppfattar detta. De
flesta frågor kan relateras till denna aspekt. Erfarenhetsaspekten framkommer dels
genom att intervjun innehåller en fråga om hur stor erfarenhet användarna har av
radararbete samt dels genom olika erfarenheter de har gjort i sitt arbete med
gränssnittet. Även frågor om problem som har användarna har haft ingår i intervjun,
vilket kan relateras till problemlösningsaspekten i modellen. För att få fram om
gränssnittet, som kognitivt verktyg, stödjer problemlösning har frågor ställts om
informationen i gränssnittet och hur användarna ser på denna.

Intervjuerna genomfördes i en lektionssal som samtliga respondenter kände sig
hemma i. Den tid som gavs till intervjuerna var en timma och för att det skulle vara
möjligt att hinna med alla fem personerna ansågs det nödvändigt att två intervjuledare
genomförde intervjuerna. Då det endast fanns en bandspelare användes denna av den
ena intervjuledaren till tre intervjuer medan den andra fick anteckna svaren från två
personer.

Intervjun var strukturerad, eftersom en inledande förståelse redan hade fåtts för
användarna och därmed fanns vetskap om vilken information som skulle sökas vid
intervjuerna. Frågarna var fasta och gicks igenom av intervjuledarna innan
intervjuerna för att båda intervjuledarna skulle ställa samma frågor.

Intervjuerna inleddes med att intervjupersonerna fick information om syftet med
intervjuerna, vilket fokus arbetet har, att svaren behandlas konfidentiellt etc. Se bilaga
1 för den exakta informationen. Intervjun behandlade sedan de frågor som har
beskrivits ovan. Slutligen tillfrågades intervjupersonerna om de hade något att tillägga
samt om det fanns någon möjlighet att vid behov få återkomma med kompletterande
frågor till dem senare.

5.1.2 Analys av det insamlade materialet

All information från intervjuerna sammanställdes i fem intervjuprotokoll, ett för varje
intervju. Anteckningarna från de två intervjuer som genomfördes av den andra
intervjuledaren renskrevs och genomlästes av intervjuledaren och respektive
intervjuperson. De tre intervjuerna som hade spelats in på band transkriberades. Ett
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försök gjordes sedan till att sammanfatta alla intervjuerna till ett protokoll, vilket snart
ansågs vara en oframkomlig väg eftersom det fanns stora skillnader i de svar som
intervjupersonerna hade lämnat. Enligt min egen erfarenhet kan användarna när de får
tillfälle att reflektera och diskutera sitt arbete få ett nytt perspektiv på sitt arbete. Detta
gör att de kommer på många nya idéer, vilka kan vara användbara för att ta fram ett
nytt gränssnitt. Nackdelen med detta är dock att det blir svårt att sammanställa
informationen, vilket gör att det blir svårt att sammanställa de aspekter som arbetet
hade för avsikt att ta fram.

Sammanfattningar har därför endast gjorts för de delar som ansågs mest relevanta för
arbetet. Dessa är tidskritiska uppgifter, adaptivitet och användarcentrerad design.
Även en grov beskrivning om underrättelseledarna och deras arbetsuppgifter finns
nedan, då det kan vara bra att få en övergripande bild av användarna. Denna
information kommer sedan att användas för att ta fram prototypen i fas 2.
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5.2 Resultat
De data som presenteras nedan har erhållits från fas 1 i föreliggande arbete.

5.2.1 Underrättelseledarnas arbetssituation och uppgifter

Här nedan beskrivs användarna, det vill säga underrättelseledarna, deras
arbetsuppgifter samt den kontext de arbetar i.

Underrättelseledaren har det övergripande ansvaret för radarhyddan. Det är han som
skall se till att allting fungerar och ge direktiv till övrig personal. Underrättelseledaren
skall bevaka de mål som finns i luften och identifiera dessa, via luftlägesinformation
eller radio. Han skall samla på optimal information om luftläget och vidarebefordra
denna information till eldenheterna. Informationen tas emot och förmedlas via
talsamband och via måltabeller som skickas. Underrättelseledaren skall hjälpa och
underhålla eldenheterna i så stor utsträckning som möjligt. När underrättelseledaren
har tillräckligt mycket information om målen invisar han dem till lämplig eldenhet.
Det vill säga han bestämmer vilken eldenhet som skall skjuta ner vilket plan och då
prioriterar han de mål som är mest hotande.

I stort sett är det underrättelseledaren som styr striden och om det blir problem
vidarebefordrar han det till högre befäl som talar om vad som skall göras.
Underrättelseledaren är spindeln i nätet. Underrättelseledaren skall stödja högre
stridsledning och kunna ta över strid om kompanistaben eller bataljonsstaben blir
utslagen. Det kan ibland bli mycket att göra för underrättelseledaren, då denne skall
ha översikt, ha kontakt med andra, fatta beslut och lösa problem som uppstår.

5.2.2 Tidskritiska uppgifter

Vid intervjuerna framkom fyra uppgifter som tidskritiska. Dessa ges en kort
beskrivning enligt intervjupersonernas egna beskrivningar nedan:

− Invisning av många mål samtidigt. När det är mycket flyg i luften som skall
invisas till eldenheterna eller när underrättelseledaren inte har tillräckligt mycket
underlag om vad det är för typ av plan, kan det bli stressigt. Målinvisning är en
uppgift som utförs frekvent av underrättelseledarna.

− Vid gruppering innan striden börjar kan det ofta bli tidsbrist. Alla inställningar
skall göras och man skall bli eldberedd. Exempel på inställningar är
radarinställningar, frekvenser och nycklar till radion samt taktikinställningarna.
Gruppering är mest en rutinsak, men om det är någonting som inte fungerar kan
det bli stressigt.

− Sambandet med andra via radion är något som inte fungerar speciellt bra. När
underrättelseledaren inte får samband eller skall byta nät eller frekvens, måste han
vända sig om från PPI:t och börja knappa på radioapparaterna. Detta kan ske mitt i
striden och det är väldigt kritiskt.
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− Störningar är väldigt kritiskt, det vill säga när det inte går att se var ett mål
befinner sig utan endast i vilken riktning målet finns. Då blir det stressiga
situationer, eftersom underrättelseledaren då måste leta plan.

Intervjupersonernas svar har sammanfattats i en tabell (se tabell 4.1). Här kan utläsas
hur många av intervjupersonerna som ansåg att en uppgift är tidskritisk. Enligt
tabellen anser alla att invisning är en tidskritisk aktivitet. Fyra femtedelar ansåg att
samband är tidskritiskt, två femtedelar ansåg att gruppering är tidskritiskt och endast
en person menade att störningar är tidskritiskt.

Tabell 4.1 Intervjupersonernas individuella uppfattning om tidskritiska uppgifter

Intervjuperson

1 2 3 4 5

Invisning (många mål) X X X X X

Samband X X X X

Gruppering(bli eldberedd) X X

Uppgift

Störningar X

Intervjuperson 1 svar på denna fråga skall tolkas med viss försiktighet då han svarade
att allt han gör är sekundbeslut, det vill säga han ansåg att han hela tiden var tvungen
att fatta beslut på kort tid. Eftersom han har tagit upp samband som en av sina
arbetsuppgifter har det tolkats som att han anser att detta är tidskritiskt. Även
invisning har tolkats som en tidskritisk uppgift för honom, eftersom han har gett ett
exempel på en stressig situation vid invisning.

5.2.3 Adaptivitet

Den första frågan om adaptivitet som ställdes till intervjupersonerna gällde huruvida
de skulle vilja kunna göra egna inställningar för hur informationen skall visas på
skärmen. Intervjupersonernas åsikter om egna inställningar redovisas i tabell 4.2
nedan.

Tabell 4.2 Intervjupersonernas åsikter om huruvida det skall finnas möjlighet att göra egna inställningar i
gränssnittet.

Intervjuperson
Egna inställningar?

1 2 3 4 5

Ja X X X

Nej X

Vet ej X
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Det var tre femtedelar av intervjupersonerna som ansåg att det ska finnas möjlighet att
göra egna inställningar i gränssnittet. En person hade motsatt åsikt, men denna
information skall tolkas med viss försiktighet eftersom hans befäl kom in i rummet
när han skulle svara på denna fråga. En intervjuperson ansåg att han redan kunde göra
egna inställningar i gränssnittet. Det framkom dock inte under intervjun vad denne
person ansåg om egna inställningar.

En andra fråga om adaptivitet som ställdes till intervjupersonerna var huruvida de
anser att ett gränssnitt skall vara anpassat för olika situationer, där vissa är mer
tidskritiska. Resultatet av denna fråga redovisas i tabell 4.3 nedan.

Tabell 4.3 Intervjupersonernas åsikter om huruvida det skall finnas olika gränssnitt för olika situationer.

IntervjupersonOlika gränssnitt för olika
situationer? 1 2 3 4 5

Ja

Nej X X X X

Vet ej X

Utifrån tabellen kan utläsas att fyra av fem personer ansåg att det inte bör finnas olika
gränssnitt för olika situationer. Den information som en av dessa personer
(intervjuperson 2) gav skall dock tolkas med viss försiktighet eftersom hans befäl
befann sig i rummet när han skulle svara på denna fråga. Vad gäller den sista
personen har inte information framkommit om huruvida han anser att det ska finnas
olika gränssnitt för olika situationer eller inte.

5.2.4 Användarcentrerad design

Intervjupersonernas inställning till användarcentrerad design utforskades med hjälp av
två frågor. Den första frågan till intervjupersonerna var om de skulle vilja vara med
och påverka hur ett nytt gränssnitt skall se ut. Resultatet från denna blev att alla
intervjupersonerna skulle vilja vara med och påverka gränssnittsdesignen. En
kommentar från en av personerna var; "Bra om det är de som använder sig av det är
med. Svårt för utomstående."

Den andra frågan till intervjupersonerna var om de skulle vilja ingå i en
användargrupp där de får diskutera gränssnittets utseende tillsammans med de som
designar gränssnittet. Alla intervjupersonerna ansåg att detta skulle vara intressant.
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6 Fas 2 - Validering
Nedan beskrivs först i avsnitt 6.1hur fas 2 i denna undersökning har genomförts. För
valideringen har en prototyp tagits fram enligt resultatet från fas 1. Prototypen har
därefter utvärderats med hjälp av en användardialog. I avsnitt 6.2 följer sedan
resultatet.

I fas 1 kunde inte några aspekter identifierats, men information har ändå kommit fram
som gör det möjligt att utveckla en prototyp som är anpassad till underrättelseledaren.
Fas 2 får inriktas mot att ta reda på huruvida användarmedverkan och
kontextförankrade studier är en lämpligt metodik samt huruvida rollbaserade
gränssnitt är ett tänkbart alternativ i en domänspecifik, tidskritisk miljö. Syftet med
undersökningen i fas 2 är inte att jämföra ett rollbaserat gränssnitt med ett generellt,
utan att utforska användarnas inställning till rollbaserade gränssnitt samt se hur
interaktionen mellan det rollbaserade gränssnittet och användaren fungerar. Detta görs
genom att ett rollbaserat gränssnitt, som är anpassat till underrättelseledarens arbete,
tas fram. Detta utvärderas sedan av underrättelseledarna, för att se hur interaktionen
med gränssnittet fungerar samt för att få fram användarnas synpunkter på gränssnittet.
Underrättelseledarna tillfrågas också om vilket gränssnitt de föredrar; ett rollbaserat
eller ett generellt. Det gränssnitt som underrättelseledarna arbetar med idag är
generellt.

6.1 Genomförande
Här nedan beskrivs framtagandet av en prototyp av ett rollbaserat gränssnitt. Därefter
redogörs för den utvärdering av prototypen som har genomförts med användarna.

6.1.1 Prototyp

Här nedan beskrivs framtagandet av prototypen och den färdiga prototypens utseende.
Den prototyp som diskuteras här är en pappersprototyp.

Hackos och Redish (1998) menar att vedertaget inom området är att starta med att
utveckla funktioner för den uppgift som utförs oftast och är mest kritisk. Det är
omöjligt att tänka på alla uppgifter från början. Hackos och Redish menar ändå att det
är bra om gränssnittet hänger ihop övergripande med andra delar av arbetsflödet.
Prototypen i detta arbete är inget fullständigt gränssnitt, utan fokuserar på en uppgift.
Anledning till att endast en uppgift har valts är att tiden för prototypframtagningen
blev begränsad eftersom utvärderingen var tvungen att tidigareläggas. Uppgiften som
valdes är målinvisning eftersom intervjupersonerna var samstämmiga om att denna
uppgift är tidskritisk och utförs ofta. Det är dock viktigt att försöka få ett
sammanhängande gränssnitt som är anpassat till underrättelseledarens arbetsuppgifter,
för att denne skall få en övergripande bild av det rollbaserade gränssnittet. Det kan
annars vara svårt för utvärderarna att avgöra om ett rollbaserat gränssnitt är att föredra
samt att utföra en uppgift med hjälp av gränssnittet.
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En generell regel som har använts i föreliggande arbete är att de uppgifter som utförs
oftast och/eller är tidskritiska skall ges tydligast plats och direktaccess i gränssnittet. I
prototypen har därför de funktioner som behövs för målinvisning getts en central
plats.

Prototypen har två skärmar eftersom detta är ett bra alternativ för att få plats med all
information. Den information som är mest central för arbetet placeras på den nedre
skärmen, eftersom den finns i blickpunkten för användaren. Den övre skärmen kan
användas för olika inställningar som behöver göras samt för en karta över det
övergripande luftläget. Denna skärm har förut funnits bredvid underrättelseledaren. I
menyerna på den övre skärmen kan underrättelseledaren välja olika funktioner. Dessa
är dock endast på en nivå och det finns inga blanketter att välja bakom. Menyernas
placering på den övre skärmen beror på att det i menyerna endast skall finnas sådana
funktioner som används relativt sällan.

De informationsrutor som finns på den högra sidan av den nedre skärmen har
placerats på samma sätt som i det generella gränssnittet, eftersom användarna vid
intervjuerna ansåg att de hade en bra placering. Dessa är även centrala för den uppgift
som gränssnittet fokuserar på och bör därför få en tydlig placering i gränssnittet. För
målinvisning behövs även funktioner för att välja att invisa ett mål, välja målet samt
de eldenheter som det skall invisas till. Funktionen invisning har placerats på en
touchdisplay. Där finns även andra tidskritiska funktioner, till exempel samband.
Anledningen till att de tidskritiska funktionerna har placerats på touchdisplayen är att
underrättelseledaren skall ha direktaccess till dessa funktioner. När
underrättelseledaren trycker på knapparna på touchdisplayen skall något hända på den
nedre skärmen. När användaren trycker på invisningsknappen kommer en blankett att
komma upp under PPI:t där användaren kan välja målnummer och eldenheter. Det
skall även vara möjligt för användaren att klicka på mål och eldenheter direkt på
PPI:t. Anledningen till att det finns olika valmöjligheter är att varje individ skall
kunna göra på det sätt som denna person anser är enklast.

Då en prototyp av papper inte kan erbjuda så stor interaktivitet för användaren
kommer denna att kompletteras med olika overheadbilder, för att gränssnittet skall
kunna ändras när användaren interagerar med det. På dessa overheader finns mål som
ser olika ut beroende på vilken identitet målet har. Ett fientligt mål har röd färg, ett
okänt mål har grön färg och ett eget mål har blå färg. En annan form av interaktivitet
kommer att fås genom att vissa knappar byter färg när användaren trycker in dessa.
Ett exempel på färgbyten är när användaren väljer vilka eldenheter som ett mål skall
invisas till i blanketten under PPI:t. De valda eldenheterna får en orange färg. Denna
interaktivitet kommer att möjliggöras genom att jag vid användardialogen gör
ändringar i gränssnittet enligt de handlingar som underrättelseledaren gör.

Prototypen bygger på windowsstandard, det vill säga tanken är att gränssnittet skall ha
samma utseende som på en vanlig PC. En anledning till detta är att de flesta
människor idag har erfarenhet av att arbeta med en PC och därmed skulle känna igen
sig. En annan anledning är att Gulliksen och Sandblad (1996) menar att ett möjligt
tillvägagångssätt vid utveckling av ett domänspecifikt gränssnitt är att utgå från en
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generell styleguide. En tredje anledning är att det, enligt de som arbetar med
gränssnittsutveckling vid EMW i Mölndal, finns en begynnande trend till att basera
designen på Windows utvecklingsprinciper.

När prototypen har tagits fram har framförallt användarnas åsikter från fas 1 använts.
Användarna har en gedigen kunskap och erfarenhet av det arbete som prototypen skall
stödja, som de gärna delar med sig av. Det är dock svårt att få fram all relevant
information vid intervjuer med användarna. Jag anser dock att jag har fått en bra bild
av användarnas arbete och de åsikter som de har. Det material som framkom har gåtts
igenom för att se vad som kan användas för prototypframtagningen. Ett exempel är att
störst utrymme i gränssnittet har getts till den tidskritiska uppgiften målinvisning
eftersom det är denna som användarna ansåg vara mest kritisk och frekvent utförd. I
de fall information saknas om specifika gränssnittsdetaljer har även andra källor
använts. Jag har fått information andrahandsinformation från de användargrupper som
arbetar med att utveckla det gränssnitt som skall efterträda PS90 och jag har sett den
prototyp som de arbetar med. Exempel på information som har tagits från dessa
informationskällor är målens färger (fientligt = röd, okänt = grön, eget = blå),
konkreta begrepp så som begreppen för radarsändning (beredskap, aktiv, passiv) etc.

6.1.2 Utvärdering av prototyp

Målet med utvärderingen är att se vilken inställning användarna har till rollbaserade
gränssnitt samt hur interaktionen mellan gränssnitt och användare fungerar. På så sätt
fås information om huruvida ett rollbaserat gränssnitt är användbart i domänspecifik
tidskritisk miljö. För utvärderingen har jag fokuserat på den tidskritiska uppgiften att
målinvisa. I följande avsnitt beskrivs den användardialog som utfördes för att
utvärdera prototypen.

6.1.2.1 Informanter

Sex män som gör sin värnplikt som underrättelseledare vid Lv6 i Halmstad med
början i juni 2001 deltog i utvärderingen. Detta är inte samma personer som deltog i
intervjuerna i fas 1. Personerna är informanter, det vill säga de ger information till
designern för att denne skall kunna ta fram ett domänspecifikt, rollbaserat gränssnitt. I
denna undersökning fanns möjlighet att bestämma hur många personer som behövdes
för utvärderingen, men inte att välja ut dessa. Projektet fick ett antal personer
tilldelade från Luftvärnet i Halmstad. Alla personerna har genomgått utbildning i
radarsystemen och har erfarenhet av att arbeta med det radarsystem som används
idag. Ingen av personerna hade sett prototypen innan själva utvärderingen.

6.1.2.2 Material och upplägg

Som material i undersökningen användes den prototyp som beskrevs i avsnitt 6.1.1
ovan. Prototypen har inte genomgått någon tidigare användartestning. Däremot har
prototypen utvärderats av en person som har tidigare erfarenhet att arbeta med det
generell gränssnittet PS90 och som nu arbetar på EMW.
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Enligt Thoresen (1993) skall utvärderingen av prototypen utföras i enlighet med
användarnas vanliga arbete. För utvärderingen av prototypen skall informanterna
utföra den uppgift som prioriterats vid utformningen av prototypen, nämligen
invisning. För detta skall ett scenario användas. Enligt Bødker (1999) är syftet med
scenarion att vara ett verktyg för kommunikation mellan deltagarna i utvärderingen, i
det här fallet utvärderaren och designern. Ett scenario ansågs därav vara ett lämpligt
hjälpmedel vid utvärderingen. Scenariot som användes för utvärderingen har
utformats efter ett scenario som har tagits fram av en person vid EMW i Mölndal, som
arbetar med utbildning av kunder på de system som utvecklas inom EMW. Detta ger
en försäkran om att de värden som används i scenariot är verklighetstrogna. Detta
anses viktigt för att utvärderarna skall utföra scenariot på ett sätt som de skulle ha
gjort i verkligheten.

Utvärderingen av prototypen utfördes individuellt med de sex informanterna.
Informanterna fick inledande information om prototypens utseende:

”Gränssnittet är windowsbaserat, det vill säga det är tänkt att det skall fungera som en
vanlig PC. Det finns två skärmar, en övre där LuLis [övergripande
luftlägesinformation] presenteras och en undre där PPI och målinformation
presenteras. I menyerna på den övre skärmen kan du hitta en rad olika funktioner.
Dessa är dock endast på en nivå och det finns inga blanketter att välja bakom. På
touchdisplayen finns de tidskritiska funktioner, det vill säga funktioner som du
behöver kunna utföra med minsta möjliga tidsförlust. När du trycker på dessa knappar
kommer något att hända i fönstret. Du har även ett tangentbord och en mus för att
interagera med systemet. Gränssnittet är inte fullständigt, utan den uppgift som har
prioriterats är målinvisning. Detta för att det är den uppgift som har framkommit som
mest kritisk.”

Denna information gavs för att informanterna skulle få en första förståelse för hur
systemet skall användas. Utan denna förståelse finns det, enligt Booth (1989), en risk
för att användarnas bidrag till utvärderingen endast blir ytligt. Endast synpunkter i
form av uppenbara brister eller kosmetiska inslag blir då framförda av utvärderarna.
Därefter fördes en diskussion om det övergripande utseendet på prototypen samt
informanternas första upplevelse av prototypen. En fråga ställdes om vilken
information som kan utläsas från gränssnittet redan från början.

Därefter genomfördes det scenario som hade förberetts. Informanterna gavs då
ytterligare information:

”Pappersprototypen har en begränsad interaktivitet. För att lösa detta kommer jag att
spela datorns roll och de personer du samspelar med när du interagerar med
gränssnittet. Jag vill att du hela tiden tänker högt, vilken meny eller knapp du väljer,
vad du förväntar dig att hitta där, vad du vill göra etc.”

För scenariot hade en händelsesekvens skapats i form av tio stycken overheader som
byttes ut med fem sekunders mellanrum. Denna händelsesekvens var enligt följande:

− Overhead 1a och 1b
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På overhead 1 finns symboler för den egna radarn, samverkande radar, eldenheter
och skyddsobjekt. Overhead 1a placeras på PPI:t på den undre skärmen och
overhead 1b på LuLis på den övre skärmen. Dessa overhead finns på prototypen
under hela scenariot.

− Overhead 2

Detta är den första målbilden. Här visas två okända mål.

− Overhead 3

De två okända målen fortsätter i samma riktning.

− Overhead 4a och 4b

Underrättelseledaren får nu först information på LuLis (overhead 4a) om att de två
målen är fientliga. PPI:t uppdateras så att målen visas som fientliga även här
(overhead 4b).

− Overhead 5

De fientliga målen kommer närmare.

− Overhead 6

Två nya okända mål dyker upp och de två fientliga målen ändrar kurs mot
skyddsobjektet.

− Overhead 7

De två nya målen är fortfarande okända och de två fientliga målen ändrar
ytterligare kurs mot skyddsobjektet.

− Overhead 8a och 8b

De två okända målen är fientliga. Denna information kommer först upp LuLis
(overhead 8a) och sedan på PPI:t (overhead 8b). De första två målen närmar sig
skyddsobjektet.

− Overhead 9

Alla mål närmar sig skyddsobjektet.

− Overhead 10

Målen är framme vid skyddsobjektet.

Under scenariot försökte jag att få fram hur informanterna tänker. Informanterna
glömde ibland bort att tänka högt och jag försökte då hjälpa användaren genom att
ställa olika frågor. Exempel på frågor som ställdes är; Vad skulle du göra sedan? Hur
gör du detta? Skulle du använda en knapp, en meny eller något annat? Under
scenariot försökte jag även att registrera de eventuella problem som uppstod, om det
var något som saknades för att uppgiften skulle kunna utföras samt om det krävdes
onödigt många steg för att utföra uppgiften.

Efter scenariot fick informanterna redogöra för sin subjektiva inställning till den
rollbaserade prototypen och det generella system som informanterna är vana vid att
arbeta med (PS90). Detta gjordes genom att följande två frågor ställdes till
informanterna:
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− Finns det några fördelar och nackdelar med det nya gränssnittet om du jämför med
det gamla (PS90)?

− Det finns två gränssnitt; ett som är anpassat efter underrättelseledaren och dennes
uppgifter och ett generellt gränssnitt för alla i radarhyddan, som stödjer ditt men
även många andras arbete. Vilket utav dessa gränssnitt skulle du föredra?

Det diskuterades även om prototypen kan användas för andra uppgifter som
underrättelseledarna har. Slutligen tillfrågades informanterna om de hade något att
tillägga.

6.1.3 Sammanfattning

Undersökningen som har utförts i fas 2 var en första studie i huruvida ett rollbaserat
gränssnitt kan vara ett tänkbart alternativ i en domänspecifik, tidskritisk miljö. Syftet
med undersökningen var inte att jämföra ett adaptivt gränssnitt med ett generellt, utan
att utforska användarnas inställning till adaptiva gränssnitt. Detta gjordes genom att
ett rollbaserat gränssnitt, som var anpassat till underrättelseledarens arbete, togs fram.
Gränssnittet utvärderades sedan av underrättelseledarna, för att se hur interaktionen
med gränssnittet fungerade. Underrättelseledarna tillfrågades också om vilket
gränssnitt de skulle föredra; det rollbaserade eller det generella.

6.1.4 Värdering av det insamlade materialet

Framförallt skall frågan om rollbaserade gränssnitt är lämpliga i tidskritiska,
domänspecifika miljöer utredas i detta arbete. Det upplägg som har valts anses ge en
bra bild av underrättelseledarnas inställning till adaptivitet. Det material som har
framkommit vid utvärderingen har sedan analyseras för att se vilken inställning
användarna har till rollbaserat gränssnitt. Det resultat som då fås fram skall sedan
relateras till det resultat som framkom i fas 1. Även den metodik som har använts i
undersökningarna i form av en stor användarmedverkan avses att utvärderas.
Beroende på det resultat som framkommer kan ett uttalande göras om huruvida
metodiken med en stor användarmedverkan är att föredra eller inte.

Ett annat syfte med fas 2 var från början att validera de aspekter för utveckling av
domänspecifika gränssnitt som framkom i fas 1. Detta kunde dock inte utföras då det
inte kunde identifieras några aspekter i fas 1. Därav ändrades syftet till att framför allt
undersöka adaptivitet och användarmedverkan. Fokus ligger på tidskritiska uppgifter.
Detta fokus har ytterligare avgränsats eftersom den tid som fanns för att ta fram
prototypen blev begränsad. Endast den tidskritiska uppgiften att målinvisa har valts.
Att endast en uppgift har utvärderats med prototypen anses dock inte vara en nackdel
eftersom även en generell diskussion har hållits med utvärderarna.
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6.2 Resultat

6.2.1 Användarnas inställning till rollbaserade gränssnitt

För att få fram användarnas inställning till rollbaserade gränssnitt tillfrågades
underrättelseledarna i utvärderingen om vilket gränssnitt de skulle föredra, ett
rollbaserat eller ett generellt. I tabell 6.4 har informanternas synpunkter
sammanställts.

Tabell 6.4 Informanternas synpunkter om rollbaserade eller generella gränssnitt.

− Bra om det är speciellt anpassat till underrättelseledaren. Det blir mycket enklare, då kanske
operatören inte behövs längre.

− Det är definitivt bättre med rollbaserat, anpassat efter underrättelseledaren.

− Underrättelseledaren bör ha tillgång till allt, men det kan finnas en viss förinställd
prioriteringsordning. Det som underrättelseledaren använder mest bör vara synligast i
gränssnittet. Det skall även vara möjligt att välja själv vilken information man vill se.

− Det bör vara både rollbaserat och personligt. De olika rollerna är intresserade av olika saker.

− Föredrar rollbaserat. Det finns mycket i gränssnittet som man inte använder. Bra om man har
möjlighet att göra det allmänt, kunna ha kontroll.

− Bäst om det kan vara anpassat efter de uppgifter som man utför. Låter vettigt att man kan välja
presentation.

Ur informationen i tabell 6.4 kan utläsas att alla informanterna föredrar ett rollbaserat
gränssnitt framför ett generellt. Ett rollbaserat gränssnitt har i föreliggande arbete
definierats som ett gränssnitt som är speciellt anpassat till de arbetsuppgifter
personerna med den aktuella rollen har. Det finns dock synpunkter på att det
rollbaserade gränssnittet skall gå att göra generellt så att underrättelseledaren kan få
tillgång till all information. Två av underrättelseledarna ansåg att förutom att
gränssnittet är rollbaserat, skall det även finnas möjlighet att göra personliga
inställningar i gränssnittet.

6.2.2 Användarnas åsikter om prototypen

Informanterna tillfrågades vid utvärderingen om vilka fördelar och nackdelar de ansåg
att den rollbaserade prototypen har. Frågan ställdes för att få fram användarnas åsikter
om en rollbaserad prototyp. Underrättelseledarna beskrev sina åsikter i förhållande till
det generella gränssnitt (PS90) som de arbetar med idag. Underrättelseledarnas åsikter
är väsentliga för att se om ett rollbaserat gränssnitt är tänkbart för den aktuella
domänen, och i så fall hur de eventuella nackdelarna kan åtgärdas. De åsikter som
kom fram vid utvärderingen samt antal informanter som hade denna åsikt presenteras
i tabell 6.3.
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Tabell 6.3 Användarnas åsikter om prototypen

Åsikter om prototypen Antal informanter

Snabbare 4

Lättare 3

Bra med färgskärm 3

Bra med två skärmar 2

Strukturerat 1

Mer användarvänligt 1

Mycket effektivare 1

Mycket bättre 1

Lättöverskådligt 1

Bättre med Windows eftersom de flesta
redan är invanda med detta.

1

Fördelar

Får all information framför sig 1

Driftsäkert 3

Rörigt med två skärmar (endast erfarna
underrättelseledare, ej nybörjare)

2

Startsäkert 1

Kan ej användas av färgblinda 1

Nackdelar

Kan få för mycket information 1

Två tredjedelar av informanterna anser att de kan utföra sina uppgifter snabbare med
prototypen än med det generella gränssnittet. Detta beror enligt informanterna på att
de inte behöver använda menyer i prototypen till många av uppgifterna som de är
tvungna till i PS90. I prototypen finns det istället andra funktioner, så som touchpanel
för invisning och fliksystem för målinformation. I PS90 invisar underrättelseledaren
vid tidspress endast ett av två mål som flyger tillsammans (så kallad rote) och säger
att det är en rote. Det andra målet invisas när underrättelseledaren har tid. I prototypen
ansåg underrättelseledaren att det går så snabbt att invisa ett mål att alla mål kan
invisas direkt.

Hälften av informanterna anser att det är lättare att arbeta i den miljö som prototypen
är utformad i. Detta beror på att informationen är mer lättillgänglig och överskådlig.
En av informanterna är av åsikten att prototypen är lättare för nybörjare att lära sig.

I prototypen används färger för att skilja mellan olika typer av mål. Fientliga mål har
en röd färg, okända mål grön färg och egna mål blå färg. Hälften av informanterna
ansåg att det är bra med olika färger på skärmen för att skilja olika objekt åt. Detta gör
att underrättelseledarna kan arbeta mer aktivt. På PS90s skärm är allt i samma
fluorescerande gröna färg, vilket gör att gränssnittet blir tröttsamt att arbeta med. Vid
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utvärderingen framkom önskemål om att fler objekt än de i prototypen skall ha olika
färger. Ett förslag från en informant var att eldenheterna kan ha olika färger beroende
på vilken status de har (full eldberedskap, eldberedd men begränsat eldtillstånd, ej
eldberedd). En av informanterna ansåg att det kan finnas en nackdel med en
färgskärm. Han menar att färgblinda inte kan arbeta med systemet.

Informanterna anser att systemet måste vara driftsäkert och startsäkert. Detta är något
som har med systemets prestanda att göra och berör ej gränssnittet. Därför anser jag
att dessa egenskaper inte är relevanta för detta arbete. Det kvarstår då tre nackdelar
med prototypen. Den första nackdelen är att det kan bli rörigt med två skärmar. Detta
ansågs endast vara ett problem för underrättelseledare som har arbetat med PS90 och
inte för nybörjare. För att underrättelseledarna som är vana vid att arbeta med PS90
skall anpassa sig till den nya miljön krävs träning och arbete. Den andra nackdelen är
att gränssnittet inte kan användas av färgblinda. En av de som utbildar
underrättelseledare ansåg dock inte att detta är något problem, eftersom det inte är
meningen att färgblinda skall arbeta med den här typen av uppgifter. Den tredje och
sista nackdelen är att det kan bli för mycket information om man inte har ordning och
stänger de fönster man inte behöver. Detta kan bli ett problem om designers inte gör
en avvägning i hur mycket information som skall ingå i gränssnittet när de utvecklar
det. Ett argument mot detta är att en av de andra informanterna ansåg att det är bra att
få all information framför sig. Han menar att det med PS90 är mycket att hålla i
huvudet och i strid kan det vara svårt att ha koll på allting.

De många fördelarna med prototypen tillsammans med att användarna enhälligt
föredrar ett rollbaserat gränssnitt implicerar att ett rollbaserat gränssnitt är att föredra
för underrättelseledare. Detta resultat implicerar även att den metodik som användes
för att ta fram prototypen, det vill säga användarmedverkan, är en metod som är
lämplig att använda. Vid undersökningen i fas 1 har användarna haft ett stort
inflytande. Resultatet från fas 1 har varit vägledande för utvecklingen av prototypen,
det vill säga många av de fördelar som finns i prototypen kan direkt kopplas till
användarnas åsikter. Sambandet mellan det erhållna resultatet och metodiken
diskuteras mer utförligt i avsnitt 7.

6.2.3 Tidskritiska uppgifter

Här beskrivs användarnas synpunkter på prototypens funktioner för de två mest
tidskritiska uppgifterna; målinvisning och samband. Anledningen till att samband tas
upp här är att underrättelseledarna använder sig av samband när de invisar mål. De
använder samband för att få information om målens identitet samt skicka information
till eldenheterna.

Målinvisning

I prototypen utförs den tidskritiska uppgiften målinvisning genom att
underrättelseledaren trycker på målinvisning på touchpanelen. En blankett kommer då
upp under PPI:t på den nedre skärmen, där underrättelseledaren kan välja mål och
eldenheter. Figur 6.1 och figur 6.2 nedan visar blankettens och touchpanelens
utseenden.
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Målinvisning

Målnummer: 001

Eldenheter: 1 1098765432

OK AVBRYT

Figur 6.1 Prototypens målinvisningsblankett. I detta fall har underrättelseledaren valt att invisa ett mål med
nummer 001 till eldenhet 1 och 2. Den oranga färgen på knapp 1 och 2 betyder att eldenheterna har valts.

INVISA

Målinvisning

PASSIV

Radarsändning

Manuell Automat

BeredskapAktiv

Samband

EE 3EE 2EE 1 EE 4

UndE02UndE01

Figur 6.2 Prototypens touchpanel

Funktionen för invisning i prototypen ansågs av den första informanten inte vara det
bästa alternativet, även om det är mycket bättre än det tidigare systemet. Han hade ett
annat förslag. Detta förslag är att det skall finnas ett verktygsfält (som i Word) där
olika knappar för invisning skall finnas. När underrättelseledaren trycker på knappen
invisning i verktygsfältet kan han använda musen för att invisa. Detta görs genom att
man drar med musen från mål till eldenhet på PPI:et. Verktygsfältet kan även
användas för andra uppgifter, till exempel uppmärkning av måls identitet
(fientligt/främmande/eget). Alla informanterna tillfrågades vilket alternativ de skulle
föredra. Resultatet redovisas i tabell 6.1.
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Tabell 6.1 Informanternas inställning till olika alternativ för målinvisning.

InformantMålinvisning via blankett eller via
musdragning? 1 2 3 4 5 6

Touchpanel + Blankett

Verktygsknapp + musdragning X X X X

Personligt kunna välja alternativ X

Vet ej X

Enligt tabell 6.1 ansåg två tredjedelar av informanterna att informantens förslag var
ett bättre förslag än det som finns i prototypen. En av informanterna ansåg att det
skulle finnas möjlighet att välja vilket alternativ man vill använda. Det ena
alternativet kräver, enligt honom, motorik medan det andra alternativet kräver
sifferminne. Enligt informanterna bör det även finnas möjlighet att invisa flera mål till
en eldenhet och omvänt att invisa ett mål till flera eldenheter.

Samband

Sambandspanelen används av underrättelseledaren för att kommunicera med andra
radarstationer, eldenheter, bataljonstab etc. Den sambandspanel som finns på
prototypens touchpanel (se figur 6.2 ovan) är inte korrekt. Det vill säga den har inte
de funktioner som krävs för att utföra uppgiften. Det saknas indelningar av
kommunikationspartners i olika nät samt lyssna- och prataknappar.

En av underrättelseledarna hade vid utvärderingen ett förslag på hur en
sambandspanel skulle kunna se ut istället (se figur 6.3). Detta förslag ansågs även bra
av de andra underrättelseledarna.

Figur 6.3 Förslag på sambandspanel. Grön=lyssnar, Röd=avstängd, De olika förkortningar (LvStri, RRSV, KC och
Lokal) är nät som används för olika typer av samverkan.

En begränsning som finns i förslaget är att det endast går att prata på ett nät när
talknappen hålls intryckt. Detta anser informanterna är bra, eftersom man då inte kan
glömma bort att man har tryckt ner knappen och därmed blockera hela nätet. När
någon söker samband på ett nät som man inte lyssnar på skall lyssna-knappen för det
nätet börja blinka.

LvStri LokalKCRRSV

LYSSNA

PRATA
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6.2.4 Scenario

Ett scenario genomfördes för uppgiften målinvisning. Syftet med scenariot var att se
hur väl ett rollbaserat gränssnitt (i form av en pappersprototyp) kan användas för att
utföra en tidskritisk uppgift. Scenariot visar hur användarna interagerar med
prototypen, vilket i sin tur ger information om hur väl ett rollbaserat gränssnitt kan
användas för den tidskritiska uppgiften målinvisning. I tabell 6.2 nedan finns en
kronologisk beskrivning av scenariot, de handlingar som underrättelseledarna utförde
samt de delar i gränssnittet de använde. I de fall informanternas svar skiljer sig åt har
alla handlingsalternativ angetts. Siffran inom parentes anger hur många informanter
som har svarat detta alternativ.

Tabell 6.2 Kronologisk sammanfattning av handlingar vid scenariot målinvisning.

Input till scenariot Handling Delar i gränssnittet som
används

1. Två okända mål visas. − Gör ingenting. Det är dumt
att oroa eldenheterna i
onödan (1).

− Söker information om
målen (1).

− Orienterar målen till
eldenheterna via
talsamband (4).

− -

− LuLis (övre skärm),
sambandspanel.

− Sambandspanel.

2. De två okända målen
fortsätter i samma riktning.

− Möjligt en orientering (2).

− Orienterar målen till
eldenheterna (4).

− Sambandspanel.

− -"-

3. Målen är fientliga. − Orienterar fientligt (4).

− Förbereder invisning, men
invisar ej än eftersom
målen inte är på väg mot
eldområde (1).

− Orienterar fientligt och
förbereder invisning (1).

− Sambandspanel.

− Touchpanel/verk-tygsfält.

− Sambandspanel,
touchpanel/verk-tygsfält.

4. De fientliga målen kommer
närmare.

− Samma som ovanstående. − -"-
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5. Två nya okända mål dyker
upp och de två fientliga målen
ändrar kurs mot skyddsobjektet.

− Fortsätter att orientera alla
mål (2).

− Invisar alla mål och ger
samtidigt information via
talsamband (3).

− Orienterar fientliga och
invisar okända med tillägg
att det är begränsat
eldtillstånd (1).

− Sambandspanel.

− Alt 1: ev touchpanel, väljer
mål och eldenheter i
blanketten eller direkt på
PPI med musen. Alt 2: ev.
Verktygsfält, använder mus
för att dra mål till eldenhet.

− Sambandspanel, Alt 1 eller
2.

6. De två nya målen är
fortfarande okända och de två
fientliga målen ändrar
ytterligare kurs mot
skyddsobjektet.

− Orienterar (1).

− Tveksam till invisning (1).

− Invisning kvarstår (3).

− Invisar även fientliga (1).

− Sambandspanel.

− Ingenting eller Alt 1 eller
2.

− -

− Alt 1 eller 2.

7. De två okända målen är
fientliga och de andra två målen
närmar sig skyddsobjektet.

− Invisar (2).

− Invisning kvar, det
begränsade eldtillståndet
försvinner när vi vet att de
är fientliga (4).

− Alt 1 eller 2.

− Sambandspanel.

8. Alla mål närmar sig
skyddsobjektet.

− Invisningar kvarstår och
man orienterar var 10:e km
(6).

− Sambandspanel.

Enligt tabellen skiljer sig underrättelseledarnas handlingar åt ganska mycket. Detta
kan bero på hur olika personer tolkar informationen. Enligt en informant beror det på
typ av plan och hastighet när man invisar ett plan. Skillnaderna i underrättelseledarnas
handlingar kan även bero på att prototypen är en pappersprototyp som inte ger en
tillräckligt stor precision. Scenariot visar att det finns en stark koppling mellan
uppgifterna invisning och samband, som identifierades som de två mest frekventa
uppgifterna i fas 1.

Den sambandspanel som användes när användarna interagerar med gränssnittet i
scenariot är den som togs fram av den första informanten. Anledningen till detta är att
den sambandspanel som fanns i prototypen inte fungerade. När underrättelseledaren
använder sambandspanelen trycker han in talknappen för det nät som han vill prata
på. När han har pratat klart släpper han knappen. Vad gäller målinvisning fick
användarna välja vilken funktion de ville använda; touchpanel och blankett eller
verktygsfält och invisning med musdragning (se avsnitt 6.2.3). Interaktionen med
gränssnittet vad gäller målinvisning fungerade bra med båda alternativen.

Scenariot visar att användarna inte har några problem med att utföra uppgiften
målinvisning med hjälp av prototypen.
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6.2.5 Övriga aspekter

Här presenteras ytterligare några aspekter som framkom vid utvärderingen av
prototypen. Detta är viktiga synpunkter som bör betänkas vid gränssnittsutveckling
och därför bör framkomma här.

Underrättelseledarna känner inte igen ett av orden som används för radarsändning.
Detta är "beredskap", som är ett av alternativen för radarsändning. Detta bör enligt
underrättelseledarna heta grupperat istället, eftersom det är det ord som vanligtvis
används för den här inställningen. Vid intervjuerna diskuterades inte vilka ord som
skall användas för olika inställningar. Anledningen till att ordet beredskap används i
prototypen är att det används i den prototyp som för närvarande tas fram i samarbete
mellan militära användare och gränssnittsutvecklare vid EMW. Faktumet att ordet
finns med i denna prototyp gjorde att jag ansåg att det borde vara ett vedertaget
begrepp.

En av informanterna ansåg att det bör finnas möjlighet att flytta på alla
informationsbitar så att varje användare kan välja var dessa skall finnas i gränssnittet.

Det framkom synpunkter på att vissa delar som idag utförs manuellt bör
automatiseras. Idag skrivs händelsesekvenser ner för att användas för utvärdering av
beslutssituationer. Dessa skulle kunna loggas automatiskt av systemet. Även
krysspejling, det vill säga samarbete med andra radarstationer för att se var ett mål
befinner sig, kan göras automatiskt. Det bör även finnas färdiga mallar för till
exempel den krigsdagbok som förs. Så mycket information som möjligt som idag
finns på lösa papper bör läggas in i systemet.

Två av informanterna ansåg att det bör finnas konsistens i menyer och andra
gränssnittsdelar. Exempelvis bör samma färg användas för en huvudmeny och alla
dess undermenyer.
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7 Diskussion
Ett syfte med denna undersökning är att ta fram aspekter (domänspecifik styleguide)
som designers bör tänka på när de utvecklar gränssnitt för domänexperter som arbetar
i en tidskritisk miljö. Föreliggande arbete skall även undersöka huruvida adaptiva
(rollbaserade) gränssnitt kan användas i en domänspecifik, tidskritisk miljö. Slutligen
har detta arbete för avsikt att undersöka huruvida användarmedverkan, i form av
domänexpertis, och kontextförankrade studier är en lämplig metodik vid utformning
av rollbaserade gränssnitt för domänexperter som arbetar i komplexa tidskritiska
miljöer. Här nedan följer en beskrivning av resultaten i turordning utifrån de olika
frågeställningarna ovan.

Därefter diskuteras hur resultaten kan generaliseras till andra domäner samt kritiska
synpunkter på undersökningen. Slutligen beskrivs vilka framtida arbeten som kan
utföras inom området.

7.1 Teoretiskt perspektiv

7.1.1 Aspekter

Några aspekter, i form av en domänspecifik styleguide, har inte kunnat identifieras för
domänen. Anledningen är att de olika användarna inom domänen skiljer sig åt. Den
domän som har studerats i denna undersökning är en mycket komplex domän och
varje roll är väldigt specifik. Dessutom fanns det stora skillnader mellan de
underrättelseledare som deltog i intervjuerna i fas 1, vilket gjorde det svårt att
sammanställa informationen. Av detta kan slutsatsen dras att det är svårt att ta fram
aspekter som kan användas för att utveckla domänspecifika gränssnitt inom domänen
där detta arbete har utförts.

Gulliksen (1996) anser att en domänspecifik styleguide utvecklas för en domän en
gång och sedan kan användas när gränssnitt skall tas fram inom domänen. Jag anser
att det beror på komplexiteten i domänen huruvida en domänspecifik styleguide kan
utvecklas. I en komplex domän där användarnas arbete skiljer sig mycket åt är det
svårt att hitta gemensamma aspekter som kan ingå i en domänspecifik styleguide. En
domänspecifik styleguide som utvecklas för domänen i föreliggande arbete skulle bli
väldigt generell. I en domän där det inte finns så stora variationer mellan användarna
är det att föredra att ta fram en domänspecifik styleguide, eftersom det ger
ekonomiska och tidsmässiga vinster.

Gulliksen menar vidare att det utöver den domänspecifika styleguiden krävs en
applikationsspecifik analys för varje applikation som skall tas fram. Denna analys
skall vara förhållandevis enkel. Jag anser dock att skillnaden mellan en domänspecifik
analys och en applikationsspecifik analys, i denna domän, inte är så stor. Anledningen
är att det inte finns många gemensamma faktorer mellan olika användningsområden
inom domänen. I denna domän finns det inte så mycket att tjäna på att först göra en
domänspecifik analys och sedan en applikationsspecifik.
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Denna undersökning har dock givit en bra bild av underrättelseledarnas arbete och roll
i domänen. Detta är användbar kunskap vid utveckling av gränssnitt för
underrättelseledare. Fas 1 (domänanalys) gav tillräckligt med information för att ta
fram ett rollbaserat gränssnitt. Detta gränssnitt kunde användas av användarna för att
utföra en uppgift, användarna ansåg även att gränssnittet hade många fördelar samt de
föredrog det rollbaserade gränssnittet framför ett generellt. Utifrån detta kan
slutsatsen dras att det inte krävs några aspekter (domänspecifika styleguides) för att
utveckla ett gränssnitt som kan användas och uppskattas som positivt av användarna.
Slutsatsen blir att det krävs fler undersökningar av domänen för att ta reda på vilket
syfte en domänspecifik styleguide har inom domänen samt om det är möjligt att ta
fram en sådan.

7.1.2 Adaptivitet

Ett flertal aspekter på adaptivitet har identifierats i denna undersökning. Dessa är
rollbaserade, personliga och situationsanpassade gränssnitt. Enligt Höök och
Svensson (1998) beror det på domänen i vilken utsträckning adaptiva gränssnitt kan
appliceras på domänen. Detta arbete fokuserar på den första aspekten; rollbaserade
gränssnitt. Det är dock svårt att undersöka en aspekt av adaptivitet utan att beröra
andra aspekter. Därför beskrivs alla tre aspekterna här nedan samt hur väl de passar
den domän som arbetet har utförts i.

Rollbaserat gränssnitt

Den första aspekten är huruvida ett gränssnitt skall vara rollbaserat eller generellt. Det
första som bör avgöras när det gäller adaptivitet är huruvida gränssnittet är tillräckligt
komplext för att kunna delas upp i olika roller. Wikstrand (1998) menar att adaptiva
gränssnitt endast är nödvändiga för komplexa och dynamiska system. Inom området
för föreliggande arbete finns det redan olika roller, vilka i sin tur har en mängd olika
arbetsuppgifter. Gränssnittet kan därför anses vara tillräckligt komplext för att kunna
delas upp i olika rollbaserade gränssnitt. De användare som har deltagit i
utvärderingen av prototypen ansåg att gränssnittet skulle vara rollbaserat, det vill säga
anpassat efter de arbetsuppgifter som underrättelseledarna har. Två av användarna
ansåg dock att det bör finnas möjlighet att göra gränssnittet allmänt, det vill säga de
vill ha tillgång till all information så att de kan kontrollera olika inställningar.
Anledningen till detta är att de olika rollerna skall kunna ta över varandras
arbetsuppgifter om det uppstår en krissituation.

Resultat från intervjuerna i fas 1 visar att tre femtedelar är positiva till att kunna göra
egna inställningar i gränssnittet. Egna inställningar kan dock tolkas på två olika sätt;
dels som att välja ett presentationssätt som är anpassat efter sin egen roll och dels som
egna val för hur informationen skall visas på skärmen. Därav kan det inte avgöras om
intervjupersonerna anser att gränssnittet skall vara personligt eller rollbaserat. Det
man dock kan uttala sig om på grundval av detta resultat är att intervjupersonerna
anser att gränssnittet inte skall vara generellt.
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Slutsatsen blir, utifrån resultaten från de båda faserna, att användarna föredrar ett
rollbaserat gränssnitt framför ett generellt. Det bör dock finnas möjlighet att göra det
generellt.

Personliga inställningar

Den andra aspekten av adaptivitet är om det endast skall vara möjligt att välja ett
rollbaserat gränssnitt utifrån den roll användaren har eller om användaren även skall
kunna göra egna personliga inställningar. Denna aspekt har inte utretts till fullo i detta
arbete, eftersom den inte befinner sig i fokus. Här redovisas de resultat som har
framkommit. Enligt resultat från fas 2 anser alla informanterna att gränssnittet skall
vara rollbaserat och två informanter att det även skall vara personligt. En av dessa två
informanter anser att det skall vara möjligt att välja vilken funktion man vill använda
för målinvisning (touchpanel + blankett eller verktygsfält + musdragning, se avsnitt
6.2.3). Här handlar det om att göra en personlig inställning utifrån sina egna
förutsättningar.

Intervjupersonernas uppfattning om personliga inställningar kan tolkas på två olika
sätt. De har svarat på frågan om de vill kunna göra egna inställningar i gränssnittet.
Denna fråga är dock tvetydig, det vill säga användarnas svar kan antingen tolkas som
att de är positiva till personliga inställningar eller som att de föredrar rollbaserade
gränssnitt. Det är därför osäkert om intervjupersonerna har en positiv uppfattning till
personliga inställningar.

Vid diskussion med en av de personer som utbildar underrättelseledarna framkom
relevanta synpunkter på personliga inställningar. Han anser att det kan finnas
möjlighet att göra personliga inställningar i gränssnittet för stunden, men att dessa inte
kan sparas till nästa gång användaren skall använda gränssnittet. Anledningen till
detta är att det är ett stort antal underrättelseledare som använder samma gränssnitt.

Resultatet från undersökningarna ger inte ett tillräckligt bra underlag för ett uttalande
om användarnas inställning till personliga inställningar i gränssnitt. Personliga
inställningar bör därför undersökas ytterligare.

Situationsanpassat gränssnitt

Den tredje aspekten av adaptivitet är huruvida det skall finnas olika gränssnitt för
olika situationer, där vissa är mer tidskritiska. Intervjupersonerna ansåg inte att
situationsanpassade gränssnitt är något som bör användas i deras domän. De angav
flera olika anledningar till detta. Här ges några exempel. För det första ansågs den
tidspress som råder inte ge utrymme för att byta gränssnitt. Detta kan relateras till att
gränssnittet bör hanteras på en automatisk nivå enligt Schiffrin och Schneider (1977).
För det andra kan tidskritiska situationer bete sig på olika sätt, vilket gör det svårt att
ta fram situationsanpassade gränssnitt. Behovet är enligt denna intervjuperson snarare
att kunna förflytta sig från en del av gränssnittet till en annan på ett snabbt sätt.
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Slutsatsen blir att situationsanpassade gränssnitt inte är ett alternativ för domänen där
arbetet har utförts. I prototypen har därför olika gränssnitt för olika situationer inte
tagits fram.

7.1.3 Användarmedverkan och kontextförankrade studier

Föreliggande arbete ifrågasätter om användarmedverkan och kontextförankrade
studier är en lämplig metodik att använda vid utveckling av domänspecifika
gränssnitt. De som skall använda systemet har därför getts stort utrymme i denna
undersökning. De har tillfrågats om deras inställning till adaptivitet. Användarna har
även tillfrågats om sina arbetsuppgifter eftersom denna information, enligt Wikstrand
(1998), krävs för att veta vilken information som skall visas och hur den skall visas i
det adaptiva gränssnittet. Utan denna kunskap är risken, enligt ovan, stor att designers
utvecklar gränssnitt som inte alls är användbara för användarna. Designen måste
grundas i den kunskap som användarna besitter och de arbetsuppgifter som de skall
kunna utföra med systemet.

Vid intervjuerna framkom att alla personerna var positivt inställda till att vara med
och påverka hur ett nytt gränssnitt skall se ut. Intervjupersonerna anser att användarna
bör vara med och utveckla systemet. De många fördelarna med prototypen som
framkom vid utvärderingen samt att användarna föredrog prototypen framför det
gränssnitt som de arbetar med idag implicerar att den metodik som användes för att ta
fram prototypen, det vill säga användarmedverkan, är en lämplig metodik. Vid
undersökningen i fas 1 har användarna haft ett stort inflytande. Allt material som
framkom i fas 1 kommer från användarna. Resultatet från fas 1 har sedan varit
vägledande för utvecklingen av prototypen, det vill säga många av de fördelar som
finns i prototypen kan direkt kopplas till användarnas åsikter. Ett exempel på detta är
att användarna ansåg att målinformationens placering i det gamla gränssnittet är bra.
Därav har denna information placerats på samma ställe i prototypen.

Det fanns vissa brister i prototypen som framkom först vid utvärderingen. Detta skall
inte tolkas som att fas 1 inte behövs. Om fas 1 inte hade genomförts hade prototypen
innehållit märkbart fler brister. Detta ger snarare en fingervisning om att det är viktigt
att låta användarna delta i hela designprocessen, från domänanalys till utvärdering.

Förutom att användarna har deltagit i designprocessen och delat med sig av sina
kunskaper och erfarenheter här designern som tagit fram prototypen skaffat sig
domänkunskap. En orsak till varför designers bör ha domänkunskap är att de skall
känna till de begrepp som används i domänen. Gränssnittet måste vara anpassat till
användarna, så att de förstår hur gränssnittet skall användas. Om användaren inte
känner igen orden i gränssnittet blir det svårt för användaren att hitta den funktion
som söks. Ett exempel på detta i min undersökning är att användarna inte känner igen
ordet beredskap som används för radarsändning. Domänkunskap hos designers är
speciellt viktigt när domänen är komplex, så som den domän där detta arbete har
utförts.
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Med hjälp av domänanalysen har användarnas kunskaper, åsikter och praktiska
erfarenheter kommit fram. De kunskaper som användarna har tillägnat sig genom
teoretisk utbildning kan även designern lära sig. Däremot kan designern inte få den
praktiska erfarenheten av hur användarens arbete går till. Enligt Rogalski (1995) krävs
det både kunskap och erfarenhet för att utveckla domänkunskap. Enligt egen
erfarenhet är det trots att designern har domänkunskap inte säkert att gränssnittet är
utformat korrekt. Den sambandspanel som finns i prototypen kunde inte användas av
underrättelseledarna. Därav är det inte tillräckligt att designern har domänkunskap,
utan det krävs att användarna medverkar i designprocessen och delar med sig av sina
erfarenheter.

Vikten av användarmedverkan har blivit alltmer påtaglig inom företagsvärlden, men
det finns fortfarande många som inte ser fördelarna med att låta användarna vara med
och påverka designen. Enligt Dumas och Redish (1993) tjänar alla på användbarhet.
Enligt egen erfarenhet bör användarna delta i designprocessen. Det är de som skall
använda systemet när det är klart och det är de som vet hur deras arbete går till.
Användarna kan utföra sitt arbete mer effektivt om de har ett gränssnitt som stödjer
arbetet, vilket ger kostnadsmässiga vinster i det långa loppet. Något annat som ger
kostnadsmässiga fördelar är att inlärningstiden för gränssnittet blir kortare om
gränssnittet är lätt att förstå. Hälften av informanterna anser att prototypen är lättare
än att använda än PS90.

På grundval av ovanstående blir slutsatsen att användarmedverkan är en lämplig
metod att använda för att designa domänspecifika gränssnitt. Det är även önskvärt att
designern har en god domänkunskap, eftersom det annars är svårt för denne att förstå
den komplexa domänen och utveckla gränssnitt som underrättelseledarna kan använda
i sitt arbete. Vad gäller kontextförankrade studier har denna metodik inte använts i så
stor utsträckning i undersökningen. Därav kan ett uttalande inte göras om huruvida
denna metod är lämplig eller ej.

7.1.4 Generaliserbarhet

Föreliggande arbete är endast ett snitt av området adaptiva gränssnitt. Det handlar
endast om adaptiva gränssnitt som är anpassade efter en roll. Dessutom har
undersökningarna utförts för en specifik domän och yrkesgrupp. Frågan är hur
resultatet kan generaliseras till underrättelseledarens andra arbetsuppgifter, andra
roller inom domänen samt till andra yrkesgrupper. Jag anser att resultatet kan
generaliseras till underrättelseledarnas andra arbetsuppgifter. Denna åsikt grundar jag
i att den domänanalys som har utförts har tagit upp alla uppgifter samt att en generell
diskussion fördes vid utvärderingen av prototypen. Möjligheten att generalisera
resultatet till de andra rollerna i radarhyddan är begränsade. Anledningen till detta är
att dessa är andra användare med andra behov samt att arbetsuppgifterna som dessa
roller har skiljer sig från underrättelseledarnas. Det krävs därför en ny användaranalys
med dessa användare. Generaliserbarheten till andra yrkesgrupper och domäner är
mycket små. Vid utveckling av ett nytt gränssnitt bör användarna som skall använda
gränssnittet delta i designprocessen.
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7.2 Metodologiskt perspektiv
Mina erfarenheter av att arbeta med användarna för att ta fram en prototyp och
aspekter för utveckling av domänspecifika gränssnitt är enbart positiva. Användarna
vill gärna vara delaktiga i designprocessen. De anser att de som använder gränssnittet
bör vara med och utveckla det.

Det finns några saker i mina undersökningar som kan ha påverkat resultatet. En sak är
två intervjuledare genomförde intervjuerna i fas 1. Anledningen till detta var att tiden
för intervjuerna var begränsad. Detta kan ha gjort att frågorna har ställts på olika sätt,
vilket i sin tur kan ha lett till att intervjupersonerna har tolkat frågan olika. Det är att
föredra att en intervjuledare genomför alla intervju om detta är möjligt. En annan sak
som har påverkat är att tiden för prototypframtagningen blev begränsad på grund av
att utvärderarna skulle delta i en utbildning som i sin tur gjorde att min utvärdering
var tvungen att tidigareläggas. Detta är problem som har uppstått på grund av
tidsmässiga begränsningar. En anledning till dessa begränsningar är att projektet har
en tidsplan som måste följas. Detta gör att varje del i projektet endast får ta en viss tid.
En annan anledning är att undersökningarna har utförts med kvalificerade
försökspersoner, det vill säga de intervjupersoner och informanter som har ingått är
underrättelseledare som arbetar med systemet. Detta gör att de endast kan avsätta en
viss mängd tid åt undersökningen, eftersom den inte får påverka deras arbete. Dessa
begränsningar är svåra att påverka då de återfinns i de flesta projekt. Det man skall
tänka på är att ha en realistisk projektplan och följa den. Något annat som är bra att
tänka på är att planera in undersökningar som skall genomföras ute på fältet vid ett
tidigt skede av projektet. Det är lättare att få användarna att avsätta tid om de kan
planera långt i förväg.

Att undersökningen har utförts med kvalificerade försökspersoner har stora fördelar
som väger upp nackdelarna. Undersökningen blir konkret och realistisk när det är de
som vanligtvis använder systemet som utvärderar prototypen. Enligt Hackos och
Redish (1998) finns det bevis på att en nära kontakt mellan designer och användare
leder till en användbar design. Då föreliggande arbete skall undersöka om
användarmedverkan är en metodik som är att föredra vid utveckling av
domänspecifika gränssnitt är det nödvändigt att involvera användarna i
undersökningen.

Den metod som har använts i form av användarmedverkan och kontextförankrade
studier har visat sig vara en lämplig metod. Detta betyder dock inte att det inte finns
andra metoder som är tillämpbara på problemet. Till exempel skulle en annan form av
deltagande design kunnat använts.

Domänanalysen bör vara så omfattande som möjligt. Anledningen till detta är att ju
mer information som kommer fram ju bättre blir prototypen. I domänanalysen
framkom inte all information. Det kan bero på ett för lågt antal intervjupersoner (5
stycken) eller att intervjumaterialet inte tog upp alla frågor som det borde. Det är
därför viktigt att användarna finns med genom hela designprocessen och inte bara i
domänanalysen. Det material som tas fram för undersökningen, till exempel
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intervjufrågor, bör vara väl genomtänkt. Det skall inte finnas olika
tolkningsmöjligheter.

Prototypen är inget färdigt gränssnitt, vilket kan ha gjort att underrättelseledarna har
tänkt sig funktioner där sådana saknades. Detta kan ha lett till att utvärderingen av det
rollbaserade gränssnittet inte blir rättvisande. Det är därför viktigt att inse att
gränssnittet kommer att utökas med många funktioner, då underrättelseledaren har en
mängd olika arbetsuppgifter. Vid framtagandet av ett komplett gränssnitt bör regeln
att ge tidskritiska uppgifter direktaccess i gränssnittet betonas.

När en undersökning utförs är det viktigt att se till att undersökningsmiljön är ostörd,
för att användarna inte skall bli påverkade av något i sin omgivning. Enligt min
erfarenhet kan yttre störningar medföra att en person svarar annorlunda än personen
skulle ha gjort annars. Detta baseras på en händelse vid en av intervjuerna i denna
undersökning. Det som inträffade var att ett av intervjupersonens befäl kom in i
rummet. Det var tydligt att intervjupersonen påverkades av att befälet befann sig i
rummet.

Enligt Höök och Svensson (1998) är det viktigt att kunna skilja de adaptiva
egenskaperna i systemet från den generella användbarheten av det designade
verktyget. De menar att detta är anledningen till att de flesta undersökningar av
adaptiva system är jämförelser mellan system med och utan adaptivitet. Det är väldigt
svårt att bevisa att det verkligen är adaptiviteten som gör systemet bättre, om
tillståndet inte kan jämföras med ett utan adaptivitet.

Det finns två faktorer i prototypen som eventuellt samverkar. Dessa är att prototypen
både är rollbaserad och windowsbaserad. Det generella systemet som används för att
jämföra med är inte Windowsbaserat, vilket gör att resultaten kan bero på att
prototypen är Windowsbaserad. Enligt van Weile, et al. (1999) är användarnas
subjektiva uppfattning en viktig aspekt för att ett system skall uppfattas som
användbart av användarna. Föreliggande arbete har visat att användarna har en positiv
inställning till adaptivitet. Booth (1989) menar dock att det krävs en kvantitativ
undersökning för att avgöra om ett rollbaserat system är mer användbart än ett
generellt. Föreliggande arbete undersöker endast en av de tre aspekter av
användbarhet som ISO-definitionen och van Weile et. al (1999) tar upp. Detta är
användarnas inställning. Användarna har en positiv inställning till rollbaserade
gränssnitt, men detta behöver inte betyda att ett rollbaserat gränssnitt verkligen är mer
användbart än ett generellt. Anledningen till detta är att det finns fler aspekter på
användbarhet; effektivitet (efficiency) och effektivitet (effectiveness). För att ta reda
på om ett rollbaserat gränssnitt verkligen är mer användbart än ett generellt krävs
därför ett användartest där effektiviteten i till exempel tid mäts.

7.3 Slutsatser
Sammanfattningsvis är de huvudsakliga slutsatserna följande. Några domänspecifika
aspekter har, enligt ovan, inte kunnat identifieras eftersom användarna inom domänen
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skiljer sig åt på ett markant sätt. Däremot har en bra bild av underrättelseledarens
arbete och roll i domänen anskaffats.

Användarna har en positiv inställning till rollbaserade gränssnitt. Däremot anser
användarna att situationsanpassade gränssnitt inte är användbara i domänen. Vad
gäller personligt anpassade gränssnitt måste ytterligare undersökningar göras.

Användarmedverkan har visats vara en lämplig metod vid utveckling av
domänspecifika gränssnitt. Förutom användarmedverkan bör även designern ha
domänkunskap. Kontextförankrade studier har inte använts i tillräckligt stor
utsträckning i arbetet. Därmed kan inget uttalande göras om huruvida detta är en
lämplig metodik.

7.4 Framtida arbeten
Den prototyp som har tagits fram och utvärderats i detta arbete har fokuserat på
tidskritiska uppgifter, och framförallt uppgiften att målinvisa som är speciell för
underrättelseledaren. En tänkbar uppföljning kan vara att göra en prototyp för alla de
uppgifter som underrättelseledaren har.

Det skulle även behövas ett användartest för att försäkra sig om att ett rollbaserat
gränssnitt verkligen är att föredra. Som tidigare nämnts är anledningen till detta att
endast användarnas subjektiva inställning har utforskats i detta arbete. I ett
användartest skulle ett adaptivt gränssnitt jämföras med ett generellt och den enda
skillnaden mellan dessa gränssnitt skulle vara adaptiviteten.

Föreliggande arbete har endast studerat underrättelseledarens roll i radarhyddan av tre
möjliga. Därmed kan en tänkbar uppföljning på arbetet vara att göra en
användaranalys även för de andra två rollerna, radarbefäl sjö och radarbefäl luft. Om
underrättelseledaren skall ha ett rollbaserat gränssnitt krävs det att även radarbefälen
får rollbaserade gränssnitt. Som tidigare nämnts är det svårt att generalisera det
material som har framkommit i föreliggande arbete till dessa roller. Det krävs därför
en ny användaranalys och utvärdering. Denna analys kommer att se annorlunda ut
beroende på om det skall utvecklas rollbaserade gränssnitt eller ett generellt
gränssnitt.

När de andra rollerna har undersökts är det lättare att se om en domänspecifik
styleguide kan utvecklas för domänen. Anledningen till detta är att de gemensamma
dragen för rollerna då kan sägas vara domänspecifika. Om rollerna är för olika så att
en domänspecifik styleguide inte kan utvecklas bör undersökningar göras för att
identifiera någon annan form av metodik som kan användas i framtiden. En metodik
som kan undersökas ytterligare är KEOPS-modellen, som i detta arbete ansågs svår
att tillämpa praktiskt. Även kontextuell design skulle kunna användas i en
undersökning för att se om detta är en lämplig metodik. I detta arbete har kontexten
inte getts så stort utrymme.
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Även kognitionspsykologiska faktorer: informationsbearbetning, beslutsfattande etc.
(se avsnitt 2.6.1) behöver undersökas ytterligare inom domänen. Anledningen till
detta är att det är viktigt att gränssnittet som användarna arbetar med kan hanteras
automatiskt, så att användarna kan använda sin förmåga till att fatta beslut.

Andra intressant områden som har framkommit under mitt arbete är simulering,
artificiell intelligens etc. Inom området simulering är en intressant infallsvinkel hur en
simulerad situation skall få samma känsla som en verklig. Kan en person uppleva den
stress som uppstår i en verklig situation? Hur skall social/distribuerad kognition
kunna införlivas i simuleringssituationen? Inom området artificiell intelligens finns ett
framtida arbete att skapa ett neuralt nätverk som lär sig under tiden som användaren
arbetar och på så sätt kan bli bättre på att till exempel invisa mål. Det neurala
nätverket får domänkunskap. Idag anser underrättelseledarna att den automatiska
invisningen inte är tillräckligt bra utan de måste överrida systemets beslut.
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Information till personerna
Jag kommer att hålla en öppen intervju där jag ställer frågor om de områden som jag
vill täcka in. Jag kommer att börja varje område med lite större frågor och sedan
övergå till mer detaljerade frågor.

Jag vill med hjälp av intervjuerna få fram ett underlag utefter vilket jag kan ta fram
riktlinjer som jag kan bygga en prototyp efter. Jag vill få fram vilka
informationsrelaterade problem som uppstår när gränssnittet används. Jag kommer att
fokusera på taktiska, tidskritiska beslut och vill främst att vi diskuterar dessa
uppgifter. Det är viktigt för mitt arbete att identifiera den kunskap som
underrättelseledare besitter och det är därför av stor betydelse att just dina svar
kommer med.

Dina uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt, vilket betyder att det inte kommer
att finnas någon koppling mellan dig och den information som du har gett mig i min
rapport. Det kommer inte att finnas någon möjlighet att spåra informationen tillbaka
till dig.

Trots att tidsbrist råder så försök att ge så utförliga svar som möjligt. Vi människor
har en förmåga att endast ge exempel på sådant som vi skall återge, men försök att
berätta så mycket som möjligt. Allt ni säger kan komma till användning för mig.

Till sist vill jag fråga om det är OK att använda bandspelare för att spela in dina svar.
Detta är för att underlätta för mig och för att få med så mycket information som
möjligt (den sista informationen gavs endast vid de intervjuer som bandspelare
användes).

Intervjufrågor att ställas till underrättelseledare vid LV6

Arbetssituation och uppgifter

I radarhyddan har alla olika roller.

Vilka arbetsuppgifter har du som underrättelseledare?

Vilka utav dessa utför du oftast?

Vilken är din huvuduppgift?

Vilka uppgifter upplever du som tidskritiska?

Har du någon gång tvekat om du skall ingripa i en situation när systemet arbetar
automatiskt?
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Kunskapsprofil

Hur lång erfarenhet har du av radararbete?

Vilken kunskap använder du när du använder gränssnittet?

Vilka expertkunskaper har du vad gäller att diagnostisera, ta beslut och behärska
tidspress?

Upplevelse av gränssnittet

Hur upplever du gränssnittet?

Fördelar

Vad anser du är bra i gränssnittet?

Nackdelar

Vad skulle du vilja förbättra?

Kan du ge exempel på problem som du har haft med systemet?

Vad är det som gör att det blir problem?

Information och representation av den

Vilken information använder du mest?

Finns det någon information som du upplever som överflödig?

Finns det någon information som du inte använder alls?

Är det någon information som du saknar?

Har du någon gång känt att det har funnits för mycket information i gränssnittet och
att du därför haft svårt att hitta den information som du behöver?

Adaptivt gränssnitt

Skulle du vilja kunna göra dina egna inställningar för hur informationen skall visas på
skärmen?

Skulle du vilja ha olika gränssnitt för olika situationer, där vissa är mer tidskritiska?

Användarcentrerad design

Skulle du vilja vara med och påverka hur ett nytt gränssnitt skall se ut?

Skulle du vilja ingå i en användargrupp där du får diskutera gränssnittets utseende
tillsammans med de som designar gränssnittet?

Sammanfattning

Är det något som du vill tillägga?
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Om det är något ytterligare som vi undrar över eller vill förtydliga kan vi få höra av
oss till dig igen.


