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Abstract 

The mission was to create a prototype of a menu system for the company 
System Andersson AB. The instructions were that it has to be as interesting and 
modern now as in 20 years. We had to look at technology from the cutting edge 
of development to make our prototype survive in the future. Windows 
Presentation Foundation (WPF) was the technique we focused on. There are 
only a few applications that take advantage of WPF today, but it is predicted 
that WPF will be the next generation method for developing applications to the 
Windows platform.  

To make our menu visually appealing, easy to use and at the same time 
functional, we followed the clear path and guidelines that are available in 
interaction design. Those guidelines tell us how the design process should be 
executed. Through usage of the six basic ideas of interaction design and taken 
the principles of richer user experience further, we were able to build a menu 
system that will be as modern in 20 years as it is now. We took the thoughts of 
physical design into account to make the menu understandable and easy to use.
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Sammanfattning 

Examensarbetets uppdrag var att skapa en prototyp av ett menysystem åt 
System Andersson AB, som enligt instruktioner ska vara intressant och 
modernt, även om 20 år. För att lyckas med detta tittade vi på "cutting edge" av 
vad som används idag för att inte systemet skulle riskera att bli föråldrat i 
framtiden. Tekniken som vi undersökte och använde oss av var Windows 
Presentation Foundation (WPF).  I dagsläget är det endast ett fåtal applikationer 
som använder WPF men utvecklingsmetoden spås vara morgondagens sätt att 
programmera windowsapplikationer.  

För att vår meny skulle bli estetiskt tilltalande, enkel att använda och samtidigt 
funktionell så finns det inom interaktionsdesign klara riktlinjer om hur 
designutvecklingen bör gå till väga. Genom att nyttja de sex grundtankarna: att 
ett system ska vara effektivt, ha hög verkningsgrad, säkert att använda, vara 
användbart, enkelt att förstå samt okomplicerat; i designen och att bygga vidare 
med principerna så anser vi att vi har kunnat åstadkomma ett menysystem som 
kommer att se lika intressant och modern ut om 20 år som det gör nu. För att 
menyn skulle uppfylla de sex grundtankarna, bland annat att vara klart 
förståelig och enkel att använda så använde vi oss av de tankar och teorier som 
framgår i fysisk design. 

 

Nyckelord 

Menysystem  

C#.NET  

.NET-Framework 3.0  

Windows Presentation Foundation (WPF)  

Extensible Application Markup Language (XAML)  

Systemutveckling  

Användargränssnitt 



Sammanfattning 

3 

Förord 

Vi skulle vilja tacka System Andersson AB för att vi fick tillfälle att utföra 
detta examensarbete. I och med detta arbete har vi fått möjlighet att både 
praktisera ingenjörsmässighet och projektarbete i allmänhet. Det har också varit 
lärorikt och mycket intressant att lära sig om WPF som vi säkerligen kommer 
att ha nytta av i framtiden. Vi inser att det vi gjort med WPF bara är att skrapa 
på ytan av vad man kan åstadkomma och vi spår att upplevelserika 
applikationer snart kommer att ta över mer och mer av applikationsmarknaden.  

Studierna inom interaktionsdesign och hur vi faktiskt implementerade 
menysystemet har bidragit till att vi fått ett större perspektiv på vad vi i 
framtiden ska tänka på.  



Innehållsförteckning 

4 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................. 1 

1.1 BAKGRUND ...........................................................................................................................1 
1.1.1 Uppdraget ...................................................................................................................1 
1.1.2 Företagets bakgrund....................................................................................................1 

1.2 SYFTE OCH MÅL.....................................................................................................................1 
1.3 AVGRÄNSNINGAR ..................................................................................................................1 
1.4 DISPOSITION..........................................................................................................................1 

2 Teoretisk bakgrund ................................................................. 1 

2.1 .NET OCH .NET-FRAMEWORK ................................................................................................1 
2.1.1 .Net-framework 3.0 och 3.5 ..........................................................................................1 
2.1.2 Windows Presentation Foundation...............................................................................1 
2.1.3 XAML..........................................................................................................................1 

2.2 INTERAKTIONSDESIGN ...........................................................................................................1 
2.2.1 Fysisk design ...............................................................................................................1 
2.2.2 Berikad upplevelse.......................................................................................................1 

3 Genomförande........................................................................ 1 

3.1 INLEDNINGSFAS.....................................................................................................................1 
3.1.1 Inlärning av Windows Presentation Foundation ...........................................................1 
3.1.2 Microsoft MSDN event.................................................................................................1 
3.1.3 Undersökning om marknadens förändringar.................................................................1 

3.2 FRAMTAGNING AV FÖRSTA DESIGNEN .....................................................................................1 
3.2.1 Idéfasen.......................................................................................................................1 
3.2.2 Reflektioner från företaget ...........................................................................................1 

3.3 FÖRSTA PROTOTYPARBETET (SEPTAGONER) ...........................................................................1 
3.3.1 Usercontrol..................................................................................................................1 
3.3.2 Reflektioner från företaget ...........................................................................................1 

3.4 FÖRBÄTTRINGAR AV FÖRSTA PROTOTYPEN (MUTTER).............................................................1 
3.4.1 Återanvändning ...........................................................................................................1 
3.4.2 Förbättringsarbete.......................................................................................................1 
3.4.3 Reflektioner från företaget ...........................................................................................1 

3.5 VIDAREUTVECKLING AV ANDRA PROTOTYPEN (RÖR) ..............................................................1 
3.5.1 Signalering ..................................................................................................................1 
3.5.2 Animation och effekter .................................................................................................1 
3.5.3 Övriga förändringar ....................................................................................................1 

4 Resultat ..................................................................................... 1 

4.1 LAYOUTEN ............................................................................................................................1 
4.1.1 Sidlayout......................................................................................................................1 

4.2 INTERAKTIONSDESIGNSASPEKTER ..........................................................................................1 

5 Slutsats och diskussion ........................................................... 1 

5.1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH MÅL...............................................................................................1 
5.2 METODER OCH ARBETSSTRUKTUR ..........................................................................................1 
5.3 PROTOTYPEN .........................................................................................................................1 

5.3.1 Design .........................................................................................................................1 
5.3.2 Författarnas reflektioner kring slutprodukten ...............................................................1 

5.4 VIDAREUTVECKLING .............................................................................................................1 

6 Referenser ................................................................................ 1 



Innehållsförteckning 

5 

6.1 BILDREFERENSER ..................................................................................................................1 

7 Sökord....................................................................................... 1 

8 Bilagor....................................................................................... 1 



Inledning 

6 

1 Inledning 
Denna rapport speglar det examensarbete som vi genomförde för att uppnå 
kandidatexamen i Datateknik vid Tekniska Högskolan i Jönköping. Vår 
uppdragsgivare är System Andersson AB som ville att vi skulle hjälpa till att 
skapa nästa generations menysystem till verkstadssystemet Andersson. Genom 
brainstorming internt inom gruppen och möten med företaget lyckades vi enas 
om en idé. Med utgångspunkt från den implementerade vi sedan en prototyp 
med hjälp av Windows Presentation Foundation.  

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Uppdraget 

Vårt examensarbete genomförde vi i samarbete med System Andersson AB 
som nu har startat ett projekt som kommer att påverka hela företaget i vilket 
man också önskade involvera många studenter.  

På System Andersson är man av uppfattningen att fler kommer att ha tillgång 
till datorer i framtiden och att framtidens datorsystem kommer att förbättras 
och bli ännu mer kraftfulla än vad de är i dagens läge. Således kommer System 
Andersson att kunna ställa krav på hårdvaran och dessutom att personen som 
använder systemet är mer datorvana än dagens målgrupp, vars datorvana är 
tämligen obefintlig.  

System Anderssons projekt är att ta fram framtidens IT-stöd för tillverkande 
företag, där tanken är att detta ska finnas parallellt som System Anderssons 
redan befintliga MPS-system. Studenternas del i projektet är att med ”nya 
ögon” och tankesätt komma med input i form av idéer som de som är insatta i 
företaget har förbisett eller inte insett. Eftersom System Andersson redan har 
ett fungerande MPS-system, som är marknadsledande, är det lätt för dem att 
fastna i samma bana. Det är svårt att fånga alla aspekter och vyer, det tillhör 
den mänskliga faktorn att inte fungera i fullkomlighet (dock i symbios med 
andra människor kan man närma sig det felfria).  
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1.1.2 Företagets bakgrund 

År 1980 grundades System Andersson och har sedan dess utvecklat 
verkstadssystemet Andersson Qwick MPS. Målgruppen är tillverkande företag, 
där företagen själva får välja hur stort system de vill köpa. System Andersson 
kan fungera som en totalleverantör eller så väljer man de moduler som man är 
intresserad av. Företaget leds idag av Thomas Candemar och har 18 anställda.  

1.2 Syfte och mål 

Vår, Dan och Mathias, tilldelade uppgift i System Anderssons projekt är att 
utveckla en prototyp av en meny till nästa generations IT-system som ska 
upplevas som lika fräsch och häftig om 20 år som det kommer att upplevas nu. 
Menysystemet ska upplevas som extraordinärt samtidigt som det ska vara så 
enkelt och smidigt att - illustrativt sett - en sjuåring, med knapp läs- och 
skrivförståelse, ska kunna använda menyn. Detta leder oss fram till följande 
frågor: 

 

• Vilka mål bör och kan man uppfylla för att uppnå en berikad 
användarupplevelse med hjälp av interaktionsdesign? 

• Vilka processer och flöden bör användas för att man ska följa de tankar 
som medverkar till en god interaktionsdesign? 

• Hur, med vilka ramverk, skulle man kunna realisera en prototyp som 
uppnår god interaktionsdesign? 

 

Prototypen ska vi förverkliga med Windows Presentation Foundation. I vårt 
uppdrag är det viktigt att det förslag vi kommer fram till är nytänkande och att 
vi hittar en layout som fungerar i harmoni med systemet. Menyn är det första 
man som användare möts av, därför är det viktigt att den är tilltalande.  

 

1.3 Avgränsningar 
Vissa avgränsningar har vidtagits för att arbetet ska bli rimligt att utföra inom 
den utsatta tidsramen för ett examensarbete av denna karaktär. Vad gäller 
menysystemet så kommer vår prototyp och idé enbart att handla om den första 
och andra nivån i menyhierarkin. I den definitionen ingår layouten för 
applikationen men inte innehållet.  
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Rapporten har följande restriktioner för att den inte ska bli för omfattande. Vi 
utgår från att läsaren har kännedom om programmering, men inte om Windows 
Presentation Foundation. Om man skulle beskriva all teoretisk bakgrund för 
Windows Presentation Foundation ingående skulle det bli mycket omfattande 
om enbart det, därför beskriver vi endast de grundläggande koncepten för att 
skapa en känsla av hur strukturen ser ut. Om klasser/kontroller kräver 
förklaring kommer det att ske löpande i texten.  

 

1.4 Disposition 

Teori 

Under denna rubrik lägger vi grunden till förståelsen av .NET-framework och 
programmeringsarkitekturen som vi använder. Vi förklarar och demonstrerar 
hur man använder Windows Presentation Foundation. Därefter följer en 
redogörelse av interaktionsdesign med fokus på hur man berikar en upplevelse 
för användaren av gränssnittet.  

Genomförande 

Här redovisas vilka metoder och val vi varit tvungna att välja med tillhörande 
förklaring av varför. Vi berättar också om vilka händelser och möten som vi 
deltagit i och hur de har påverkat vårt arbete. Slutligen beskrivs hur 
tillvägagångssättet har varit när det gäller prototypbyggnationen och vilka 
problem som vi stötte på med tillhörande lösning.  

Resultat 

I denna del av rapporten visar och beskriver vi slutresultatet.  

Slutsats och diskussion 

Den avslutande delen av rapporten är den delen där vi framför våra egna 
reflektioner kring hur väl vi genomfört examensarbetet, om vi klarar av att 
svara på de frågeställningar vi hade från början och om vår prototyp utmynnar i 
en framgång. Vi tar även upp tankar om metodval, problem och lösningar.  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 .NET och .Net-framework 

Vad är .Net för något? Vilken nytta har man av att använda sig utav .Net?  

.Net som företeelse är skapat av Microsoft. Microsoft är, i och med sin uppsjö 
av olika mjukvaruprodukter, vana vid flödet av både stora och framförallt olika 
typer av datamängder. Och i grund och botten är det vad allt handlar om, 
nämligen att slussa information fram och tillbaka, och att ha program som 
bearbetar informationen [1]. 

Begreppet .NET kan dock ibland vara lite missvisande, för när man talar om 
Microsoft.Net så innebär det en sak, men om man pratar om .NET ur en 
systemutvecklares ögon så innebär det inte alls samma sak. När en 
systemutvecklare talar om .NET, såsom i C#.NET, ADO.NET, VB.NET så 
menar denna det ramverk som hör till .NET, det som kallas .NET-framework. 
Vi ska nu kortfattat förklara vad som menas med Microsoft.NET och med 
.NET-framework. 

Vi börjar med Microsoft.NET, för genom att förstå vad Microsoft vill få ut av 
det, så går det lättare att förstå varför .NET-framework har olika versioner och 
varför vissa delar i ramverket finns med. Microsoft.NET är en strategi [2]. Från 
början var namnet på .NET ett helt annat, nämligen Next Generation Web 
Services [4]. Det är en webbservice-strategi som innebär att man genom 
mjukvara kopplar samman information mellan människor, system och enheter. 
Exempelvis kan man med hjälp av .NET teknologin beställa en flygbiljett ifrån 
SAS genom sin mobil, eller få ett e-mail ifrån sitt bibliotek när lånetiden på en 
bok har passerats. I ett relativt tänkesätt så är .NET till för att personer och 
företag ska kunna utveckla applikationer på ett snabbt, enkelt och billigt sätt. 
Så Microsofts mål med .NET som en företeelse, är att ge företag möjligheten 
att slussa runt information när som helst, var som helst och på vad som helst 
[2]. På så sätt kan Microsoft hålla sig till sin vision att .NET ska vara ”Allting – 
Överallt – Hela tiden” [1]. Microsoft.NET är uppbyggt utav några olika 
områden [3], eller delar som är: 
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• Microsoft.NET-framework och Microsoft Visual Studio .NET 

• Flera produkter ur Microsoft Windows Server Systems, främst 
Microsoft SQL Server 

• Internetbaserade datorprogram, exempelvis Microsoft .NET passport 

• .NET förberedda klienter, alltså att de har .NET-framework installerat 

 

För att rent tekniskt kunna få olika applikationer och program att kunna 
kommunicera med varandra över Internet så använder man språket XML, vilket 
är klokt då XML är en utbredd standard med en mycket bra struktur. Detta är 
dock helhetssynen på Microsoft.NET, nedan följer en förklaring vad som 
egentligen menas, då man i folkmun myntar uttrycket .NET, nämligen .NET-
framework. 

.NET-framework är som punktlistan ovan nämner, en del utav Microsoft.NET. 
Det finns ett par olika versioner utav .NET. Den första var version 1.0 kom ut 
2002 [5], och den riktiga uppgraderingen 1.1 kom sommaren 2003. Sedan dess 
har man släppt både 2.0 och 3.0 och nu till dags dato, april 2008, är man uppe i 
version 3.5. Microsoft beräknar dock släppa fler versioner. Windows 
Presentation Foundation infördes i 3.0 och i 3.5 kom vissa förbättringar utav 
WPF [6]. Även att .Net har som huvudsyfte att skapa webbtjänster så är ändå 
en stor bit utav ramverket hjälpmedel till hur man skapar 
windowsapplikationer.  

 

2.1.1 .Net-framework 3.0 och 3.5 

Allt som man kan göra i .NET 3.0 och .NET 3.5 kunde man redan göra i .NET 
2.0. Det som gör dessa senare versioner utav .NET så storslagna är att det är 
mycket enklare och mycket smidigare att göra samma sak i 3.0 som det var att 
göra det i 2.0. Ser man det ur en synvinkel så kunde man redan ha gjort allt 
sådant i Assembler eller C++, men Microsofts vision och mål med .NET är ju 
att det ska vara enkelt att utveckla program och det är just denna enkelhet som 
drar .NET-versionerna framåt.  

Microsoft .NET-framework 3.0 innehåller fyra stycken huvudkategorier och 
ligger som ett lager på det gamla ramverket 2.0. Dessa kategorier är: 
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• Windows Presentation Foundation 

• Windows Communication Foundation 

• Windows Workflow Foundation 

• Windows Cardspace 

 

Windows Presentation Foundation behandlas senare i en separat rubrik, men 
vad som kan sägas om det är att det lämpar sig för både publicering på 
Internetsidor och för windowsapplikationer. Microsoft tror på den som 
framtidens utvecklingsverktyg [14]. 

Windows Communication Foundation är ett utvecklingsverktyg för att göra 
webbtjänster, så att företag och utvecklare kan skapa anslutna system, inom och 
utanför företaget [15]. 

Windows Workflow Foundation handlar kort och gott om att hantera, definiera 
och använda flöden. Både genom att skyffla data genom flöden och att 
kommunicera genom flöden. 

Windows Cardspace är en teknologi som gör det enklare att kunna dela med sig 
personlig information via Internet, och ska minska möjligheterna till Phishing 
(nätfiske [26]) [16]. 

 

 

[1.2] the .NET-framework 

 

Även om det var i .NET 3.0 som WPF presenterades så fanns det ändå en del 
buggar i det, så i .NET 3.5 ändrades och utvecklades en rad områden, bland 
annat bindning och 3D UI objekt (tredimensionella användarinterface) [17]. I 
.NET 3.5 introducerades även LINQ som underlättar kodning mot databas. 
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[1.3] Bild över hur .NET 3.5 ligger som ett lager över övriga .NET versioner 

 

2.1.2 Windows Presentation Foundation 

Enligt Microsoft är Windows Presentation Foundation (här efter WPF) det 
programmeringsinterface som fortsättningsvis ska stödjas och byggas på, även 
kallat "next-generation". Det finns alltså ingen anledning att tro att WPF bara är 
en ”fluga” som snart försvinner. Med hjälp av WPF kan man bygga så kallade 
"rika användarupplevelser" vilket betyder att användaren möts av ett grafiskt 
sett snyggare och rikare användarinterface än dagens applikationer visar upp. 
WPF introducerades i Microsofts .NET 3.0 och förbättrades i .NET 3.5 som i 
skrivandets stund är det senaste .NET-framework som finns tillgängligt. Vidare 
så ingår WPF som standard i utvecklingsverktyget Microsoft Visual Studio 
2008 och är alltså verktyget att föredra om man är en programmerare och vill 
utveckla med WPF. För grafiker/designer har Microsoft tagit fram produkter 
såsom Expression Blend, Expression Design och Expression Media som alla 
ingår i Expression Studio-paketet. Expression Studio är tänkt att främja 
kreativiteten och en notis är att Expression Blend är helt byggd på WPF [7].  
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En stor skillnad på WPF och tidigare programmeringsinterface är arbetsflödet 
mellan grafiker/designer och programmeraren. Tidigare kan programmeraren 
ha fått en bild på hur en applikation ska se ut och försökt att realisera det själv. 
För programmeraren var det nästan en omöjlig uppgift med dåtidens verktyg. 
Med WPF kan man dela upp det i ett bättre arbetsflöde genom att låta 
grafikern/designern modellera världen med kontroller som programmeraren 
sedan kan skapa logik till. Man säger att det finns en "markup" som bestämmer 
vyn och en "code-behind" där logiken finns [7].  

Ett av de viktigaste koncepten i WPF är begreppet databindning som används 
på många olika sätt i många olika sammanhang. Med hjälp av databindning kan 
man skapa ett mycket dynamiskt och innehållsrikt användargränssnitt. Man 
skulle exempelvis kunna binda storleken på en text till en slide-kontroll och 
sedan kunna reglera storleken genom att höja och sänka värdet på slide-
kontrollen. Ytterligare ett exempel som kanske är något mer spännande är att 
man kan använda binding för att sätta upp teman och "skinning" (byte av 
digitalt utseende) enkelt.  

WPF stödjer något som liknar "Cascading Style Sheets" (CSS) men kallar det 
endast "Style". Man kan alltså definiera ett speciellt utseende och sedan 
applicera den på valfri kontroll. Andra liknande återanvändningsmekanismer 
som WFP har är templates och resurser [7]. Mer om detta i avsnittet om 
XAML. 

WPFs kärna ligger ovanpå "Common Language Runtime" (CLR) vilket innebär 
att man möjliggör hanterad kod. Under CLR finner man milcore som är den 
enda komponenten som inte är skriven med hanterad kod. Detta val är gjort för 
att få en hårdare bindning till DirectX som är WPFs renderingsmotor [8]. 
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[1.1] Här är en bild på WPF-stacken 

 

Tillbakakompabilitet och återanvändningsbarhet är två viktiga faktorer i dagens 
systemutveckling. Man kan hosta Win32 (det tidigare 
programmeringsinterfacet) i WPF. På detta vis kan man smidigt porta sina 
gamla applikationer till WPF och där uppdatera som man vill [9]. 

En annan nyhet med WPF är att man med hjälp av "ClickOnce" kan skapa 
applikationer som kan köras i en webbläsare såsom Mozilla FireFox och 
Internet Explorer. I denna miljö kör programmet i så kallat "Partial Trust" 
vilket innebär att applikationen inte har full tillgång till systemet, detta för att 
förhindra elakartad programvara [10]. 

En viktig aspekt när det gäller WPF som programmeringsinterface är att man 
kan lösa ett problem på en mängd olika sätt. Detta dels för att man har två sätt 
att instansiera objekt (genom hanterad kod eller XAML) och dels för att WPF 
är ett stort bibliotek med klasser och det finns alltså många möjligheter för ett 
enskilt problem. De olika sätten kan ge upphov till oförutsedda händelser och 
man ska alltid tänka på säkerheten och prestanda på applikationen. T.ex. är 
valet av "brush" viktigt för prestanda [11]. 
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2.1.3 XAML [12] [13] 

Markup-språket "Extensible Application Markup Language" (Här efter XAML, 
uttalas "Zammel") är ett deklarativt programmeringsspråk som bygger på 
XML. XAML skiljer sig från XML eftersom XAML har (kan ha) en "code-
behind" som ansvarar för logiken. Genom att märka upp objekt, på ett sätt som 
säkert många webbdesigners känner igen, så händer det mycket "bakom 
kulisserna". Direkt när man märker upp objekt så instansieras hanterade objekt 
som man kan nå från "code-behind"-filen. Eftersom XAML bygger på XML så 
är det samma regler och arbetssätt som gäller för XAML som för XML. Man 
kan bara ange ett root-objekt och man sätter egenskaper för de objekt man 
märker upp. Det klassiska exemplet är att sätta upp ett program som hälsar på 
världen, ett så kallat "HelloWorld". Det skulle man kunna skriva i XAML på 
följande sätt: 

 
<Page 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"> 

    Hello world! 

</Page> 

 

Ovanstående XAML-kod kommer visa en sida med texten "Hello world!" 
längst upp till vänster. Det går bra att spara koden som .xaml och köra den 
fristående i valfri webbläsare som stöds av .NET-frameworket. Vi utgår från att 
läsaren har Vista vilket betyder att det ska det gå bra att köra filen eftersom 
Vista kommer med WPF-stöd redan från början. Man kan göra exemplet 
mycket mera spännande genom att lägga till fler och fler kontroller och 
dessutom manipulera egenskaperna för dem. Man kan notera att själva 
syntaxen är enkel och tydlig vilket gör XAML till ett bra sätt att designa 
applikationen.  

Om man tänker sig att man har ett par knappar som man vill ska ha samma 
utseende så kan man självklart göra en sådan knapp och sedan kopiera den för 
att skapa nästa och så vidare. Det beskrivna tillvägagångssättet är dock inte 
något som är särskilt effektivt om man senare modifierar designen. Det är i 
sådana situationer som resurser, mallar och stilar kommer väl till pass. Med 
hjälp av en stil kan man, på ett sätt som liknar "Cascading Style Sheets" (CSS), 
ange hur man vill att en kontroll ska se ut och sedan applicera den på hur 
många kontroller som man själv anser lämpligt [13].  

Nedan följer ett lite mera raffinerat exempel: 
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<Page 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"  

      xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"> 

    <StackPanel> 

        <StackPanel.Resources> 

             

            <!-- ListBox Stil --> 

            <Style x:Key="ListBoxStyle"> 

                <Setter Property="Control.Width" Value="400"/> 

                <Setter Property="Control.Height" Value="400"/> 

                <Setter Property="Control.Background"  

                        Value="DarkSeaGreen"/> 

            </Style> 

             

            <!-- ListBoxItem Stil och Template --> 

            <Style TargetType="{x:Type ListBoxItem}"> 

                <Setter Property="Control.Foreground" Value="Khaki"/> 

                <Setter Property="Control.FontSize" Value="14"/> 

                <Setter Property="Control.Margin" Value="10"/> 

                <Setter Property="Control.Template"  

                        Value="{DynamicResource lbiKey}"/> 

            </Style> 

            <ControlTemplate x:Key="lbiKey"  

                             TargetType="{x:Type ListBoxItem}"> 

                <Border BorderThickness="2" BorderBrush="Azure"> 

                    <StackPanel Orientation="Horizontal"> 

                        <Ellipse Width="10" Height="10"  

                                 Name="Ball" Fill="Indigo"/> 

                        <TextBlock Margin="5"  

                                   Text="{TemplateBinding Content}"/> 

                    </StackPanel> 

                </Border> 

                <ControlTemplate.Triggers> 

                    <Trigger Property="IsSelected" Value="True"> 

                        <Setter TargetName="Ball" Property="Fill"  

                                Value="LightCoral"/> 

                    </Trigger> 

                </ControlTemplate.Triggers> 

            </ControlTemplate> 

        </StackPanel.Resources> 

         

        <GroupBox Header="Japanska 1-7 romanji" Margin="20"> 

            <ListBox Style="{StaticResource ListBoxStyle}"> 

                <ListBoxItem>Ichi</ListBoxItem> 

                <ListBoxItem>Ni</ListBoxItem> 

                <ListBoxItem>San</ListBoxItem> 

                <ListBoxItem>Yon</ListBoxItem> 

                <ListBoxItem>Go</ListBoxItem> 

                <ListBoxItem>Roku</ListBoxItem> 

                <ListBoxItem>Nana</ListBoxItem> 

            </ListBox> 

        </GroupBox> 

    </StackPanel> 

</Page> 
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Om man kör exemplet ovan får man en sida med en groupbox som innehåller 
en lista med de japanska orden för ett till och med sju på romanji, framför sig 
(till vänster) har de varsin cirkel som signalerar om posten är markerad eller 
inte genom att byta färg.  

Exemplet är trivialt men visar ändå viktiga aspekter från XAML's sida. Man 
kan samla design som hör ihop på ett ställe så att det blir enklare att underhålla 
och mer överskådligt. Med hjälp av mallar kan man förändra en kontrolls 
utseende totalt, man säger att kontrollerna är "lookless", de kan anta vilken 
utformning som helst (nästan). Att kontrollerna är så formbara bidrar till att det 
grafiska användargränssnittet kan bli så olikt andra applikationer i dagsläget. 
Förutom de fördelar som redan är nämnda med stilar, mallar och resurser så 
kan de kombinerat med konceptet om trigger skapa en kraftfull teknik för både 
animation och andra effekter såsom ljud vid vissa händelser [12][13].  

Även om man kan skriva all XAML-kod förhand så är det oftast smidigare att 
ta hjälp av Microsofts utvecklingsverktyg Blend eller liknande, där man kan 
arbeta på ett mer grafiskt plan och XAML-koden genereras automatiskt.  

 

2.2 Interaktionsdesign 

Målet med interaktionsdesign är att göra det enkelt för människor att använda 
olika produkter. Det finns en uppsjö av tekniska produkter på marknaden, 
mobiltelefoner, digitalkameror, datorprogram och telefonsvarare. Alla har på 
ett eller annat vis ett användargränssnitt som människor ska använda för att 
nyttja produkten. Det är användargränssnittet som medverkar till att användare 
och program kan samspela med varandra men kan antingen vara bra eller 
mindre bra designad. Interaktion med exempelvis en dator involverar tre 
grundläggande typer av processer; uppfattningsförmåga, kognition och 
motorik. Målet för den som använder sig av teorierna om interaktionsdesign är 
att minimera allt arbete som krävs av dessa processer, både då det gäller dem 
var för sig och då det gäller alla tillsammans [21]. Något som är 
kännetecknande för bra interaktionsdesign är att det ska vara enkelt att 
använda. I boken ”Interaction Design – Beyond Human-Computer Interaction” 
nämns typexempel på en bra och en dåligt designad telefonsvarare [19]. 
Exempel på en dålig designad telefonsvarare är taget från hotellvärlden. Vi 
återger nedan exemplet i sin helhet, översatt från engelska till svenska.  
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”En gäst på ett hotell har glömt mobilen hemma och får förlita sig på 
hotellets telefon som har en röstbrevlåda. Gästen vill nu ta reda på 
om det finns några nya meddelanden och då även lyssna av dem. På 
en lapp bredvid telefonen står det: ’1. tryck 491’. I telefonluren hörs 
då en röst som säger: ’Välkommen till Soliga Hotellets röstbrevlåda. 
Var vänlig tryck in det rumsnummer som du vill lämna ett 
meddelande till.’ Gästen vill dock inte lämna ett meddelande utan 
han eller hon vill höra om det finns något meddelande. Därför väntar 
gästen på fortsatt information via telefonluren, men det finns ingen 
mer information. Gästen tittar på instruktionslappen och läser: 
’Tryck * ditt rumsnummer följt av #’. Rösten i telefonluren säger 
med stadig stämma: ’Var vänlig knappa in ditt rumsnummer följt av 
ditt lösenord’. Då gästen inte känner till något lösenord testar den att 
skriva in rumsnumret, vilket dock inte är rumsnumret och 
uppmaningen att skriva in rumsnummer och lösenord hörs nu på 
nytt. Gästen tröttnar och ringer uppgivet till receptionen som 
meddelar hur man kan se lösenordet och hur man ska gå till väga. 
Gästen upptäcker dock att det tar sex steg att lyssna av ett 
meddelande och fem steg att lämna ett nytt meddelande. ” 

Till stor del handlar problemet om hur man valt hur autentiseringen ska gå till 
väga. Det börjar med ofullständig information mot användaren om hur den ska 
gå till väga, fortsätter med att användaren inte får någon bekräftelse att den är 
på rätt väg och avslutas med att användaren ska trycka in viktig information, 
utan att användaren egentligen inte ens vet var denne kan få tag på 
informationen. En sådan design är verkligen enerverande, förvirrande, 
svåranvänd och då användaren måste gå igenom många steg för att nå 
informationen, och då det sällan är uppenbart vad användaren ska göra så är det 
dessutom oerhört ineffektivt.  

I exemplet med den röstbrevlåda som har en bra interaktionsdesign så har man 
byggt upp en liten modell. Inkomna meddelanden representeras av kulor som 
åker i en ränna, som i pinball. Bredvid denna ränna finns tre gropar. Den första 
gropen representerar att man lyssnar på meddelandet. Den andra gropen 
representerar att man kastar meddelandet och den tredje gropen att man ringer 
upp den person som lämnat meddelandet. Aktivering utav någon grop sker 
genom att man flyttar en kula ifrån rännan till en av groparna. 
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Denna röstbrevlåda är enkel att förstå, det är näst intill omöjligt att göra fel och 
det går snabbt att använda den för att man slipper olika mellanled. Genom att 
använda visuella hjälpmedel så får användaren en snabb överskådlig blick över 
hur många meddelanden som finns. Om vi leker med tanken och tänker oss en 
sådan här röstbrevlåda på ett rent fysiskt plan, så upptäcker vi snabbt en 
nackdel med den. På ett hotell måste man kunna autentisera sig. Kulorna kan av 
misstag försvinna, eller på ett hotell bli tagna för souvenirer. Även hos en 
vanlig barnfamilj blir den svåranvänd då barnen kanske välter ut kulorna eller 
leker med dem. Däremot fungerar den alldeles utmärkt att använda hos äldre 
personer där det är lugnt och mindre rörligt. Vi förstår härmed att en av 
huvudtankarna man måste utgå ifrån när man gör ett interface som ska ha god 
interaktionsdesign är att man måste ta hänsyn till var någonstans systemet ska 
användas och av vilka. Genom att från början utgå ifrån en viss grupp 
människor som ska använda systemet kan man lättare skapa en bra 
interaktionsdesign.  

En nyckelfråga för interaktionsdesign är hur man optimerar användbarheten 
och berikar användarupplevelsen för ett system eller en produkt, så att den 
matchar alla aktiviteter som innefattas. När man bestämmer hur något ska se ut 
eller vara uppbyggt så kan man antingen chansa helt vilt, följa sin intuition eller 
ha en mer ordnad struktur på hur man bäst väljer vilka val man ska göra. Att 
chansa vilt eller att följa sin intuition när designen utvecklas är mycket vanligt 
bland många olika typer av utvecklare, dock är det inget som ska 
rekommenderas. Det som förordas är att man ska använda sig av principer och 
strukturer inom interaktionsdesign och ha ett metodiskt arbetssätt. Det man då 
tar hänsyn till är [19]:  

 

• Frågeställning om vad målgruppen av användare kan göra bra, och vad 
de kan göra mindre bra 

• Frågeställning om vad som bäst kan hjälpa användarna att göra något 
arbetsflöde som de redan gör idag, fast på ett annat sätt. 

• Frågeställning om vad målgruppen skulle anse vara kvalitativ 
användardesign och berikad upplevelse 

• Lyssna på vad användare som tillhör målgruppen är ute efter, vad de 
själva vill ha och efterfrågar 

• Använda redan vedertagna tekniker för ökad användbarhet och berikad 
upplevelse under designprocessen. 
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Speciellt den andra frågeställningen är av betydelse i vårt arbete, för med just 
interaktionsdesign så menar vi ”designa interaktiva produkter för att hjälpa 
människor i deras vardag och arbetsliv” [19]. Mer precist gäller det att skapa 
upplevelser som utvecklar människors sätt att arbeta, kommunicera och bete 
sig. I de flesta världar behövs ett bra och effektivt sätt att förmedla upplevelser 
mot användare. Något som är av verkligt intresse är hur påtaglig 
interaktionsdesign blir när det gäller ”Human-Computer Interaction (HCI)”. 
Under de senaste tio till femton åren har det hänt revolutionerande mycket på 
det området. Från att datorer har använts av män i vita labbrockar, så har 
tekniken blivit så pass utbredd att även femåringar har en egen dator, och det 
blir allt vanligare att även pensionärer har en dator. Alltså har även 
interaktionen mellan användare och teknik förändrats markant, från att kunnat 
ha en väldigt teknisk framtoning med knappar och reglage, till att vara stora 
widescreenskärmar med många färger och vidsträckta animationer. 
Applikationerna har även gått från att vara skrivna för en användare, till att de 
nu kan ha multipla användare. Kort sagt så är det mycket mer att ta med i 
beräkningen när det gäller interaktionsdesign än vad det var förr. 

Som nämnts ovan kan man antingen skapa sina applikationer, system eller 
produkter via ren intuition, vilket inte rekommenderas, eller så kan man följa 
en process för interaktionsdesign. Denna process består av fyra led, fyra 
grundläggande aktiviteter [19]. 

 

1. Utröna de behov som finns och ställ upp kravspecifikationer 

2. Utveckla flera olika alternativa designer som motsvarar kraven från 
punkt 1. 

3. Bygg interaktiva versioner ifrån de designer som utvecklats i steg 2, 
bygg dem så att de blir kommunicerbara och att de verkligen kan 
användas av en slutanvändare. 

4. Evalvera och utveckla det som har blivit byggt i steg 2 och 3. 

 

Den här processen är väldigt generell för alla de områden där man kan använda 
sig av interaktionsdesign men den är framförallt påtaglig då det gäller 
människa-dator-interaktioner. Processen utgår inte från affärsprocesser som 
kan liknas vid ett vattenfall, utan det är en iterativ process som pågår 
kontinuerligt. Och framförallt steg fyra blir särskilt påtagligt för vinstdrivande 
företag, då den färdiga produkten står redo att lanseras. Slutar man att utveckla 
och förbättra produkten och inte kommer med någon ny produkt så drar 
konkurrenterna ifrån. Att utvärdera vad som har skapats för att se om det i 
tillräckligt hög grad är användbart är en hörnsten i interaktionsdesignens 
paradigm. 
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Som hjälp för att klara av att fullfölja de fyra punkterna ovan, har 
interaktionsdesignsprocessen nyckeltankar [19]. Även fast tankarna kan verka 
självklara, är de ändå en grundläggande del för en lyckad interaktionsdesign. 
Således består tankarna av detta: 

 

1. Användarna ska vara involverade i utvecklingsprocessen av projektet. 

2. Klart specificerad användbarhet och berikande upplevelse- mål ska vara 
identifierade. Dessa ska dessutom vara klart definierade och alla ska 
vara överrens om att dessa är målet. Detta ska ske i början av projektet. 

3. Iteration genom de fyra grundläggande aktiviteterna är ofrånkomligt, ty 
dessa är grunden till allt om man vill bygga på en säker grund för att 
kunna lyckas. 

 

Det som under dessa processer är viktiga att designa är användarupplevelser. 
Ska man ha en lyckad interaktionsdesign så måste man göra användarens 
upplevelser rikare. Precis som att man i datorns värld gått från textbaserade 
DOS-kommandon till grafiska användarlösningar. 

 

2.2.1 Fysisk design 

Med fysisk design menas hur färger, text och bilder ska vara utformade för att 
ge en optimal interaktionsdesign. I mer fackliga termer så kan man benämna 
detta som typografi, som just är samspelet mellan bilder och färger och text och 
dylikt [22]. Genom att använda den kunskap som finns inom interaktionsdesign 
och typografin så kan man göra designen mer användbar, mer ”lättläst” [22]. 
Med lättläst åsyftas två delar, läslighet och läsbarhet. Läslighet är läsarens 
förmåga att bokstavsformer och ordkombinationer. Med läsbarhet menas hur 
textinnehåll uppfattas, om det är en enda grå massa eller om det enkelt går att 
urskilja tankarna ned texten.  

Hur bokstäver och siffror upplevs på en skärm är helt annorlunda än hur dessa 
upplevs i en bok. Det finns olika typer av teckensnitt och alla är de indelade i 
två kategorier, seriffer och sanseriffer. Sanseriffer har inga utsmyckningar 
medan seriffer har det. De teckensnitt man vanligtvis använder på en skärm är 
sanseriffer. Är storleken på tecknen hög så går det dock att även använda 
seriffer [22].  
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Det man då ska tänka på är att teckensnittet ska ha en väl tilltagen versalhöjd, 
långa upp- och nedstaplar samt hög x-höjd [22]. Ju större tecknen är, desto 
lättare är de att läsa på en skärm. Dock bör man akta sig för att endast skriva 
med versaler, då dessa tar 10 % längre tid för en användare att läsa eftersom 
kontrasteffekten mellan versaler och gemener försvinner och allt blir mer 
kompakt [23]. 

Ytterligare en del i att skapa lättläst text är att använda den kontrast olika färger 
kan ge. Klarast kontrast ger svart text på vit bakgrund, men de flesta 
kombinationer där man har mörk text på ljus bakgrund är att föredra. 
Framförallt är sådana kontraster att föredra gentemot att ha ljus text på mörk 
bakgrund, för vid det senare så upplevs texten som smalare. Färgkontraster man 
bör undvika är vitt på rött, rött på grått, rött på grönt [22]. 

Vidare när det gäller bakgrund så bör denna vara enfärgad eller med diskreta 
mönster. Det man helt bör undvika är rörliga bakgrundsbilder och bakgrunds-
animationer då dessa stör ögats förmåga att uppfatta konturer [23]. 

I övrigt gäller att för att få designen att vara läsbar så bör man använda sig av 
sådant som användarna känner igen, exempelvis att länkar är blå och 
understrukna. 

Animation kan vara ett smidigt och framförallt kraftfullt sätt att informera 
användaren om en händelse ägt rum eller äger rum, utan att för den skull 
behöva skriva ut det i textformat på skärmen [25]. Man måste dock ha i åtanke 
att animationer ska använda sparsamt och med måtta för att inte förvirra och 
distrahera användaren [25]. 

Att visualisera ett system genom att skapa en 3D miljö medför en mer realistisk 
och verklighetsbaserad upplevelse. Vi lever i en tredimensionell värld och för 
att kunna återspegla vår egen värld i det tvådimensionella planet så måste alla 
rörelser och animationer ske realistiskt [21].  

Vad beträffande användande av pekdon har man funnit att användandet utav 
datormus är det snabbaste och mest tillförlitligaste sättet att få användaren att 
utföra olika uppgifter. När det gäller navigering är dock användandet utav 
pekskärm ännu bättre, för nackdelen med en mus är att den kräver en ren yta 
där den kan röra sig fritt. Med hänsyn taget till den flexibilitet olika pekdon kan 
ge, är det optimala att under designen inte påtvinga användaren något speciellt 
pekdon utan att låta denne fritt använda det pekdon som den tycker fungerar 
bäst i den specifika situationen [21]. 
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2.2.2 Berikad upplevelse 

För att ett fullskaligt system överhuvudtaget ska kunna ge en positiv och rik 
användarupplevelse måste den uppfylla vissa klart uttryckta kvalifikationer för 
användbarhet. Med användbarhet menade man från början, 1971, att det skulle 
vara ”lätt att använda” men har sedan utvecklats till att inbegripa hela 
interaktionen mellan användare, arbetsuppgifter och system [21]. Det finns sex 
stycken sådana krav [19]. Dessa krav innebär att systemet måste vara: 

 

• Effektivt 

• Prestationshöjande, hög verkningsgrad 

• Säkert att använda 

• Användbart 

• Lättförståligt, lättlärt  

• Okomplicerat 

 

Med att det är effektivt menas att systemet ska kunna genomföra det systemet 
är byggt för att kunna genomföra. Att systemet även ska ha en hög 
verkningsgrad tar effektiviteten till ännu en nivå. Inte nog med att systemet ska 
göra det som det är designat för, det ska även göra det effektivt på ett så 
smidigt sätt som möjligt. Alltså ska man minimera onödiga mellanled och 
skapa möjligheter för att användaren snabbt ska få något gjort.  

Med att det ska vara säkert att använda menas att användaren inte av misstag 
ska råka göra något oförutsett, som exempelvis att radera ett konto på en bank 
[20]. Det är lika tillämpligt när det gäller att ifrågasätta om exempelvis 
användaren verkligen vill avsluta programmet utan att spara informationen. En 
användare ska inte kunna göra fatala misstag om systemet designmässigt är 
säkert att använda. 

Bland kvalifikationerna står även att systemet ska vara användbart. Det innebär 
att det måste erbjuda verktyg som är effektiva för att användaren ska kunna 
åstadkomma det den vill. Exempelvis visar ett ordbehandlingsprogram utan 
rättstavningskontroll stor brist på användbarhet, likaså en miniräknare som bara 
kan utföra de fyra grundläggande räknesätten. 
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Systemet får inte heller vara svårt att lära sig. De potentiella användarna vill 
helst kunna sätta igång med sin konstruktiva sida direkt då de öppnar systemet, 
inte använda åtskilliga timmar till att lära sig hur de ska uppnå resultat. Som ett 
led i detta måste även användarna kunna, åtminstone överskådligt, komma ihåg 
hur de använder systemet, utan att behöva lära in sig allt på nytt om det har 
varit oanvänt en tid. Så även om systemet ska kunna utföra mycket 
komplicerade uppgifter, måste uppbyggnaden av det vara okomplicerat. Det 
system som man inte överskådligt kan lära sig på 10 minuter som lekman med 
hjälp av instruktioner är för komplicerat [21]. 

Detta är grunderna, men med hjälp av interaktionsdesign så vill man ju gärna 
utveckla något som är lite bättre än medelbra system. Som hjälp till detta kan 
man använda sig utav ytterligare mål som man ska uppnå. Det är inte bara så 
att man endast vill utveckla program som är effektiva och ökar produktiviteten 
i arbetet, interaktionsdesign handlar även om att utveckla system som är: 

 

• Tillfredsställande 

• Njutningsfulla 

• Roliga 

• Underhållande 

• Hjälpfulla 

• Motiverande 

• Fysiologiskt tilltalande 

• Uppmuntrar kreativiteten 

• Belönande 

• Emotionellt tillfredsställande 

 

Något som är viktigt att tänka på är att man inte kan uppnå alla dessa tio mål 
när man utvecklar ett system. Beroende på var man lägger tyngdpunkten vid 
grundkraven så kommer man att få olika fokus och tyngd beträffande målen för 
berikad upplevelse. System som är roliga och underhållande lämpar sig bäst i 
vissa branscher, såsom dataspelsbranschen, medan exempelvis ett 
säkerhetssystem inte kan lägga tonvikten på att det ska vara underhållande för 
då uppfattas det inte som seriöst [19]. 
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Man kan därmed förstå att användarupplevelser skiljer sig något från de mer 
generella målen för användbarhet. Användarupplevelsens mål är att öka den 
positiva erfarenheten från användare som brukar systemet, medan målen för 
användbarhet är till för att systemet ska vara eminent att använda [19]. Vilka 
användarupplevelser som ligger nära förbundna med vilka sorters mål för 
användbarhet som finns kan ses i bilden nedan. 

 
[1.4] Bild över samverkan mellan användarupplevelse och mål för användbarhet. 
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3 Genomförande 

Under arbetets gång hade vi kontinuerlig kontakt med vår kontaktperson på 
System Andersson. Detta kommunikationssätt var gynnsamt på grund av att det 
påverkade oss att hela tiden prestera ännu mer och från företagets sida hade 
man alltid full inblick i vilken fas vi befann oss.  

 

3.1 Inledningsfas 

Redan från första mötet med System Andersson bestämdes på vilka 
grundpelare som vårt examensarbete skulle byggas på. De direktiv vi fick från 
mötet var att prototypen skulle byggas med hjälp av Windows Presentation 
Foundation med C# som implementeringsmetod. Därmed var val av 
programmeringsspråk och indirekt utvecklingsverktygen redan valda. 

Varför utvecklingsverktygen redan var valda i den stund då WPF och C# 
bestämdes, var för att det på marknaden bästa utvecklingsverktyget för XAML 
då var Microsofts Blend. Blend (Version 2 Beta Februari) i sin tur har 
integrerat stöd för Visual Studio projektfiler. Blend ingår i Microsoft 
Expression Studio, så vi fick även tillgång till Microsoft Design 2 vilket vi 
använde för att rita vektorgrafik. Arbetsflödet mellan Microsofts produkter var, 
då beslutet togs, undantagslöst bättre än något annat företags uppsättning av 
utvecklingsverktyg.  

Därefter fick vi instruktioner om att studera och läsa in oss på WPF eftersom 
ingen av examensarbetarna hade tidigare erfarenheter av det.  

 

3.1.1 Inlärning av Windows Presentation Foundation 

Det var Karsten Januszewski (teknisk evangelist, WPF) som fick inleda 
inlärningsfasen om WPF. Karsten skrev 2006 en artikel eller snarare en guide 
på hur man bäst lär sig programmera WPF på 5 dagar.  

Guidens 5 dagar fördelade inlärningsmomenten lika sinsemellan. Den första 
dagen börjar med filmvisning från MIX 2006 och undersökning av vad WPF 
var kapabel till. Följande dag var en blandning av film och trevande 
kodskrivning. På den andra dagen tipsade Karsten om Petzolds bok [13]. Dag 
tre innefattade djupare studier på olika konceptuella delar i WPF. Dag fyra var 
det meningen att man själv skulle bygga en applikation. Sista dagen var en 
repetition av föregående dag för att man förmodligen inte fick det att fungera 
smärtfritt första gången man programmerade det.  
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För att skaffa oss ännu mera kunskap om WPF gick vi också igenom ”WPF 
Boot Camp” som Microsoft höll 2008 (också den under ledning av Karsten 
Januszewski). Microsoft hade lagt upp filmer som fångade de föreläsningar 
som genomfördes under ”Boot Camp”:en och gick att streama. Denna guide 
var uppdelad på tre och en halv dag med totalt 21 filmer på cirka en timme 
styck. Det var inga okända personer som deltog som föreläsare, det fanns namn 
såsom Jonathan Russ (IdentityMine) och Robert Ingebretsen (IdentityMine). 
Hela detta ”Boot Camp” var till godo för examensarbetet eftersom den gav 
grunden till WPF och visade hur utvecklingsverktyget Blend fungerade.  

 

3.1.2 Microsoft MSDN event 

När Microsoft kom till Jönköping våren 2008 för att lansera sin nya plattform 
tog vi tillvara på tillfället att framförallt få information om nyheterna i den 
senaste versionen av utvecklingsverktyget Visual Studio (Visual Studio 2008). 
Eventet hette ”Lansering i din ort” och innefattade inte bara demonstrering av 
kompilatorn utan hela utvecklingsplattformen. Talaren, Robert Folkesson 
(utvecklarevangelist), visade även Windows Server 2008 och SQL Server 
2008. Dock var de två sistnämnda av mindre intresse för denna rapport.  

Av betydelse för detta examensarbete var att vi fick inblick i hur det nya Visual 
Studio 2008 opererade. Gentemot föregående version fanns inte några större 
skillnader på varken användargränssnittet eller på ”Intellisense” i de 
ursprungliga språken. Men en av de större nyheterna var integrerat stöd för 
WPF och olika sätt att bestämma vilken .NET-framework man skulle utveckla 
mot. Stödet för XAML i ”Intellisense” var en god nyhet samtidigt som den nya 
vyn ”Split-view” för XAML arbete fanns tillgänglig och skulle göra arbetet 
mera konkret och greppbart.  

 

3.1.3 Undersökning om marknadens förändringar 

Tack vare ett allt snabbare Internet under de senaste åren och annan teknik som 
ständigt utvecklas och som finns tillgängligt i dagens samhälle, så har vi kunnat 
ta del utav inspelade konferenser och seminarier ifrån Microsoft. Seminarierna 
och konferenserna som vi tagit hjälp utav har varit inspelade under Microsoft 
Event 2006 samt Microsoft Mix 2008. Tack vare lämplig videokompression har 
inspelningarna hållit en hög kvalite och det har då blivit enklare att ta till sig 
huvudtankarna ifrån deras framträdanden. Tillvägagångssättet under 
konferenserna och seminarierna har varit att en huvudtalare varit ansvarig och 
att denne haft gästföreläsare som visat på sina specialicerade ämnen. 
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Då det är Microsoft som är upphovet bakom WPF så har de ett antal sådana här 
inspelningar med utgångspunkt vad WPF är och hur man använder det. Sådana 
inspelningar kan man ha stor nytta utav om man från början inte har någon 
egentlig uppfattning om vad som menas med WPF. De inspelningar som finns 
tillgängliga riktar sig mot utvecklare och mot designers. Genom att studera 
dessa inspelningar kan man bilda sig en uppfattning om hur ett av världens 
största IT-bolag uppfattar hur framtiden kommer att se ut och vilka tekniker 
som kommer att vara aktuella. 

Genom MIX har vi fått en inblick i hur olika applikationer som använder WPF 
har vuxit fram. Vi har även fått se verklighetsanpassade applikationer som 
används idag (inte många ännu). Exempel på WPF-applikationer vi sett är 
Yahoo Messanger, ett antal tidningsapplikationer och en Microsoft PowerPoint 
konkurrent. Vi hänvisar till [18] för en mer komplett lista. 

 

3.2 Framtagning av första designen 

3.2.1 Idéfasen 

Parallellt med att vi läste in oss och studerade WPF så inledde vi en tids 
brainstorming internt mellan oss. Vi anpassade de generella reglerna för hur 
brainstorming ska gå till och på brukligt vis lade vi fram en mängd idéer och 
koncept. Efter brainstormingsessionen, när vi hade en handfull idéer, satte vi 
oss ner och började sålla bort idéer en efter en. De idéer som föll bort hade 
antingen en för alldaglig karaktär eller så var de på tok för komplexa för att 
senare kunna implementeras i vår prototyp. Andra förkastade förslag kändes 
inte rätt för denna typ av applikation.  

Efter en del debatterande kom vi slutligen fram till en idé som vi båda var 
nöjda med. Vi tog den till nästa nivå genom att konceptuellt rita och måla upp 
den med hjälp av olika ritprogram (SolidWorks, Photoshop och Microsoft 
Paint).  

Förslaget vi fastnade för var en meny i en 3D-miljö där man med hjälp av 
septagoner kunde navigera i applikationen. Själva scenen var befann sig i 
hörnet av ett 3D rum. Se bilaga 3.  
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3.2.2 Reflektioner från företaget 

Den konceptuella designen vi kommit fram till själva presenterade vi på ett 
möte hos System Andersson. Vi började med att visa vår idé från början till 
slut. Under mötets gång fick vi ta del av vad våra handledare tyckte och tänkte, 
det var värdefull input. I det stora hela så behölls idén som den var i 
ursprungligt skick.  

Mötet med företaget gav oss vidare riktlinjer och klartecken att börja 
programmera och designa en prototyp med hjälp av WPF.  

 

3.3 Första prototyparbetet (Septagoner) 

Inlärningen och designframtagningen kan ses som två parallella aktiviteter till 
en början. Efter att vi undersökt WPF till den grad att vi kände oss bekväma 
och dessutom var på det klara med hur vi ville att menysystemet skulle se ut så 
började en ny fas i vårt examensarbete, prototypen skulle byggas. Under tiden 
som vi arbetade med prototypen hade vi samtidigt en kontinuerlig dialog med 
företaget där vi bedrev designutveckling.  

 

3.3.1 Usercontrol 

Vi ville absolut skapa en usercontrol (en kontroll som programmeraren själv 
kan komponera med vilka kontroller och logik som han/hon finner lämpligt) 
med en egendesignad figur som skulle agera som den befintliga kontrollen 
knapp.  

Vi använde, som tidigare nämnt, Visual Studio 2008 och Expression Studio. Vi 
började med att rita de grundläggande bilderna, själva knapparna till menyn. 
Det gjorde vi med hjälp av Expression Design för att få tillgång till 
vektorgrafik och dessutom kunna exportera det färdiga grafiska objektet till 
XAML. Efter en export till en XAML-fil är objektet beskrivet som figurer med 
olika attribut och värden för kanter och bakgrund. Det är sedan lätt att lägga till 
den nyexporterade XAML-filen till ett WPF-projekt som var inställd på att ge 
en usercontrol som output i en .DLL. Projektet kan man skapa med antingen 
Visual Studio eller Blend.  

När man väl lagt till XAML-filen med det grafiska objektet kan man skapa en 
logik som man finner passande. Vi valde att lägga till en dependency på 
kontrollen så att när man använder den ska man kunna byta färg på utseendet. 
Det är ingen komplex kod som behövs skrivas, utan nedan följer ett litet stycke 
från funktionen som har hand om initieringen av en färg.  
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for (int i = 1; i <= 3; i++) 

{ 

    System.Windows.Shapes.Path e = 

(System.Windows.Shapes.Path)LayoutRoot.FindName("Fig" + i); 

    Color c = 

(Color)ColorConverter.ConvertFromString(this.FillColor); 

    c.ScR = 0.8f * (i - 1) / 2 + c.ScR * (1.5f - 0.5f * i); 

    c.ScG = 0.8f * (i - 1) / 2 + c.ScG * (1.5f - 0.5f * i); 

    c.ScB = 0.8f * (i - 1) / 2 + c.ScB * (1.5f - 0.5f * i); 

    e.Fill = new SolidColorBrush(c); 

} 

System.Windows.Shapes.Path p = 

(System.Windows.Shapes.Path)LayoutRoot.FindName("Fig4"); 

((LinearGradientBrush)(this.Resources["stdBrush"])).GradientStops[0].

Color = 

    (Color)ColorConverter.ConvertFromString(this.FillColor); 

p.Fill = (LinearGradientBrush)(this.Resources["stdBrush"]); 

 

Ovanstående kodstycke letar alltså upp fyra delfigurer i kontrollen och 
modifierar deras utfyllnadsfärg. Den formel som varje färgvärde ändrar med är 
tänkt att ge en ljusillusion där en delfigur som träffas mycket reflekterar ljuset 
och ska då få en ljusare framtoning än en som inte träffas eller reflekterar så 
mycket ljus.  

 

3.3.2 Reflektioner från företaget 

Efter att vi färdigställt den första prototypen där vi tyckte att vi kunde visa hur 
applikationen skulle se ut och man kunde se flödet så bokade vi in ett möte med 
företaget för en revision. Med hjälp av den prototyp vi byggt kunde vi 
tillsammans med företaget identifiera brister och inflika kommentarer till 
förbättringar.  

Det vi kom fram till var att systemet ”inte kändes rätt”. De förbättringar vi ville 
göra var att korta ner hierarkin för att komma fram till informationen samt att 
införa något som kännetecknade företagets målgrupp. Det var då iden om att 
designa en bult med tillhörande muttrar som menydesign.  

Med ovanstående riktlinjer kunde vi påbörja en förbättringsprocess av vår 
prototyp. Som tidigare höll vi regelbunden kontakt med företaget.  

 

3.4 Förbättringar av första prototypen (Mutter) 

Reflektioner och våra egna tankar kring applikationens layout hade gett en ny 
nivå i och med införandet av den nya menyn. Vi var motiverade att påbörja 
denna andra version av prototypen.  
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3.4.1 Återanvändning 

Den vektorgrafik vi skapat till den första prototypen kunde vi återanvända på 
ett relativt bra sätt. Genom att integrera septagonerna med en vektorgrafisk bult 
så skapade vi en illusion av att septagonerna var muttrar.  

Givetvis kunde vi ha kvar själva grundlayouten och strukturen på de 
layoutkontroller vi hade som root och nära root.  

 

3.4.2 Förbättringsarbete 

Samtidigt som vi implementerade ny funktionalitet till applikationen så tog vi 
tillfället i akt att uppdatera och lägga en snyggare touch på utseendet. Det 3D-
rum vi hade haft tidigare hade bara varit ett hörn, nu separerade vi istället 
väggarna och lade till mjuka rundade kanter på dem.  

Vidare jobbade vi en del med de färger och reflektioner vi visade i 
programmet. En jämnare och mer logisk färgtoning antogs och även en 
mörkare spegel i golvet för att få ett bättre djup och snyggare framtoning.  

 

3.4.3 Reflektioner från företaget 

När vi realiserat den utvecklade idén med en bult och mutter som meny tog vi 
återigen kontakt med företaget för en etappredovisning. Vi, tillsammans med 
företaget, kunde dock konstatera att den prototyp vi visade upp inte uppfyllde 
de krav som vi utgått ifrån. Prototypen visade sig bli för obalanserad då den 
bult-/mutterkombination tagit för mycket plats av arbetsytan på ett både 
klumpigt och oelegant sätt.  

Åtgärder togs till för att göra designen och prototypen användbar. Detta 
inbegrep idéer om hur vi skulle spara på utrymme och utnyttja arbetsytan på ett 
smartare sätt var det vi diskuterade. Genom dessa diskussioner hamnade vi till 
slut på en lösning där vi använde oss av rör. Ytterligare förbättringar som 
diskuterades var hur systemet verkligen skulle signalera med användaren och 
hur man på bästa sätt använder sig av den begränsade arbetsyta som finns.  

De förfiningar som vi genomfört i den tidigare versionen kändes dock relevanta 
och det var därför bara intressant att fokusera på menyns utseende.  
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3.5 Vidareutveckling av andra prototypen (Rör) 

Denna tredje prototyp var en idé som verkligen kändes solid. Dock innebar de 
riktlinjer vi fått att tidigare arbete med menydelen av applikationen inte var, till 
mestadels, återanvändbar i denna prototyp. Prototypen och alla förändringar 
kan ses i bilaga 5. 

 

3.5.1 Signalering 

En ny modul i applikationen för denna version var en signaleringsmekanism 
med tillhörande objekt i användargränssnittet. Objektet tog formen av en boll 
som i sin tur kan liknas vid solen eftersom den hänger fritt i luften. Dess färg är 
grön då systemet är ok och röd då det finns ärenden som måste/bör åtgärdas. Vi 
lade till en funktion så man enkelt kunde ”toggla” bollens färgutseende.  

 

3.5.2 Animation och effekter 

I och med det nya menysystemet så var vi i denna version av prototypen 
angelägna om att implementera animation och effekter på ett diskret men ändå 
stilfullt sätt. På så vis kan användaren snabbt och enkelt lokalisera sig var 
denne befinner sig i systemet.  

Den första tanken, som också realiserades, var att animera rören uppåt, så att 
det gav en illusion av att de svävade upp, när de var aktiverade. Då skulle man 
med ett snabbt ögonkast kunna identifiera vilket alternativ som var aktivt. Detta 
var enkelt att genomföra eftersom de ”canvas” som vi använde har ett attribut 
som heter ”margin”. Genom att manipulera detta attribut kunde vi lätt 
verkställa förväntat resultat.  

Det andra vi ville införa var färgkoder. Eftersom man med färger kan göra ett 
objekt mer utstickande än andra var detta en viktig aspekt för menyns karaktär. 
Detta löste vi genom att lägga en rektangel under texten som fick fungera som 
en slags lampa som lyste upp när ett menyval var markerat. Vi tog begreppet 
färgkoder ett steg längre då vi även band färgkoden till bakgrunden av rubriken 
i själva innehållsfönstret. Genom att koppla ihop rubrik och valt menyalternativ 
kan man lätt lokalisera sig. En liten förändring av färgen på menyvalet gavs till 
den som var aktiverad gentemot de övriga, men det räckte för att ge en stor 
kontrast som var lätt att upptäcka.  
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En annan animation som vi lade till var en färganimation av texten som 
presenterade menyvalet. Denna gav vi en (1) blinkande effekt när man väl 
tryckt ner på ett menyval. Detta för att ge användaren en antydning att systemet 
har uppfattat begäran.  

Vi putsade även vår prototyp med bitmappeffekter såsom Bevel och Emboss 
för att få en finare lyster och ett mindre platt utseende. 

 

3.5.3 Övriga förändringar 

Även den interna strukturen på hur vi hanterar sidhanteringen ersattes i denna 
version av prototypen. Ändringen innebar att sidan som laddas är dold för 
användaren och även för code-behind ett relativt dolt attribut (vi angav det nu i 
attributet ”tag”).  

Att använda arbetsytan till maximum var en av de riktlinjer vi fick från 
företaget. En frågeställning som uppstod var dock hur en sådan funktion skulle 
kunna se ut och hur denna funktion skulle kunna implementeras. Vi kände att 
detta var en viktig fråga och prioriterade den högt för att så snabbt som möjligt 
komma fram till ett svar. Vi löste detta genom att sätta en speciell 
förstoringsknapp som förstorade den aktiva delen i innehållsfönstret. I 
praktiken är det en fråga om att dölja och visa samma sida fast i två ”frames”, 
en vanlig och en förstorad. Oturligt nog visade det sig att ett problem uppkom 
då vi implementerade detta. Problemets källa var att man inte får utslag på en 
navigation om man står på en sida och vill navigerar till samma. Detta gäller 
när en andra frame navigerar till den mellan första och andra händelsen i 
tidigare nämnda mening. Då detta var något vi ville utföra så var vi tvungna att 
implementera en ”dummy” som fick fungera som en osynlig sida, dvs. som 
användare skulle man aldrig se den, men den finns där för att få logiken bakom 
att agera som vi vill.  

Genom att använda företagets logga/symbol på smarta ställen i programmet 
skapade vi en sorts vattenstämpel som både var estetiskt snygg och funktionell. 
Ett klick på loggan gav upphov till att användarens dator startar en webbläsare 
som automatiskt försöker navigera till företagets hemsida.  

Tidigare versioner av prototypen hade inte direkt något innehåll. Det sänkte 
prototypens värde om man ser till trovärdighet och realism. Vi gav denna 
version en höjning på tidigare nämnda faktorer genom att implementera förslag 
på hur olika sidor skulle kunna se ut.   

Vi redigerade bort menyalternativet avsluta, som ändå kan utföras på annat vis, 
för att ta hänsyn till den felande faktorn som människan tenderar att ha. Det 
minskar drastiskt effekten av ett eventuellt feltryck som även kan hända den 
bäste. 
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4 Resultat 

Slutprodukten i detta examensarbete är den prototyp av ett menysystem som vi 
byggde med hjälp av WPF och utvecklingsverktygen Visual Studio, Expression 
Blend och Expression Design. Designens utformning är ett 3D-rum där 
interaktiva animationer och färger samspelar och skapar ett fungerande 
menysystem.  

 

4.1 Layouten 

Resultatet utgår från prototypen, vår fjärde version (kodnamn Rör), vars layout 
kan beskrivas som ett 3D-rum. Innehållet presenteras på ett plan som står 
parallellt med användaren så att man kan läsa/skriva på ett traditionellt sätt.  

Vidare befinner sig under innehållspresenteraren ett speglande plan eller golv 
som ger en illusion av en lackerad yta. Bakgrunden är i en blåskala som 
förändras mot vitt. Hela applikationen går i System Anderssons färger, 
nämligen blått.  

Till höger om innehållspresentationen har vi själva navigationen, i form av rör 
som står på det lackerade golvet. Det menyval som för stunden är valt befinner 
sig något högre upp än dess ursprungsplats så att det ger en känsla av 
upplyftning. Dessutom har den en färgkod som speglas i 
innehållspresentationens rubrikrad.  

Ovanför rören finns en boll som är tänkt att signalera om det finns något som 
behövs göras i systemet. Signaleringen sker med det klassiska gröna och röda 
skenet, där grönt betyder att systemet är ok och rött att det är något som bör 
åtgärdas.  

På varje sida (om man inte har expanderat sidan) finns System Anderssons 
logga ner till vänster på innehållspresenteraren. Ett klick på den ger upphov till 
att användaren kommer till företagets hemsida.  

Sista pusselbiten i vår layout är den blåa expanderingsknappen som vi valde att 
placera högt till höger i innehållspresentationsfönstret. Knappen förstorar det 
aktiva fönstret som visas i innehållspresenteraren.  
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4.1.1 Sidlayout 

Som tidigare nämnts i rapporten så lade vi inte någon vikt på innehållet, dock 
tittade vi på hur eventuella sidlayouter skulle kunna se ut. Vi implementerade 
exempel på rena textsidor där vi använde oss av FlowDocument. 
FlowDocument är en kontroll i WPF som presenterar formaterad textmassa. 
Layouter som innehöll inputalternativ i form av inmatningsfält, listalternativ, 
checkboxar och radioknappar. Vidare gjorde vi exemplifieringar av hur olika 
tabbkontroller skulle kunna se ut.  

Under hela examensarbetets gång arbetade vi med scrollview. Vad scrollview 
gör är att om en sida är för stor så klipps inget utan WPF lägger automatiskt till 
en scrollbar.  

 

4.2 Interaktionsdesignsaspekter 

Vi fick vår målgrupp definierad från System Andersson redan vid projektets 
början. Definitionen var att vår målgrupp är vanligtvis män runt 40 årsåldern 
som har en viss datorvana. Genom fri tolkning av definitionen för målgruppen 
har vi arbetat efter att användarna kanske inte har ECDL-kort, men åtminstone 
bör ha förmåga att, efter en viss träning, klara av de första modulerna för att 
kunna ta det kortet [24]. Det är den utgångspunkten som vi arbetat efter när vi 
bestämt målgrupp. 

IT-stödsystemet som helhet ska vara uppbyggt så att det ger ett intryck av att 
det kommunicerar med användaren. Istället för att användaren självmant måste 
komma underfund med att ett visst arbete måste utföras så ska IT-stödsystemet 
självt säga till om det. Vi hade tänkt lösa detta genom att ha böjda stänger som 
snurrar runt den gröna bollen, som då kan lysa upp ifall något har hänt, var och 
en för sitt ansvarsområde. Dock löstes inte detta helt, utan istället 
kommunicerar programmet med användaren genom en speciell sida i IT-
stödsystemet som man kommer åt genom att klicka på den gröna bollen. Denna 
boll kan dock i sig ändra färg ifall det, enligt systemet, är något som måste 
åtgärdas. Som redan nämnts i 3.5.1 och 4.1 så sker detta genom att bollen byter 
till en röd färg. 

En annan interaktionsdesignsaspekt är hur stor del av skärmen som ska vara 
användarområde och hur stor del som ska vara designutfyllnad. Den målgrupp 
vi riktar oss till skulle, enligt System Andersson som representerar användarna 
i denna målgrupp, helst av allt vilja att hela skärmen var fylld av ett enda 
jättestort inmatningsfält. Detta är dock oförenligt med det resterande kravet om 
användarvänlighet men vi har ändå löst det på så vis att huvudfönstret, som all 
text visas upp i, kan förstoras till att täcka hela skärmen genom ett enkelt 
knapptryck. Och genom ett lika enkelt knapptryck på samma symbol så kan 
man få rutan i ursprungsläge så att man kan gå vidare via menyn. 
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För att förbättra säkerheten i menyn så att användaren inte av misstag stänger 
ned programmet så valde vi att ta bort menyvalet "Avsluta". Det finns andra 
sätt att stänga av systemet, såsom att trycka på den röda rutan med ett vitt kryss 
i, och genom att bara använda dessa riskerar inte användaren att av misstag 
stänga av systemet. 

Färgkoder och -kopplingar är något vi har jobbat med i denna prototyp. För att 
ge en enhetlig färgupplevelse valde vi att ha allt i företagets färg, med andra 
ord blått. För att göra den text som finns läsbar så har principen att det ska vara 
kontrast mellan text och bakgrundsfärg tillämpats. På de ytor där bakgrunden 
har varit ljus så har svart textfärg använts, medan textfärgen har gått mot vitt på 
de bakgrunder som bestått av starka färger. För att ytterligare förbättra 
läsligheten så har Sanseriffer använts. 

Eftersom menyn animeras efter och före att användaren valt en rubrik så 
kommer man att få en ”mjuk övergång” till den nya informationen vilket gör att 
användaren inte skräms allt för mycket då denne ser vad som händer. Med 
mjuk övergång menar vi att systemet inte helt abrupt ändrar om för mycket och 
drastiskt på layouten utan någon egentlig logik.  
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5 Slutsats och diskussion 

5.1 Frågeställningar och mål 

Vi fann snabbt att för att i dagens IT-vana värld kunna uppnå de mål som finns 
inom interaktionsdesign behöver menyn vara grafisk. Detta var även ett krav 
ifrån företaget, så vi arbetade utifrån de förutsättningarna redan från början. Det 
vi upptäckte, genom att virtuellt medverka på Microsoft MIX, var att den bästa 
och senaste tekniken för detta ändamål är Windows Presentation Foundation 
som finns i ramverket .NET 3.0 och högre.  

Genom att använda oss av Windows Presentation Foundation kunde vi realisera 
den utvecklingsfas vi fann ibland annat Preece böcker, som visar på att 
arbetsflödet när man arbetar med interaktionsdesign är att först utröna vilka 
förutsättningar man har och vad som behövs designas, och att man sedan i fyra 
steg genomför designprocessen. 

Allra helst önskas det att den färdiga produkten får en design som vida 
överträffar allt annat, att den är fullständigt unik och är det bästa av alla 
världar. Kort sagt så vill man uppnå en design som teoretiskt sett innehåller 
fullt värde på alla mål som kan sättas upp. Tyvärr är inte detta möjligt utan man 
måste, med hjälp av det behovet som finns, bestämma sig vad tonvikten på till 
exempel designen ska ligga. Man måste bestämma sig om den färdiga 
produkten ska vara säker att använda eller om den ska vara oändligt rolig och 
underhållande – man kan inte få med lika mycket av alltsammans och samtidigt 
få det bra. 

 

5.2 Metoder och arbetsstruktur 

Inlärningsfasen av WPF började med inspirerande och vägledande ord om att 
man måste/bör ha rätt inställning: en nybörjares tankesätt. Det anammade vi 
och vi tror att det verkligen gjorde skillnad. Vi följde inte de 5 uppsatta dagarna 
slaviskt då vi inte hade heldagar till examensarbete, men tillsammans med 
övrigt material utgav de en mycket bra grund för oss att bygga vidare på. Den 
grundliga undersökning om vad WPF är och hur WPF fungerade var en 
nödvändighet för att examensarbetets prototyp skulle bli färdigställt. 

Den metod vi valde att arbeta efter innefattade en parallell arbetsstruktur 
(designframtagning parallellt med inlärning, designutveckling parallellt med 
prototypbygge). Genom att utnyttja det väl fungerande arbetsflöde som finns i 
WPF var denna metod genomförbar. Vi upplevde tekniken som ett smidigt sätt 
att enkelt och snabbt uppnå våra mål.  
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5.3 Prototypen 

Examensarbetarna är fullt medvetna om att de inte är några grafiker av högre 
rang, men vi tycker ändock att vi har lyckats skapa en harmonisk applikation 
som ger en ”häftig” och ny tappning av menysystem som inte finns i dagens 
MPS-system vad vi känner till. Vi tror att, med lite ytterligare finjustering, 
skulle den kunna behålla ett fräscht intryck även om 20 år, vilket ju var de 
uttryckliga instruktionerna vi fick.  

Att vi hade så pass många prototypversioner tror vi gynnade slutprodukten 
eftersom vi på resans gång blev allt säkrare på vad vi gjorde vilket ledde till att 
utvecklingsprocessen blev snabbare med tiden. Ett annat synsätt är att varje 
version medförde förbättring till den interaktionsdesignsmässiga faktorn i 
menysystemet vilket också gynnade slutprodukten.  

5.3.1 Design  

Det menysystem vi har utformat har en målgrupp som skiljer sig från dagens 
användare av vårt företags MPS-system. De som vi riktar in oss på kommer att 
ha en mycket större datorvana och kommer att ha högre krav på applikationens 
utseende då det är det första de möter. Samtidigt har vi även tagit hänsyn till att 
den målgrupp vi vänder oss till inte har datorkunskap som primärt intresse och 
därför lagt en viss tonvikt vid att systemet ska vara enkelt att använda och 
enkelt att lära sig. Därför, även om det ser annorlunda ut gentemot andra 
system, kommer det förhoppningsvis att fungera i framtiden.  

Man kan inte göra menysystemet totalt annorlunda från dagens system 
eftersom användaren på något vis måste känna igen sig för att inte bli 
bortskrämd och ta avstånd från produkten. Vi tycker att vi löste detta genom att 
designa menysystemet och applikationens layout så att det efterliknar en vanlig 
hemsida (med menyvalen till vänster och innehållet i en större ruta till höger). 
Eftersom många vet vad en hemsida är så kommer också många att känna igen 
sig. Vi har även applicerat en relativt platt hierarki och har en överskådlig 
layout så att man lätt kan navigera genom applikationen, för att på så sätt få 
upp användarvänligheten.  
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Man skulle kunna opponera sig emot att vi har implementerat för mycket 
animationer. Man skulle kunna säga att eftersom varje menyval rör sig blir det 
jobbigt för användaren att hittar rätt eller att allt blir en röra på grund av att det 
är så mycket som händer. Vi är medvetna om att en applikation med för mycket 
rörelse lätt blir svår att greppa. Vi menar dock att de animationerna vi har lagt 
till skiljer sig tillräckligt mycket ifrån bakgrunden så vi är i den tro att vi har 
lyckas skapa en harmoni i systemet där ordet lagom är ett väl beskrivande 
adjektiv för vårt gränssnitt. En fundering skulle dock kunna vara om inte valet 
med rörliga animationer gör systemet rörigt och jobbigt att använda. Vi är av 
den uppfattningen att ett fullständigt statiskt system skulle vara motsatsen till 
berikande användarupplevelse, som ett nöjesfält utan attraktioner. Vi anser att 
våra animationer är stilrena och tämligen odramatisk. Vi tror inte att det finns 
användare som inte skulle hänga med i det lugna tempot som animationen 
utförs i.  

 

5.3.2 Författarnas reflektioner kring slutprodukten 

Vi tycker vi har lyckats skapa ett väl fungerande prototyp av ett menysystem. 
Mer ingående vad vi är nöjda med i prototypen är att vi fått användning för 
nästan alla de WPF-kunskaper vi samlade på oss under den inledande delen av 
examensarbetet. Speciellt nöjda är vi att vi löste maximeringsproblemet 
(beskrivet i ”Övriga förändringar” under ”Genomförande” och 
”Vidareutveckling av andra prototypen [Rör]”).  

Men tanke på det faktum att vi inte är designutformare så tycker vi ändå att vi 
lyckades bra med färgsättning och layoututvecklingen. Denna punkt är ett stort 
område som vi skulle vilja rekommendera System Andersson att titta mera på 
då vi tycker det är viktigt med första intrycket. Det påverkar även 
helhetskänslan, vilket vi inte vill ska bli lidande.  

Delar som vi är mindre nöjda med är just att vi designmässigt inte riktigt räckte 
till för att visa prototypens fulla potential. Vidare tycker vi det är synd att vi 
inte hade tid att gå in på undermenyer eftersom den övergripande menyn blir 
lite dysfunktionell av att inte ha något direkt att presentera.  

En annan aspekt är att den kod vi skrivit ska vara så generell som möjligt för att 
System Andersson ska kunna sätta sig in i det när vi lämnar över det vi gjort. 
På den punkten hoppas vi att vi har gjort ett bra arbete. Med kommentarer och 
logiska variabel- och funktionsnamn tror vi att vi får godkänt.  
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5.4 Vidareutveckling 

Om tid funnits hade det helt klart varit intressant att gå in på djupet i menyn 
och designa ett fullfjädrat menysystem åt System Andersson. Då hade 
menysystemet kommit mera till rätta än det resultat vi presenterat i denna 
rapport eftersom den då skulle ha innehållit relevant fakta. Man hade också då 
kunnat arbeta igenom layouten på ett helt annat sätt eftersom den information 
som måste vara med innebär nya krav på hur den presenteras som vi i dagsläget 
inte har någon aning om och inte heller tar någon hänsyn till.  

Vi tror dock att det arbete vi har gjort, både med prototypen och den utredande 
biten om interaktionsdesign, kommer att vara till nytta för System Andersson 
eftersom de då kan utgå från det vi gjort och då ha grunden lagd. Ett annat 
scenario är att de inte alls väljer vårt förslag på menysystem. Vårt arbete 
kommer i sådana fall ändå inte att gå till spillo eftersom de då vet vad vi 
kommit fram till och inte behöver spendera tid på denna idé. Hur de än gör, kan 
de ändå plocka byggstenarna från det vi utfört i detta examensarbete.  
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8 Bilagor 

Bilaga 1  Version med muttrar och bult som menysystem 

 

Bilaga 2  Version med septagoner och list vid golv 
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Bilaga 3  Version med snurrande septagoner och tydligt golv 

 

Bilaga 4  Version med rör i 3D-rummet 
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Bilaga 5 3D rör med Expanderaknapp 

 
 
Bilaga 6 Fullskärm med återgåknapp 

 


