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Abstract  
 

The purpose of this essey is through empirical methods investigate usability factors on Video On 

Demand applications for the Internet. More specificly we will focus on a application called 

Voddler. The purpose is to identify usability problems that exist in Voddler, and present the 

reader with suggestions on possible solutions. This could be used as guidelines to how to design 

for usability in this kind of system. We will use an online survey to investigate Voddler usability 

and use this data as a basis for our analysis. We will also conduct a expert evaluation of the 

system. The data collected from the survey will be compared to the expert evalutation and 

different theories behind usability. 

 

We will come to the conclusion that through a usability perspective Voddler has designed the 

software as an interactive Video On Demand service meanwhile the target audience want the 

application to function more like an normal computer program. This causes a conflict between 

the two that has to be resolved if one wants to optimize usability this kind of software.  
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Förord 
 
 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Maria Normark för stort stöd och hjälp under 

arbetets gång, utan henne hade arbetet inte varit möjligt. 

 

Dessutom vill vi ge ett speciellt tack till alla våra respondenter som gav oss värdefull 

information, utan de hade heller inte arbetet varit möjligt. 
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Inledning  
_____________________________________________________________________________________________ 

I följande kapitel kommer vi att presentera Introduktion/Problembakgrund, syfte och de 

avgränsningar som vi valt att göra. 
_____________________________________________________________________________________________  

Introduktion 
 
Voddler är en Video On Demand tjänst som kan ge obegränsat videoinnehåll distribuerad till ett 

obegränsat antal användare. Genom att användaren installerar Voddler-programmet får den 

tillgång till ett stort filmbibliotek. Användaren kan sedan navigera i programmet och välja mellan 

olika tillgängliga filmer som denna vill se. Den största skillnaden mellan Voddler och andra 

lagliga alternativ är att Voddler till stor del erbjuder reklamfinansierade filmer utan kostnad. 

Voddler vill vara ett givet alternativ till den illegala nedladdningen. För att använda Voddler 

måste användaren installera ett program på datorn samt skaffa ett konto hos Voddler. 

Möjligheten finns även att koppla datorn till TV:n och därmed se filmer på TV:n. 

(<voddler.com>, (hämtad januari, 2010) 

 
"För att Voddler är framtiden för distribution av film. Tyvärr är det för få 

företagsledare/filmjättar som har förmågan att inse detta. Istället försöker de sälja stenålders-

teknik och hotar med stämning mot alla andra försök till utveckling.".  

Detta svarade en respondent i vår enkätundersökning på frågan "Varför använder du Voddler?". 

I undersökningen kunde en trend märkas där många såg detta som ett nytt och spännande sätt att 

konsumera film.  

De senaste åren har sättet vi ser på film förändrats dramatiskt. Det är inte längre en självklarhet 

att vi besöker biografen eller sätter oss framför TV:n för att titta på en film. I och med datorernas 

framfart har flera nya möjligheter öppnats. Exempelvis så väljer många att titta på film genom 

datorn. Det har änge varit ett frågetecken hur filmbranschen ska anpassa sig. Filmbranschen har 

på grund av detta möts av mycket hård kritik för att de inte varit tillräckligt snabba med att 
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erbjuda lagliga alternativ. Men det har funnits många frågetecken kring utveckling av en tjänst 

av detta slag. Det har inte enbart varit tekniska problem utan även andra frågeställningar, till 

exempel hur filmbolagen ska tjäna pengar på det nya mediet.  

Det har under de senaste åren tillkommit ett fåtal lagliga alternativ där filmbranschen hoppats på 

att fylla det tomrum som skapats. En av de som var tidig med Video On Demand i Sverige var 

Film2Home som uppkom 2001.  <film2home.se> , (hämtad november 2009) Ett annat alternativ 

var SF-Anytime som uppkom 2006. <sfanytime.se>, (hämtad november 2009)   

Företaget Voddler grundades 2005 och har sedan dess själva utvecklat teknologin. Tjänsten är 

reklamfinansierad för vissa filmer, dock finns det även filmer som kostar pengar. För tillfället 

befinner sig Voddler i slutet av Beta-stadiet. Det innebär att programmet ännu är under 

utveckling och inte redo för en officiell lansering. Företaget Voddler har öppnat upp för utvalda 

användare och Bredbandsbolagets kunder att prova tjänsten, dock är meningen att tjänsten ska 

lanseras publikt inom kort . 

Även om Voddler inte är färdigutvecklat så kommer det i slutändan att rikta sig till en stor 

målgrupp. <voddler.com>, (hämtad januari, 2010) Därför är det intressant att undersöka vilka 

design/funktions-lösningar de har kommit fram till för att göra användbarheten så bra som 

möjligt. 

 
 
Syfte och frågeställningar 
Att genom en kvantitativ undersökning av Voddlers användare undersöka hur de uppfattar 

användbarheten i programmet Voddler. Syftet är att identifiera de eventuella egenskaper som 

behövs för att göra en tjänst av detta slag framgångsrik ur ett tekniskt perspektiv. Genom att 

undersöka användbarheten både genom en enkätundersökning och expertutvärdering vill vi 

identifiera de faktorer och tekniska aspekter som gör denna typ av tjänst lyckad ur ett tekniskt 

perspektiv.  
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Frågeställningar: 

1. Hur upplever användarna programmets användbarhet? 

2. Vilka funktioner och designlösningar efterfrågar användaren? 

3. Är det något speciellt som en utvecklare måste ta hänsyn till vid utveckling av denna typ av 

produkt ur ett användbarhetsperspektiv? 

 
Avgränsningar 
Vi kommer inte att ta hänsyn till Voddlers utbud av film eller dess kvalité i denna undersökning. 

Voddlers hemsida kommer heller inte att utvärderas utan endast Voddlers Video On Demand 

program och dess användbarhet kommer att utvärderas. Voddler serverplattform och tekniken 

bakom gränssnittet kommer heller inte att beaktas. 

Dessutom kommer eventuella tekniska begränsningar hos användaren inte att tas i beaktning. 
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Bakgrund    

______________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till varför vi valde att undersöka Voddler. 

______________________________________________________________________________ 

   
Motivering till ämnesval  

Idén om att skriva en uppsats om Voddler uppkom efter en TV-reklam. Reklamens budskap var 

att Voddler erbjuder ett lagligt alternativ för att se film kostnadsfritt genom TV:n eller 

datorskärmen. Då detta är något nytt som ännu inte lanserats i stor utsträckning blev intresset 

givetvis väldigt stort. Det har i flera år talats om i medier om nya lagliga alternativ för att 

streama eller ladda ner film genom nätet. Dessa tjänster har dock aldrig blivit den succé som 

företagen eller filmbolagen hoppats på. Många av dem har haft brister i användbarheten. Efter 

sökningar i Google på Video On Demand tjänsten Sfanytime såg vi en del klagomål om 

användbarheten och tjänstens stabilitet. Det kan bekräftas genom Sfanytimes hemsida där de tar 

avstånd från att garantera användbarheten i tjänsten: ”SF Anytime AB lämnar inga garantier 

avseende innehåll, information m.m. som tillhandahålls på eller via Webbplatsen och Tjänsten. 

Inte heller lämnas garanti beträffande funktion, tillgänglighet, användbarhet eller säkerhet hos 

Webbplatsen eller Tjänsten.” <sfanytime.com>, hämtad januari, 2010) 

Voddler har nu presenterat sin affärsidé som bygger på en reklamfinansierad tjänst. Då det ofta 

var designen och användbarheten som blev de tidigare tjänsternas fall, så tror vi att Voddlers 

användbarhet kommer vara direkt avgörande för om tjänsten blir en succé eller inte. 

Om användbarheten i Voddler inte uppfyller de krav som användaren ställer kommer inte 

Voddler att ses som ett nytt alternativ. Om systemet inte är lätt att använda för konsumenten har 

produkten väldigt svårt att få fotfäste på marknaden. Användbarheten kan i vissa fall ställas som 

ett krav för att ett nytt system ska lyckas på så bred front som möjligt. Det kan även vara en 

kvalité för att konkurrera med andra aktörer.  
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Aktuell forskningsfront  
Interaktiva funktioner har blivit allt vanligare och många användare nöjer sig inte längre med att 

endast se på TV. Användaren vill vara med och påverka och dessutom själva kunna välja vad de 

vill titta på. Voddler är ett exempel på en interaktivt Video On Demand program där användarna 

själva får bestämma när de vill se en film eller serie. Nationalencyklopedin definierar 

interaktivitet som: "där människa och dator på ett dialogliknande sätt växelvis bidrar till att den 

önskade uppgiften utförs". (www.ne.se, Hämtad november 2009) 

  

   " Interactive TV (iTV) provides people with new TV viewing experiences. Watching TV has 

almost always been described as a passive experience [Cunningham 2003]. But users  

can now actively engage with the TV by selecting information from teletext-style services, by 

enjoying enhanced TV shows, and/or by engaging in live interactive TV  

games (e.g., Broadbandbananas [2005]). Interactivity in iTV can be defined as simply being 

anything that takes the user beyond passive watching and lets the user make choices and take 

action. “ (Bernhaupt, 2007) 

       

Avhandlingen ovan handlar om interaktiv TV där författarna tar upp interaktiva tjänster som 

erbjuds genom Digital-TV. Genom interaktiva TV-tjänster ska användarna inte bara kunna välja 

vad de vill se utan även vara med och påverka innehållet på något sätt. Användaren ska även 

kunna välja bland olika interaktiva funktioner.  

 Författarna har riktat in sig till en multimediaplattform för det digitala nätet och dess tjänster. 

Författarna har fokuserat att ta upp användbarheten kring de interaktiva tjänsterna.  

Tjänsten Voddler är en sådan tjänst som användarmässigt ska vara anpassat till både TV och 

datorer. Det finns olika typer av användare där vissa väljer att använda Voddler genom datorn 

och vissa genom TV:n.  

 

 "The navigational design should only be based on up/down, left/right, and OK buttons (5-

button-key-cross). The position of the up and down buttons should be highlighted while they are 

in use. If a user comes to the end of the navigation area, pressing down should move the 

highlight back to the original navigation position." (Bernhaupt, 2007) 



 
11 

Det optimala för att använda interaktiva tjänster genom TV:n är att kunna navigera med en 

fjärrkontroll. Navigationen ska vara så enkel som möjligt för användarna, och det ska krävas så 

få knapptryckningar som möjligt. Voddler har stöd för liknande teknik när det gäller 

navigationen då man kan välja att använda den genom en medie-fjärrkontroll. Med medie-

fjärkontroll menar vi en fjärkontroll som styr Voddler-programvaran som är installerat i datorn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12 

Teori  
______________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer vi kort beskriva vad användbarhet är. Vi kommer även beskriva de olika 

teorier vi valt att använda oss av. 

______________________________________________________________________________ 

 
 
Användbarhet för interaktiva produkter 
Användbarhet är en egenskap som uppstår vid användningen av en produkt. Man kan beskriva 

användbarhet som en kvalitetsegenskap hos en produkt. Användbarhet är något som blivit allt 

vanligare vid utvecklingen av interaktiva produkter.  

 

Den internationella standardiseringsorganisation 

Enligt standarden ISO 9241-11 som är en internationell standardiseringsorganisation definieras 

användbarhet enligt följande: 

 "The effectiveness efficiency and satisfaction with which specified users can achieve specified 

goals particular environments" (Jordan, 1998) 

 

Om inte utvecklarna tar hänsyn till användbarheten i utvecklandet av en produkt kan då detta 

istället leda till att uppgifter tar längre tid att genomföra, eller att användaren ger upp. 

Trots eventuella kostnader och extra jobb som utveckling av en användbar tjänst kan leda till kan 

i det i många fall vara väldigt lönsamt i längden för ett företag. En tjänsts eventuella framgång 

kan därför vara direkt beroende på hur användbar produkten är. Det är därför nödvändigt att ta 

hänsyn till användbarheten vid utvecklingen av en produkt.  
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Användbarhetens tre faktorer 
Författarna Johan Berndtsson och Ingrid Ottersten (Berndtsson, 2002) delar in begreppet 

användbarhet hos interaktiva produkter i tre delar. Enligt författarna är detta begrepp som alla 

bör tas hänsyn till vid utveckling av interaktiva produkter.  

    

1. Det mänskliga systemet. 

Det betyder att utvecklaren bör hitta vad som kännetecknar den tänkbara användaren. Det kan 

vara att ta hänsyn till de specifika kunskaper eller värderingar som den tänkta målgruppen 

innehar. Även hur vi som människor tar till oss information och lär oss saker har betydelse. De 

mänskliga faktorer som kan tänkas påverka hur användarens interaktion med produkten fungerar 

är en viktig del att ta med i ekvationen.  

   

2. Det sammanhang där produkten ska användas. 

Hur och när en produkt används kan ha direkt relevans till hur lyckad interaktionen blir. Det kan 

vara fysiska sammanhang som i vilken miljö interaktionen sker. Eller så kan det vara i vilket 

psykiskt sammanhang interaktionen sker, vilka sinnesställningar som användaren besitter 

samtidigt som interaktionen sker. Det kan till ett exempel vara stress eller trötthet.  

   

3. Nyttan av produkten  

Produkten ska ge någon positiv effekt av att användas. Produkten kan till exempel ge en vinst till 

de som tillhandahåller produkten, eller att produkten ska effektivisera arbetet för den person som 

använder det. Den som använder produkten måste även tjäna någonting på att använda 

produkten. Det kan till ett exempel vara att förenkla en uppgift eller för att underhålla. 

 

Navigation för webbsidor 
Navigation är en huvudkomponent för att en webbsida ska lyckas attrahera användare. Det 

märker man genom alla böcker som finns om användbarhet och navigering i webbsidor. 

Webbsidor har därför utvecklats genom åren för att underlätta navigationen. Många av de 

teorierna angående navigation för webbsidor stämmer även överens för datorprogram. 

Datorprogram och webbsidor har gemensamma drag när det gäller design och navigation. Både 

datorprogram och webbsidor använder sig oftast av menyer för navigering. 
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Rosenfeld och Morville (2002) identifierade de tre viktigaste pelarna för en lyckad 

navigationsdesign för hemsidor "...three key features of a good navigation design for websites: 

Labelling, Navigation support and Searching mechanism." (Benyon, 2005, s 622) 

 
Märkning för navigeringsverktyg (Labelling)  

En del i att skapa ett effektivt navigeringsverktyg som till ett exempel en meny är att namnge de 

olika alternativen på ett bra sätt. Titlar rubriker, underrubriker, interna länkar och externa länkar. 

Allt måste vara namngivet på ett sätt så användaren förstår vad dessa innebär. Det behöver inte 

vara text det handlar om, utan det kan också vara bilder, ikoner eller liknande. Men samma 

princip är fortfarande sann.  

 

En tydlighet över vad som händer om man trycker på en länk bör vara självklart om designen ska 

vara lyckad. Andra faktorer är att vara konsekvent i hur menyer är utformade. Det kan vara att 

hierarkin i menysystemet följer samma struktur genom hela hemsidan eller datorprogrammet. 

Dessutom är det också viktigt att tänka på vilket vokabulär man använder, till exempel att man 

konsekvent använder sig av samma ord för samma företeelse hela tiden. 

Hjälpmedel för navigation (Navigation support)  
Det finns olika rekommendationer för hur man ska förenkla navigationen för en hemsida. Det är 

vanligt med en meny som befinner sig överst på hemsidan när man väljer ett av alternativen så 

uppenbarar sig en undermeny med ytterligare valmöjligheter.  

Ibland kan det också finnas olika kategorier av menyer. Det kan till ett exempel vara en 

huvudmeny överst på sidan som styr huvudfunktionerna sedan ytterligare en meny som finns till 

vänster om sidan som styr andra funktioner inom den avdelningen. En viktig funktion för 

navigationen för en hemsida är att skapa en "du är här"-funktion, alltså en tydlig förklaring exakt 

var i hierarkin man befinner sig.  

Slutmålet med ett navigationsverktyg ska vara att användaren enkelt förstår hur sidans struktur är 

uppbyggd och med enkelhet kan navigera sig i denna. 
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Sökning (Searching mechanism) 

En funktion som har blivit ovärderlig på Internet är möjligheten att söka efter information. 

Denna möjlighet är något som många hemsidor använder sig av. Ett viktigt förtydligande som 

bör implementeras på en sökfunktion är tydligheten på vad man söker på. Vilken typ av 

information letar sökfunktioner efter? Är det speciella filer/dokument? Eller söker man på själva 

sidan? Därför är det viktigt med en tydlighet på exakt vad man söker på och vilken typ av 

information. 

 

 
Affordance  

 

Affordance är en designprincip som är välkänd bland designers. Begreppet Affordance översatt 

till svenska betyder antingen tillhandhållande eller erbjudande. (www.ne.se, Hämtad november 

2009)  

 

1977 lades begreppet affordance fram av Psykologen James Gibson. (Gibson, J<jnd.org>) 

Efter detta har begreppet Affordance vidareutvecklats av olika människor och har delvis fått 

olika betydelser och tolkningar.   

Genom affordance designar man produkter så att funktionen blir tydlig utifrån hur produkten är 

designad. Ett exempel är att knapparna i ett program ska vara designat på så sätt att användaren 

förstår att de är klickbara (Benyon, 2005). Systemet ska med andra ord vara utformat på ett sätt 

så att användaren förstår hur funktionerna ska användas, användaren ska inte behöva gissa sig 

fram.  

 
Normans teori om Affordance 

Enligt Norman är affordance en designaspekt som ska antyda hur en produkt används. Det kan 

exempelvis vara en visuell detalj som avslöjar hur funktionen ska användas. Norman beskriver 

detta med"...the term affordance refers to the perceived and actual properties of the thing, 

primarily those fundamental properties that determine just how the thing could possibly be used. 

[...] Affordances provide strong clues to the operations of things. Plates are for pushing. Knobs 

are for turning. Slots are for inserting things into. Balls are for throwing or bouncing. When 
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affordances are taken advantage of, the user knows what to do just by looking: no picture, label, 

or instruction needed."  <http://www.interaction-design.org>:  

Norman definierar alltså affordance som både faktiska och upplevda egenskaper. Faktiska 

egenskaper är egenskaper som den fysiska produkten har. Det kan till exempel vara formen eller 

materialet på produkten. Upplevda egenskaper är egenskaper för hur vi uppfattar att den ska 

användas (om vi ser en ratt så vet vi hur den ska användas). När faktiska och upplevda 

egenskaper kombineras, framstår affordance som en relation mellan objektet och individen. 

   

Visuell tydlighet  
Visuell tydlighet, även kallad Visual Clarity är en viktig aspekt att ta hänsyn till som designer. 

Det är viktigt att den informationen som visas kan läsas fort och enkelt, utan att leda till 

förvirring för användaren. Det betyder att använda tydliga teckensnitt med lämplig storlek och 

namnge saker på ett tydligt sätt. Det även viktigt att tänka på hur mycket information som 

presenteras samtidigt, annars riskerar systemet att bli väldigt oorganiserat och förvirrande. 

Patrick W. Jordan förklarar kort om visuell tydlighet: 

 

"...those involved in the design of products should take into account issues such as whether or 

not alphanumeric characters are big enough to read, how much information can be put in a 

particular space withoug being to cluttered, how colour coding can be effectivetly used in an 

interface" (Jordan, 1998, s 33) 

 

Hur långt avståndet är mellan användaren och skärmen ska också tas i hänsyn när ett system 

utvecklas. Vissa använder mindre skärmar och sitter väldigt nära medan andra använder stora 

Tv-skärmar och sitter på längre avstånd. Utvecklaren bör därför ta hänsyn till detta när hon 

bestämmer storlek på grafik och teckensnitt. Det kan även vara bra om det finns 

inställningsmöjligheter i programmet för att anpassa dessa egenskaper efter olika skärmar och 

avstånd.  

 

 



 
17 

Kompatibilitet i design  
Att designa för kompatibilitet betyder att designen passar in i användarens förväntningar baserat 

på de kunskaper de har från "den riktiga världen". Människor tenderar att generalisera. Därför 

kan en design som tar hänsyn till de generaliseringar som finns vinna mycket i användbarhet. 

Kompatibilitet betyder att man designar för likheter mellan produkten och den "yttre världen". 

Det kan betyda att man designar efter andra produkter som man vet har blivit normen i 

samhället. Till exempel så är menysystemet i datorprogram oftast väldigt lika varandra. Det 

flesta datorprogram brukar oftast ha Arkiv och Redigera. Detta är något som har blivit standard 

och vi förväntar oss att ett program ska se ut så. Även om en användare inte har använt ett 

datorprogram tidigare kan de erfarenheter hon skaffat sig tidigare hjälpa henne att förstå hur det 

nya datorprogrammet fungerar.  

Ett till viktigt attribut i kompatibilitet är känd som "population stereotypes". Med detta tar man 

hänsyn till de olika kulturella skillnader som finns. I alla kulturer finns det antaganden och 

associationer för den kulturen som inte nödvändigtvis stämmer överens med en annan kultur. 

Ibland kan det till och med vara helt emotsägande. Patrick W. Jordan ger ett exempel på detta: (  

"In the United States and mainland Europe for example, the population stereotype is that a 

switch must be flicked up to turn something on, whereas in the United Kingdom the stereotype is 

that to turn something on switches are flicked down." (Jordan, 1998) 

Vid utvecklandet av en produkt är det viktigt för de som designar produkten att vara medvetna 

om de eventuella kulturella skillnader och förutfattade meningar som finns för den tänkta 

målgruppen. I vissa fall kan det vara extra viktigt, om vi ser till exemplet tidigare kan man se en 

direkt fara i att designa en knapp för nödstopp utan att ta hänsyn till kulturella skillnader.  

 

Feedback i interaktiva system  
En viktig del när man designar ett interaktivt system är att systemet informerar användaren om 

vad denna gör med systemet - och ger feedback. Systemet ska informera användaren när hon 

gjort en specifik åtgärd. Om användaren till exempel klickar på en knapp i programmet så måste 

programmet visa att ”klicket” har registrerats annars riskerar användaren att inte förstå detta och 

istället fortsätta trycka på knappen. Det kan vara en dialogruta som dyker upp och förklarar att 

"åtgärden är registrerad" eller det kan vara ett ljud som spelas upp när åtgärden registreras. Det är 
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även viktigt att systemet ger feedback på resultat av de åtgärder användaren har gjort. Patrick W. 

Jordan ger telefonen som ett exempel: 

"After dialling a number, the user will hear some sort of tone indicating what the result of 

dialling that number has been - usually either a tone which indicates that the phone which as 

been dialled is ringing or a tone that indicates that the phone dialled is in use (engaged)." 

(Jordan, 1998,) 

Det är viktigt att den feedback som ges är meningsfull. Men om användaren istället får onödig 

feedback får det istället motsatt effekt.  
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Metod  
 

______________________________________________________________________________ 

I detta kapitel förklaras hur en expertutvärdering genomförs och vilka egenskaper som 

utvärderaren behöver ta hänsyn till vid utvärderingen. Vi kommer även beskriva hur 

enkätundersökningen utfördes. 

______________________________________________________________________________ 

   

Expertutvärdering av användbarhet 
En expertutvärdering används för att granska ett befintligt användargränssnitt. Utvärderingen 

genomförs av experter inom området MDI (Människa & Datorinteraktion). Denna översyn 

(MDI) baseras på de kunskaper som finns om hur de mänskliga sinnen fungerar, och hur 

användargränssnitt är anpassat efter dessa. Meningen med en expertutvärdering är att med en 

liten insats hitta eventuella användbarhetsproblem. Fokus vid dessa utvärderingar ligger på hur 

konsekvent och hur tydlig eller otydlig interaktionen är. Ottersten och Berndtsson beskriver de 

viktiga delarna som man bör ha kunskap om för att genomföra en expertutvärdering. 

 "Kunskaper om hur det mänskliga systemet fungerar är en nödvändig grund för att genomföra 

expertutvärdering och interaktionsdesign. Du behöver dessa kunskaper för att fatta och motivera 

bra designbeslut, samt för att formulera nya lösningsförslag." (Ottersten & Berndtsson, 2002) 

 

En expertutvärdering bör genomföras av en som inte har varit med i utvecklingen av projektet 

som denna utvärderar. Detta för att inte påverkas av de designbeslut som tagits under arbetets 

gång, utan istället komma in i situationen som ett par "nya ögon".  Denna person bör bland annat 

ha kunskaper inom Människa & Datorinteraktion.  

Expertutvärderingar går att genomföra på en färdig produkt. Dessa går också att genomföra på en 

produkt som delvis är färdig. En utvärdering av detta slag kan ta från sex timmar till flera veckor 

att genomföra. De aktiviteter som ska genomföras i en expertutvärdering följer samma mönster: 

(Ottersten & Berndtsson, 2002) 
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1. "Definiera produktens syfte och bestäm omfattning" 

För att en expertutvärdering ska kunna genomföras måste utvärderaren få information om den 

tänkta målgruppen, användningssituation och även produktens syfte. Det sker även en diskussion 

med beställaren om inriktningen och omfattningen av utvärderingen. Det ska även vara klart vad 

resultatet med utvärderingen är, ska utvärderaren komma med designförslag, eller ska han enbart 

formulera problemen med den nuvarande designen? 

 

2. "Genomgång av produktens innehåll och utformning" 

Något som rekommenderas är att den som är ansvarig för användargränssnittet demonstrerar 

produkten för expertutvärderaren. Anledningen till att detta rekommenderas är att det är svårt att 

utvärdera en produkt som man aldrig har använt tidigare och som för experten kan vara helt 

okänd. Expertutvärderaren/expertutvärderarna som ska utföra expertutvärderingen kan då få en 

inblick i vilka funktioner som finns för produkten, funktioner som expertutvärderaren kanske 

inte skulle identifiera utan hjälp från designerns sida. 

 

3. "Utvärdera" 

Som utvärderare ställer man frågor som motsvarar de frågeställningar man tror att 

datorprogrammets användare har angående gränssnittet. Det är viktigt att först låta användaren 

testa de vanligaste och enklaste funktionerna som en användare av den målgruppen kan tänkas 

använda. Samtidigt för man en skriftlig rapport över användandet. Det bör även framgå tydligt i 

rapporten om vilka problem som bör åtgärdas. 

 

4. "Rapportera" 

Den slutgiltiga fasen är att presentera resultaten för utvecklarna. Presentera resultaten så att de 

problem som måste åtgärdas tas upp först. Om utvärderingen har som slutmål att presentera 

designförslag så bör dessa presenteras i detalj, med för-och nackdelar för respektive lösning. 
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Tio tumregler för utvärdering av användbarhet (10 Usability Heuristics)  

Jacob Nielsens har utformat tio tumregler som fungerar som vägledning för expertutvärderare 

som utvärderar användbarhet för gränssnitt. 

<http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html>, (hämtad november 2009) 

De är följande: 

 

1. Synlighet och System status 

Systemet ska alltid kommunicera med användaren om vad som händer i systemet, genom relativt 

snabb feedback. Det ska vara aktuell och relevant information. 

 

2. Systemet ska passa ihop med den riktiga världen 

Systemet bör använda ett språk och termer som den tänkta användaren förstår, man bör undvik 

system-termer som kan vara svårförståeliga. Följ de förutfattade meningarna som finns i 

samhället, det kan till exempel innebära att information visas i logisk ordning. 

 

 

3. Användar-kontroll/frihet 

Det ska vara tydligt vad de olika funktionerna gör för någonting, och vad de har för egenskaper. 

Det ska vara lätt för användaren att förstå hur hon ska genomföra en specifik åtgärd. Det är 

viktigt att användaren har full kontroll över sitt användande. Detta kan betyda att det till ett 

exempel ska finnas möjligheter att ångra åtgärder. 

 

4. Enhetlighet  

Allt ska vara konsekvent uppbyggt. Användaren ska inte behöva undra huruvida ord, situationer 

eller handlingar har samma betydelse eller inte. 

 

 

 

http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html
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5. Motverka misstag 

I första hand ska designen vara så att misstag undviks till så stor del som möjligt. Går det inte att 

eliminera de vanligaste felen som uppstår så bör dessa handlingar föregås med ett bekräftelse 

alternativ innan åtgärden genomförs. 

 

6. Minimera minnesbelastningen för användaren 

Gör valbara objekt synliga så att användaren inte behöver minnas de olika val alternativen. 

Användaren ska inte behöva komma ihåg information från olika delar av programmet. Det ska 

även vara lätt att hitta instruktioner för användning av systemet. 

 

7. Flexibilitet och effektiv användning 

Tillhandahåll kortkommandon som snabbar upp användningen för användaren. På detta sätt blir 

användaren nöjd när hon kan utföra sina ärenden snabbt och enkelt. 

 

8. Estetisk och minimalistisk design 

Dialoger bör inte innehålla information som är irrelevant eller sällan behövs.  

 

9. Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel  

Felmeddelanden ska bara visas med ett tydligt och enkelt språk. Det ska framgå tydligt vad som 

är fel och en lösning på problemet ska föreslås. 

 

10. Hjälp och dokumentation 

Det är att föredra att ett system kan användas utan något behov av någon slags tidskrävande 

hjälpmanual/dokumentation. Dock ska alltid dokumentation vara lätt att hitta och söka för 

användaren. 
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Kvantitativ metod 
Undersökningen är av en kvantitativ ansats. Vi valde denna utgångspunkt eftersom det skulle ge 

oss en större mängd data där vi eventuellt skulle kunna se vissa mönster. En ren kvalitativ 

undersökning skulle kunna bli väldigt subjektiv.  

Kvantitativ metod går ut på att mäta och förklara. Man använder sig av en större mängd data och 

flera respondenter. De data man samlat in kan sedan omformuleras till siffror och statistik för att 

sedan analyseras. De svar och frågor som finns är anpassade till denna modell. Svaren är oftast i 

fasta svarsalternativ. Frågor av den kvantitativa sorten brukar vara formulerade på liknande sätt: 

Hur mycket? Hur många? De svar man får av denna typ av undersökning kan omvandlas till 

reella tal. Dessa typer av metoder brukar genomföras med till exempel formulär och enkäter. 

 
Motivering till val av undersökningsmetod  

Enkätundersökning valdes främst för att ta del av så många olika åsikter som möjligt angående 

Voddler. Genom att utforma en enkät där informanterna svarar på flera frågor och dessutom 

motivera sina svar ger det ett bredare perspektiv till vad majoriteten av användarna tycker om 

Voddlers användbarhet. De flesta av frågorna i enkätundersökningen var frågor där svaren gav i 

form av reella tal mellan ett och tio. Målet med dessa frågor var att få ett genomsnitt på hur nöjda 

eller missnöjda användarna är med de olika funktioner och designval som för tillfället finns. Vi 

använde oss också av kontrollfrågor för att mäta hur mycket en specifik funktion betyder för 

användaren. För att få den enskilda användarens åsikter använde vi oss av frågor där 

respondenten kunde svara fritt i textrutor. Med denna typ av frågor uppstår det lätt ett mönster 

när användare svarar, det kan vara vissa specifika ord och/eller åsikter som återkommer.  

   

Urvalet av informanter 
Voddler är ett nytt fenomen, därav är det inte många som använder sig av tjänsten än. När en 

tjänst är så pass nytt att den är begränsad till användare som har en inbjudan blir det svårt att 

hitta informanter. Det leder i sin tur till att det blir svårare att kunna genomföra en kvantitativ 

enkätundersökning. Målgruppen (Voddler-användare) hittades genom forumet Freevodler, 

Minhemmabio och Flashback-forumet. Om informanterna skulle försöka nås ute i Stockholm 
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City eller genom Facebook skulle det vara väldigt svårt eller nästan omöjligt att hitta människor 

som använder sig av Voddler.  

 

Förstudie inför enkätundersökning  
För att få en bättre inblick i användarnas uppfattning av programvaran, genomförde vi en mindre 

förstudie. Målet med detta var att få en uppfattning om hur användarna upplever Voddler. Vilka 

är de största negativa och positiva aspekterna som användarna upplever med Voddler-

programmet?   

Vi genomförde denna studie genom att studera de forum/forumtrådar som handlar om Voddler. 

Målet var att hitta mönster i de inlägg som gjordes i olika trådar. I och med denna studie hittade 

vi olika önskemål och åsikter från användare som hade en påverkan på de frågor vi ställde i 

enkätundersökningen.  

 

Genomförandet av enkätundersökningen  
Vi fann att det bästa och miljövänligaste alternativet att skapa en enkätundersökning var via 

Internet. Till enkätundersökningen användes Google docs. Detta förenklades arbetet då Google 

docs automatiskt samlade all data från respondenterna, samt skapade en enkel och överskådlig 

statistik.  

   

Eftersom vi kommunicerade med användare som var med i olika Voddler-forum kunde vi enkelt 

nå ut till en större grupp användare. Eftersom Voddler användare måste ha tillgång till Internet 

för att kunna använda sig av tjänsten tänkte vi att detta skulle var den bästa metoden för att nå de 

flesta användarna.  

   

Dock skulle det mest optimala vara att få ett kundregister från Voddler där vi slumpmässigt fick 

välja ut informanter och skicka enkätundersökningen till dem. Ett annat sätt skulle vara att 

presentera enkätundersökningen genom Voddlers nyhetsbrev. Tyvärr så besvarade aldrig 

Voddler våra mail och därför gick inte detta att genomföra.  
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Resultat och analys  
______________________________________________________________________________ 

I detta kapitel kommer utvald data presenteras från enkätundersökningen samt resultat från 

expertutvärderingen. Dessutom kommer vi att jämföra dessa med de olika teorier vi tagit upp. 

______________________________________________________________________________ 

Expertutvärdering  
   

Sammanfattning  

Denna rapport är en utvärdering av Voddlers användbarhet. Utvärderingen angriper inte 

eventuella tekniska aspekter såsom prestanda. Vi kommer att följa Jacob Nielsens Usability 

Heuristics för denna utvärdering. 

 

Rapporten innehåller en kartläggning över brister och eventuella åtgärder för användbarheten. De 

viktigaste rekommendationerna som har framkommit i denna utvärdering är: 

 

– Inför möjligheten att använda musen för navigering. 

– Göra det synligt vilken menynivå man befinner sig i. 

– Ge feedback för sparade inställningar. 

– Använd samma språk överallt. 

 

Rekommendationerna är baserade på två tillfällen där utvärderingen utfördes av författarna som 

skrivit denna c-uppsats. Expertutvärderingarna tog två timmar vid varje tillfälle. Vi inser att detta 

inte är optimalt då det rekommenderas att man använder sig av fem utvärderare som var och en 

utvärderar systemet i minst flera timmar. Tyvärr var vi för få utvärderare för att kunna göra 

utvärderingen så pass genomförligt. Dock är programmet så pass simpelt med ett begränsat antal 

funktioner att vi är av uppfattningen att utvärderingen fortfarande kan hitta många av de fel som 

finns. 
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Allvarliga brister  

 
Oklar navigering 

Första startsidan i programmet är väldigt tydlig då det är stor text och endast fyra alternativ: 

Settings, Movies, Quit, TV-series. (se bild 1.1 nedan, observera att TV-series inte syns på bilden) 

Än så länge går inte TV-series-alternativet att välja. När användaren väljer detta så händer 

ingenting. Detta kan ses som förvirrande eftersom programmet inte ger någon feedback av vad 

som har hänt. Det är väldigt viktigt att användaren får feedback på den åtgärd som har 

genomförts, annars vet inte användaren om åtgärden är utförd eller inte; "It is important that 

interfaces provide clear feedback about any action that the user has taken" (Jordan (1998), s 29). 

(Bild 1.1, för att se 

”TV-series” måste man trycka på höger-piltangent) 
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När man valt alternativet Movies kommer användaren till ett nytt fönster som innehåller ett nytt 

menysystem. Menyn är placerad högst upp på skärmen och har en mindre textstorlek. Detta kan 

leda till problem om användaren använder Voddler genom sin TV-apparat - då kan det bli svårt 

att se vad det står på skärmen. Färgen på texten är dessutom grå vilket kan tolkas som att 

alternativen inte går att välja.   

Språket i programmet är på engelska vilket kan vara förvirrande för användare som inte kan 

engelska. Eftersom Voddler än så länge enbart är tillgängligt i Sverige så kan det engelska 

språkvalet ifrågasättas.  I detta fall har de inte designat för den tänkta målgruppen. 

När man klickat på Movies så kommer man vidare till en sida där det finns fem olika alternativ i 

menyn, om användaren väljer någon av dessa så kommer en undermeny fram. Problemet med 

denna meny är att ibland finns det så många olika alternativ i undermenyn att det blir väldigt 

svårt att få en överblick över alla alternativ. 

 

Ett tydligt designproblem som finns är att programmet inte har något stöd för att navigera med 

musen, trots detta är mus-pekaren synlig. Användaren kan styra musen och klicka på saker, men 

ingenting händer. Detta kan leda till stor förvirring för användaren som då kan tro att 

navigeringen sker med musen.  

 

Rekommendationer: 

– Ändra menytexten till en större storlek. 

– Ändra språket till svenska, alternativt olika språkval i "settings"-menyn. 

– Ta bort de många alternativ som finns i undermenyerna, eller ändra så att undermenyn istället 

kommer på sidan av skärmen så alla alternativ syns på samma gång. 

– Inför möjligheten att använda mus för navigering, eller bortagning av muspekaren så den inte 

syns.  

– Inför feedback på menyer som för närvarande inte är i bruk. 
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Meny 

Meny-alternativen är otydliga. I menyn finns två alternativ: "Premium" och "Recommanded". 

”Premium” innebär att alla filmer under denna kategori kostar pengar. ”Recommanded” innebär 

att alla filmer under denna kategori är gratis. Dessa namn är inte direkt förknippade med dess 

funktion. Detta kan betyda att användaren inte förstår vad respektive alternativ betyder. 

 

När användaren väljer ett nytt alternativ i menyn uppdateras fönstret med de nya filmerna. Men 

när användaren sedan ska välja mellan de olika filmerna syns det inte längre vilket alternativ 

användaren valde. Användaren kan alltså inte se i vilken kategori hon befinner sig i utan att gå 

tillbaka till menyn. 

 

Rekommendationer: 

– Döp om alternativen "Premium" och "Recommanded" till "Hyrfilmer" respektive 

"Gratisfilmer". 

– Gör det synligt vilken menynivå man befinner sig i. 

 

Generella åtgärder  

 
Presentation  

Något som är otydligt är hur alla filmer är organiserade. Filmerna är organiserade efter genre, 

andra möjligheter att hitta filmer man letar efter finns inte. Filmerna presenteras i vad de kallar 

en "wall view", det betyder att alla filmerna visas bredvid varandra (se bild 1.2 nedan). 

Användaren använder valt styrdon (tangentbord/medie-fjärrkontroll) för att välja mellan 

filmerna, när en film är markerad blir bildomslaget större och information om filmen visas. Det 

negativa med detta är att när en film är markerad täcker filmen och dess information andra filmer 

som ligger bredvid, det leder till att användaren blir förvirrad och har svårare att få en överblick 

över vilka filmer som finns tillgängliga. (se bild 1.3) 
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 (Bild 1.2) 

 

 (Bild 1.3) 
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Det finns en begränsning för hur många filmer man kan se på varje sida. Det visas pilar till höger 

och vänster om filmerna som indikerar att användaren kan gå åt höger respektive vänster för att 

se resten av filmerna. Det är bra att pilarna finns för att påvisa att det är möjligt att gå höger och 

vänster, men det är fel att pilarna syns även om det finns så lite filmer att det inte är möjligt att gå 

vänster eller höger. Detta kan göra att användaren tror att det är något fel med programmet 

eftersom ingenting händer. 

 

Rekommendationer: 

– När en film är markerad bör inte markeringen täcka andra filmer. 

– Ta bort vänster/höger -pilar när det inte går att se fler filmer.                    

– Inför möjlighet att söka på filmer och inte bara begränsas till att hitta filmer genom genre. 

Detaljer 
 

Filminformation 

När användaren väljer en film kommer information om filmen upp i en ruta: Handling, regissör, 

årtal och skådespelare. När det finns mycket text i någon av dessa rutor så går texten utanför 

rutan. Om det är mycket text i handlingen så kapas texten av vid en viss nivå, då går det inte att 

se texten eller att den går utanför rutan. (går att notera på bild 1.3 ovan). 

 

Rekommendationer:  

– Gör så att rutan kan hålla mer information, samt sätta in en scroll-bar för handlingen. 
 

Inloggning 
När man öppnar programmet kommer en ruta upp där användaren ska registrera sitt konto. 

Markören står vid första fältet användaren ska fylla i, men skriver man så händer det ingenting. 

Användaren är tvungen att trycka på Enter för att få upp ett virtuellt tangentbord där användaren 

kan skriva in sin information. Om användaren skriver utan att trycka Enter först, händer 

ingenting, användaren får ingen feedback på vad som är fel och hur denna ska lösa problemet. 
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Rekommendationer:  

– Om användaren trycker på någon knapp så bör det virtuella tangentbordet komma upp direkt.  

– Alternativt någon sorts förklaring till hur man ska gå tillväga.  

 
Kontroller för filmuppspelning  

När användaren ändrar ljudinställningar i filmen får inte användaren någon feedback om att 

inställningarna är sparade. Det finns knappar för att spola fram/tillbaka, men när användaren 

trycker på dessa kommer en stor pause-ikon i mitten av skärmen. Det står inte vad knapparna gör 

för någonting, ikonerna är heller inte tillräckligt tydliga för att man ska se vad de är till för.  

Rekommendationer:  

– Ge feedback för sparade inställningar  

– Visa ikon för spolning på skärmen när användaren trycker på tillhörande knapp.  

– Skapa tydliga ikoner som går att se, alternativt en förklaring under dem. 

 

 
 
 
Felhantering 

 

Ibland händer det att användaren råkar trycka på en felaktig film. När användaren tryckt på 

filmen går det inte att avsluta filmen förens all reklam spelats upp. Detta kan leda till att 

användaren får vänta 5-8 minuter innan användaren kan avsluta och gå tillbaks till huvudmenyn. 

När det inte går att ansluta till Voddler får användaren ingen information till vad det kan bero på. 

Exempelvis om användaren av misstag har stängt av VoddlerNet, så framgår inte detta i 

felmeddelandet. VoddlerNet måste vara igång för att programmet Voddler ska koppla upp sig 

mot Voddlers server och streama filmerna till användarens dator. 
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Rekommendationer: 

–Gör det möjligt att avsluta en film när reklamen spelar. 

– Gör en "godkänd"-ruta innan filmen startar. 

– Testa om VodlerNet är avstängt eller inte och ge användare information om den är avstängd. 

Är det något annat som är fel, ge exempel på vad de kan vara för fel och var användaren annars 

kan få hjälp. 

Betalning 

En del filmer kostar pengar. Om användaren trycker play på en film som kostar pengar får denna 

upp ett meddelande att "Det går inte att hitta betalningsinformation". För att kunna se dessa 

filmer måste användaren gå in på Voddlers hemsida och registrera ett kontokort. Användaren får 

ingen information om detta utan bara meddelandet om att det inte fungerar. 

 

Rekommendationer: 

- Om det inte finns något kontokort registrerat bör det komma en varning och en instruktion för 

hur användaren ska gå tillväga för att betala. 

 

 
Enhetlighet 

Programmet är som vi nämnde tidigare på engelska. Dock kunde vi notera att ibland är 

filminformationen på svenska.  

När det gäller bildinställningarna ser den ut på ett helt annat sätt än alla andra menyer och 

inställningar i programmet. 

 

Rekommendationer: 

– Använd samma språk överallt, eller låt användaren välja språket. 

– Ändra bildinställningarna så de passar ihop med resten av programmets menyer/inställningar. 
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Flexibilitet  

Programmet använder animeringar när en film är markerad. Dessa är långsamma, vilket kan leda 

till en viss frustration. Det går enbart att använda programmet i fullskärmsläge. Det kan vara 

irriterande för användare som vill göra flera saker samtidigt och köra Voddler programmet på 

halva skärmen. 

 

Rekommendationer: 

– Ta bort animationerna eller gör de snabbare . 

– Gör det möjligt att inte behöva använda programmet i fullskärmsläge. 
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Resultat från enkätundersökning    
Vi kommer här att redogöra resultaten på vår genomförda enkätundersökning. Resultaten 

kommer att presenteras i procentform samt uträckning av medelsnittet på vissa frågor.  

Undersökningen skapades genom Google docs, och distribuerades genom forumet: Freevodder, 

Flashback och Minhemmabio. Enkätundersökningen gav 107 unika svar.  

 
Användning av programmet  

Enkätundersökningen som genomfördes var endast riktad till Voddler-användare. I början av 

undersökningen ställdes frågan: "Använder du dig av Voddler?". Om informanterna då angav att 

de inte använder Voddler så avslutades undersökningen. Detta var inget vi tog statistik på utan 

bara för att säkerhetskälla att endast de som använder sig av Voddler besvarar frågorna.  

Vår andra fråga var: "Hur ofta använder du dig av Voddler?"  

De flesta respondenter (46 %) angav att de använder Voddler någon gång per vecka, 24 % angav 

att de använder tjänsten någon gång per månad, 25 % angav att de använder det sällan och 5 % 

angav att de använder programmet varje dag.  

Att en stor andel av användarna uppgav att de använder Voddler någon gång per vecka kan 

tolkas som en ganska hög siffra. Detta kan bero på att tjänsten är relativt ny och användarna är 

nyfikna och gärna vill testa tjänsten. Men det kan även bero på att Voddler har ersatt sättet 

användare konsumerar film.  

Användbarhet  
I enkätundersökningen ställdes frågan "Hur lättanvänt tycker du Voddler är?". Syftet med frågan 

var att ta reda på vad respondenterna har för uppfattning om Voddler och om de tycker att 

programmet är lättanvänt.  

Undersökningen kunde fastställa att 83 % av användarna tyckte antingen det var "väldigt svårt" 

eller "svårt" att använda programmet. Dock var det inte lika många som tyckte att programmet 

var "lätt" eller "väldigt lätt", siffran hamnade på 18 % totalt.  I övriga kommentarer där 
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respondenterna kunde skriva in övriga åsikter så fanns det en hel del kritik över det svåra 

gränssnittet. Många uppgav att de tog väldigt lång tid innan de började förstå hur allt fungerade. 

Trots att många av respondenter använt sig av programmet under en längre period uppgav 

respondenterna att de fortfarande hade svårt att använda programmet.  

Detta resultat kan jämföras med expertutvärderingen som genomfördes där vi kunde konstatera 

att det fanns tydliga brister i gränssnittet. Till exempel är det som vi nämnde tidigare olika 

designlösningar på liknande saker. Man kan ta inställningarna för bild och ljud som exempel, de 

ser helt olika ut och man kan nästan tro att det är två olika program det handlar om.  

Dessutom finns det knappar som inte tydligt visar vad de är till för, vilket också kan sänka 

användbarheten och leda till dåliga betyg från respondenterna.  

 

Expertutvärderingen konstaterade även att välja bland filmer var förvirrande. Det går endast att 

leta efter filmer genom dess genre vilket gör det väldigt svårt att hitta de filmer man är ute efter, 

att låta användarna bläddra bland hundratalsfilmer är inte lätt. Om man tittar på programmets 

inställningar ges ingen feedback på vilka åtgärder som har genomförts, vilket gör det ytterligare 

förvirrande för användaren. Systemet kommunicerar inte med användaren om varför det inte går. 

Detta kan vi konstatera stämmer med vad respondenterna svarade angående om det var lätt att 

hitta en specifik film. Av alla respondenter svarade 60 % att det var svårt att hitta en specifik 

film. 

Utvecklingen 
Kvalitetsegenskapen är väldigt viktigt hos interaktiva produkter. Ingrid Ottersten och Johan 

Berndtsson menar att en produkt har hög användbarhet då den uppfyller både beställarens och 

målgruppernas syften. De menar bland annat att om man integrerar användbarheten i 

utvecklingsprocessen så leder det till effektivare utvecklingsprocess. Redan 1985 fanns det 

riktlinjer för hur utvecklingsprocessen ska gå tillväga för att en produkt eller en tjänst ska ha en 

hög användbarhet. De tre riktlinjerna som sattes var: "Tidig fokus på användare", "Utvärdera 

prototyper med riktiga användare" och att "utvecklingen bör vara iterativ". Men tyvärr används 

inte riktlinjerna ofta och fokus hamnar mer på att bygga produkten rätt. (Ottersten Ingrid, 

Berndttson Johan, 2002) 
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Mycket tyder på att Voddler inte följt de riktlinjer som finns för användbarhet för interaktiva 

medier. Detta kan man tydligt se då användarna som besvarat enkätundersökningen inte verkar 

nöjda med Voddlers användbarhet. 

Navigering   
I förstudien kunde vi konstatera att många var missnöjda med navigeringen. Därför valde vi att 

formulera en direkt fråga om just navigeringen då navigeringen är en viktig aspekt för ett Video 

On Demand program som Voddler. Programmet kommer användas av många olika målgrupper 

och då är det viktigt att navigeringen fungerar bra. När vi ställde frågan: "Hur viktig är 

navigeringen för dig?" svarade de flesta respondenter att navigeringen var mycket viktigt för 

dem. 

I enkätundersökningen var det delade meningar angående navigeringen, vissa tyckte att den var 

bra medans andra tyckte att den var dålig. Andelen som ogillade navigeringen var dock betydligt 

högre. Respondenterna gav navigeringen ett snitt på 4,5 av 10 möjliga, alltså ett väldigt lågt 

betyg. Voddler har haft stora reklamkampanjer för tjänsten. Reklamkampanjerna har bland annat 

gått ut på att förklara vilken bra och unik tjänst de har. Detta har därmed lett till att 

respondenterna haft stora förväntningar på tjänsten.  

I princip tyckte alla användarna att navigeringen var en väldigt viktig aspekt i programmet. Detta 

kan bero på att en tjänst av detta slag måste vara lätt att använda för att kunna konkurrera med de 

alternativa teknikerna såsom TV, DVD och andra liknande Video On Demand tjänster.  

Många respondenter var kritiska till hur menyn fungerade och de uppgav att menyn både var 

svår att hitta och att de inte förstod menyns upplägg. Detta kan jämföras med vad vi kom fram 

till i expertutvärderingen. Där kom vi fram till att menyn inte är tillräckligt tydlig, texterna i 

menyerna är inte tillräckligt stora med tanke på att tjänsten är tänkt att användas på TV-

apparater. En annan viktig synpunkt är att det inte är synligt vilken nivå användaren befinner sig 

i menyn när hon navigerar bland filmerna. En "Du-är-här"-funktion är vanligt på hemsidor och 

skulle i detta fall vara väldigt praktiskt. Avsaknaden av denna funktion bidrar till att användaren 

blir desorienterad i programmet och hela tiden måste växla mellan menyer och filmval för att se 

var hon befinner sig.  
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Liknande tjänster  
I enkätundersökningen kunde vi notera att många av respondenterna använder sig av liknande 

tjänster. Dessutom var det intressant att de respondenterna som redan använde liknande tjänster 

var mer kritiska till Voddler än andra respondenter. Denna grupp hade även en del intressanta 

svar angående Voddlers navigering och stabilitet. Detta kan bero på att denna grupp är van vid 

liknande tjänster och därför ställer högre krav på funktionaliteten.  

Många användare som uppgav att de använder liknande tjänster berättade att de använder 

Headweb.se. Headweb.se har en Video On Demand tjänst som erbjuder filmer som Voddler, 

dock är skillnaden att alla filmer hos Headweb.se kostar . De respondenter som använt Headwebs 

lösning beskrev denna tjänst som betydligt lättare att använda än Voddler. Respondenterna 

förklarade att både betalningslösningen och gränssnittet för Headweb är enklare att förstå. Flera 

av Headweb-användarna ville även ha ett webbbaserat gränssnitt för Voddler. Även de 

respondenter som använde Headweb efterfrågade möjligheten att navigera med mus genom 

Voddler. 

 

En del respondenter nämnde SVT play's (webbaserat) uppspelningsfunktioner som ett föredöme 

då den uppfattades som både enkel och stabil. Svt play är en tjänst som SVT erbjuder sina tittare. 

Genom SVT play kan man kolla på sina favoritprogram och tv-serier i repris.                                                         

Några av respondenterna som svarade att de använde SVT play påpekade även att det är 

opraktiskt att Voddler alltid öppnar sig som ett helskärmsprogram. Respondenterna menade att 

detta är något som går att välja i Svt play, vilket ger användarna fler valmöjligheter. 

Respondenterna tyckte också att det var dåligt att Voddler inte erbjöd en webbaserad 

uppspelning som Svt play. Många respondenter tyckte att det var onödigt och bökigt med 

fristående program som Voddler och att den istället borde vara Webbaserat. Något som många 

av respondenterna i denna grupp nämnde som en stor fördel med Voddler var att kvalitén på 

videouppspelningen var väldigt bra. Respondenterna menade att kvalitén på själva 

uppspelningen i Svt play inte kunde mätas med Voddler.   
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De respondenter som uppgav att de laddade ner illegalt var de som var mest missnöjda med 

Voddlers tjänst. Respondenter tyckte bland annat att Voddler saknade en bra struktur och 

enkelhet. Respondenterna uppgav att de är vana vid en sökfunktion alternativt en webbaserat 

hemsida med bra kategorisering av filmer. Just sökfunktion och struktur över hela programmets 

navigering var det som orsakade att en del av dem valde att helt sluta använda Voddler. Dett kan 

ses som ett slag mot företaget Voddler då Voddler har en fokus på vara ett alternativ till den 

illegala nedladdningen. 

Vi kunde konstatera att de flesta respondenter hade tidigare erfarenheter av att använda datorn 

för att se video. De flesta hade använt sig av webb-TV och vissa respondenter använder sig även 

av andra digitala tjänster för att se på film. Vi kan därför säga att de flesta respondenter som 

använder Voddler har erfarenheter av liknande teknik och därför har en viss förkunskap som kan 

hjälpa dem att överkomma de vanligaste nybörjarmisstagen.  

Dock hade ingen av de liknande tjänsterna som respondenterna uppgav samma koncept som 

Voddler. De tjänster respondenterna listade var antingen TV-kanalernas egna webb-tv tjänster 

eller film-tjänster där man får betala för alla filmer. Vi tyckte inte att någon av dessa hade samma 

koncept, och att Voddler för tillfället är ganska unik i området.   

   

Navigeringen genom tangentbordet eller en medie-fjärrkontroll.  
Då navigeringen på Voddler sker antingen via en medie-fjärrkontroll (finns olika sorters) eller ett 

tangentbord ansåg vi att frågorna: "Hur fungerar det att kontrollera programmet med 

tangentbordet?" samt "Hur fungerar det att kontrollera programmet genom en medie-

fjärrkontroll?" var relevanta frågor.  

Det märktes tydligt att de som använder olika typer av medie-fjärrkontroll ansåg att navigeringen 

fungerade bättre än de som valde att navigera genom ett tangentbord (se bilaga). Voddler har 

utformat programmet så att det är anpassat att navigeras med en medie-fjärrkontroll. När 

användarna använder ett tangentbord är det inte lika optimalt som att använda en medie-

fjärkontroll som styr programmets navigering. 
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De flesta som var missnöjda med navigeringen uppgav att det berodde på att det inte fanns någon 

mus-funktionalitet i programmet, och att endast tangentbordet eller medie-fjärrkontroll kunde 

användas för navigering. Vi kan tydligt konstatera att många användare hade svårt för detta då ett 

flertal uppgett att de vid flera tillfällen glömt att musen inte går att använda men ändå försökt att 

använda den.   

Respondenterna är i överlag missnöjda med valet av styrdon och menyernas navigation. 

Missnöjet ligger till en stor del hos de som inte har en medie-fjärrkontroll. Dessa respondenter är 

begränsade att använda programmet endast med tangentbordet, vilket många av dem inte är vana 

vid. De fåtal användare som hade tillgång till en medie-fjärrkontroll var nöjda med Voddlers val 

av styrdon. Dessa användare menade att programmet var väldigt enkelt att navigera med en 

medie-fjärrkontroll. 

 

Om Voddler endast var designat för att användas med en medie-fjärrkontroll skulle 

enkätundersökningen stödja detta val då respondenterna var positiva till denna typ av navigering. 

Men Voddler riktar sig även till användare som inte har någon mediekontroll. Man skulle därför 

kunna säga att produkten inte är designad för det sammanhang som den används i.  

   

  

Voddlers stabilitet    
Stabilitet är ett viktigt ämne då hela upplevelsen påverkas till det positiva eller negativa om 

programmet fungerar tillfredsställande. Ett program som ofta hänger sig och kraschar är helt 

enkelt inget positivt.  

I enkätundersökningen ställdes därför en fråga angående detta. Som vi nämnde tidigare så 

befinner sig Voddler i slutet av sin beta-period. Detta var våra respondenter medvetna om. Men 

då programmet är i slutskedet av beta-stadiet och numera tar betalt för vissa tjänster så bör 

tjänsten vara relativt stabil.   
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Informanterna fick frågan: Hur stabilt är Voddler-programmet?  

I enkäten fick respondenterna svara i en skala från 1 till 10 där tio är mycket stabilt och ett är 

mycket ostabilt. Respondenterna gav ett medelsnitt på 4,9. Många respondenter valde även att 

kommentera stabiliteten som de tyckte var bristfällig. Många var skeptiska till programmets 

stabilitet i sin helhet och att det ofta kraschade under användning. Några kommenterade att själva 

uppspelningen av filmer fungerade, men att problemen låg vid navigeringen i programmet vilket 

ofta kunde leda till programkrasch. 

 

Uppspelningsfunktionerna under en film  
Då uppspelningsfunktioner är viktigt för en mediespelare/DVD-Spelare så uppkom frågan: "Hur 

upplever du uppspelningsfunktionerna under en film?". Med uppspelningsfunktioner menar vi 

den kontroll som används för att styra en film till exempel: play, stop och spola.   

Eftersom Voddler vill se sig själv som ett alternativ till bland annat DVD-filmer förväntas 

uppspelningsfunktionerna fungera tillfredställande. Respondenterna gav ett snitt på 5,2 av 10 för 

uppspelningsfunktionerna. Anledningen till att så många användare var missnöjda med 

uppspelningen var att programvaran innehöll en del buggar och att uppspelningsfunktionerna var 

svåra att navigera. Även om användare hade använt programmet under en längre period kunde de 

fastna på så enkla funktioner som att spola i en film. 

 

Expertutvärderingen visade på ett flertal brister i gränssnittet för uppspelning. Det stora 

problemet var att en del ikoner är otydliga i vilken funktion de har. I detta exempel har de inte 

designat för kompatibilitet. När det gäller design av ikoner (knappar) är det viktigt att de är lätta 

att förstå utifrån de kunskaper den tänkta användaren redan besitter. Det gäller att ikonerna ger 

associationer till de funktioner de har.  

En stor del av respondenterna tyckte att uppspelningsfunktionerna var en viktig faktor för ett 

Video On Demand program. Vi fick reda på detta genom att ställa frågan: "Hur viktig är 

uppspelningsfunktionerna för dig?"  
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Vi valde att fortsätta med skalfrågan 1-10 där tio var mycket viktigt, medelsnittet blev 7,9. De 

flesta användare uppgav alltså att uppspelningsfunktionerna är mycket viktigt för dem. 

Uppspelningsfunktioner är väldigt viktigt för ett Video On Demand tjänst och det håller våra 

respondenter helt enkelt om.  

   

Sökfunktion  
I förstudien kom det fram att det var svårt att hitta filmer, och användarna ville att en sökfunktion 

skulle implementeras i Voddler.  

Därför frågade vi i vår enkätundersökning om just detta. Anledningen var att vi ville 

säkerhetskälla att detta stämde och hur stor del av informanterna som ville ha en sökfunktion.  

Frågan löd: "Är en sökfunktion viktigt för en Video On Demand program?"  

Andelen av respondenter som ansåg att en sökfunktion var en viktig aspekt för ett videon-on-

demand tjänst var väldigt hög. (se bilaga) De flesta av våra respondenter saknade en sökfunktion 

i programmet och angav att en sökfunktion skulle underlätta mycket. 

 

Många webbsidor använder sig ofta av sökfunktioner för att användarna ska hitta information. 

Att använda en funktion av detta slag i denna tjänst skulle vara väldigt positivt. En sökfunktion 

ökar användarens kontroll och frihet över användandet. Allt som får användaren att känna att hon 

har kontroll över användandet kan leda till att hon känner sig mer bekväm med tjänsten.  

Inställningar i Voddler  
Hälften av respondenterna uppgav att de använder sig av bildskärmsinställningarna. Frågan om 

hur bra denna inställning fungerar gav ett medelvärde på 5.7 av 10. Det var inte ett dåligt 

resultat, och vi blev själva förvånade över snittet. Detta på grund av att vi själva under 

expertutvärderingen tyckte att bildskärmsinställningarna var väldigt krångliga. Tydligen så 

verkar användarna gilla sättet att ändra bildskärmsinställningarna genom att navigera med 

piltangenterna för att få rätt bild. (se bild 1.4 nedan) 
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 (Bild 1.4) 

   

Många av respondenterna uppgav att de inte använder ljudinställningarna i programmet (se bild 

1.5 nedan). Hela 65 % hade aldrig använt inställningen. Detta höga värde kan betyda att 

ljudinställningarna känns onödiga, och att många bara vill sänka eller höja volymen. De 

användare som använde ljudinställningarna var inte alls nöjda då medelvärdet blev 3,8 av 10. 

Detta är väldigt lågt och även i detta fall tyder det på att det finns stora brister i gränssnittet. 

Expertutvärderingen visade på en tydlig brist på tydlighet, enhetlighet och användarkontroll i 

designen. Detta är de tre stora bristerna som antagligen bidragit till att användarna inte är nöjda.  

 (Bild 1.5) 
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Diskussion och slutsats  
______________________________________________________________________________  

I detta kapitel kommer både diskussion och slutsats samt förslag på vidare forskning föras.      

______________________________________________________________________________ 

Enkätundersökningen visade att en stor andel av respondenterna var missnöjda med tjänsten. 

Detta resultaten var inte så som vi hade förutspått. Vi förutsatte att en del användare skulle vara 

missnöjda med tjänsten men inte att så pass många som det visade sig. Respondenterna gav 

också kritik för olika delar av programmet som vi inte hade väntat oss. Expertutvärderingen 

lyckades dock identifiera många brister i gränssnittet som överensstämde med mycket av den 

kritik som framförts i enkätundersökningen.  

Efter att ha vi analyserat enkätundersökningen och expertutvärderingen förstod vi anledningen 

till det massiva missnöjet med programmet ifråga. Voddlers användare förväntade sig en tjänst 

som liknande de streamingstjänster som redan finns tillgängliga på nätet idag. Voddler vill 

däremot erbjuda en tjänst som istället liknar gränssnittet för en Digital-TV tjänst. Detta kan 

tolkas som att det finns en viss konflikt mellan dessa två sidor. Detta tror vi är den stora 

anledningen till att denna tjänst i nuläget inte fått det genomslag företaget själva hoppats på.  

     

I både expertutvärderingen och enkätundersökningen märktes det tydligt att avsaknaden av en 

vanlig musfunktion och sökfunktion var ett stort problem. Att datormusen inte gick att använda 

skapade både förvirring och frustation vilket gjorde att många användare slutade använda 

tjänsten till förmån för andra tjänster. Skulle Voddler införa en musfunktion vid den färdiga 

versionen är vi säkra på att respondenterna skulle bli mycket nöjdare. Detta är ett allvarligt 

designfel speciellt då muspekaren syns på skärmen trots att den inte har någon funktionalitet.  

Avsaknaden av sökfunktionen skapade också stor förvirring och frustration då respondenterna 

antingen inte hittade filmer eller att det tog väldigt lång tid att hitta filmer. 
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Det största felet som begåtts av Voddler är att Voddler har en helt annan uppfattning än 

användarna om hur programmet ska användas.  

Voddler verkar ha den uppfattningen att de flesta användare använder en medie-fjärrkontroll och 

har därefter designat programmet efter denna slutsats. Men utifrån vår enkätundersökning så 

visade det sig att detta antagande inte stämde då majoriteten av respondenterna inte hade någon 

medie-fjärrkontroll.  

Det mest optimala skulle vara om Voddler gjorde en undersökning där de tog reda på hur 

användarna vill använda programmet. Denna undersökning skulle då ge en bättre bild av den 

målgrupp som använder programmet och designarbetet skulle bli lättare därifrån.  

   

Det märks tydligt både från enkätundersökningen och efter våra expertutvärderingar att Voddler 

till viss del har missuppfattat vilken den genomsnittliga användaren är och därefter designat en 

produkt för fel målgrupp. De har designat för en målgrupp som endast använder en medie-

fjärrkontroll. Den riktiga målgruppen är helt enkelt en vanlig användare som vill titta på film 

genom datorn och navigera genom både tangentbordet och musen. 

Om Voddler till exempel hade tagit reda på att de flesta användare som använder Voddler, 

faktiskt använder programmet utan någon medie-fjärrkontroll så hade detta bidragit i stor del till 

de designlösningar som i slutändan implementeras.  

   

Vidare forskning  
Det mest optimala skulle vara att genomföra en ny undersökning efter att Voddler släppt en 

färdig version av programmet. Man skulle då kunna göra en jämförelse mellan den tidigare 

undersökningen (denna c-uppsats) och den nya. Då kan man på ett enkelt sätt se om det 

uppkommit några förändringar i programmet. Exempelvis om användbarheten har förändrats och 

blivit antingen till det bättre eller sämre och vad de har förändrat och varför.  

För vidare undersökning vore det urvalsmässigt bättre att genom Voddlers kundregister 

slumpmässigt välja ut informanter som kan delta i undersökningen. Detta skulle ge en bättre 

uppfattning om hur den genomsnittliga användaren uppfattar tjänsten. Dessutom finns då också 

möjligheten att undersöka speciella målgrupper vilket vi inte hade lika stor möjlighet till denna 

undersökning.  
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Då vi fick en hel del svar genom enkätundersökning märkte vi att verktyget Google Docs inte 

alls var optimalt för att kunna hitta samband mellan olika frågor. Exempelvis om man vill hitta 

något samband mellan de som använder Voddler ofta och deras syn på användbarheten gentemot 

de andra, då blir det genast svårt. Vid sådana liknande situationer var man tvungen att kolla 

igenom alla frågor och försöka hitta ett samband. Detta gjorde allt väldigt tidsförödande på grund 

av Google Docs stora begränsningar. Därför kan det vara bra att titta på andra lite avancerade 

verktyg vid större undersökningar.  

   

Det skulle även vara intressant om man valde att gå vidare med att göra en stor utvärdering 

mellan Voddler och liknande tjänster. För tillfället finns det inte några alternativ som använder 

samma koncept. Men ett alternativ skulle vara att utvärdera någon Video On Demand tjänst som 

redan har fått sitt genombrott och försöka identifiera de som gör dessa tjänster lyckade, och 

sedan jämföra den med Voddler. 

 

Voddlers framtid 

Vi hoppas att Voddler lyckas erbjuda en användbar tjänst för själva iden att erbjuda en 

reklamfinansierad tjänst är bra. Precis när vi skulle avsluta vår c-uppsats såg vi ett intressant 

uttalande från Voddler: 

 

” Den huvudsakliga feedback som vi tagit till oss är att det är krångligt att navigera och hitta 

filmer, och att folk vill ha stöd för att navigera med musen, säger Marcus Bäcklund, VD,Voddler. 

Browsern är det mest lämpade gränssnittet när man använder dator. Därför har vi nu 

kombinerat vår plattform med webbrowsern.  

Istället för att ladda ner ett program ska användarna framöver kunna söka och läsa om filmer 

direkt i webbläsaren. Det enda ytterligare program som behövs är en spelare som fungerar som 

en plug-in i webbläsaren, och drar igång när man sätter på en film. Den kritiserade klient som 

hittills använts kommer alltså inte längre att vara nödvändig” <idg.se> 

 

Det mest intressanta med detta uttalande är att det stämmer helt överens med resultaten från våra 

enkätundersökningar samt expertutvärderingen. Det är mycket intressant att Voddler tagit till sig 
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all den kritik användarna haft, och att de förstått att den huvudsakliga användaren kommer 

navigera genom datorn och inte genom en medie-fjärkontrollen. Det är också intressant att 

Voddler i uttalandet framför att plattformen kombineras med webbläsaren. I vår 

enkätundersökning var det speciellt respondenterna som använt sig av Sfanytime’s tjänst som 

gärna ville se Voddler i webbläsaren.  

 

Vi önskar Voddler all lycka och hoppas att de gör det rätt denna gång och tänker på att designa 

för användbarhet! 
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Ordlista 

 
Användaren – I denna uppsats refererar vi till alla som använder produkten Voddler. 
 
Beta – Är en version av ett program som inte är färdigt och endast är tillgängligt till utvalda 
användare. 
 
Expertutvärderare – Expert inom ett visst område, exempelvis inom grafisk design och MDI. 
Dessa personer kan anställas för att utvärdera produkter i ämnet de är expert på. 
 
Informanter – Personer som ska delta i enkätundersökningen 
 
Respondenter – Personer som har svarat på enkätundersökningen 
 
Streaming – Media som strömmas till användarens dator. Detta sparas inte direkt i användarens 
dator. 
 
Video On Demand – När filmer eller serier distruberas genom ett speciellt nätverk på begären 
av användaren. Användaren kan själv bästa när hon vill se materialet. 
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Bilaga 
____________________________________________________  

Här presenterar vi resultaten från enkätundersökningen, samt data från diagrammen och 
fritextfrågorna. All data från fritextfrågorna fick inte plats då det var 107 svar och långa 
meningar. 

____________________________________________________ 

   

Frågor och svar - enkätundersökningen  
   

   

1) Hur ofta använder du dig av Voddler?  

  

 

2) Varför använder du Voddler? (fritext) 

lagligt alternativ till nedladdning! med förhoppning om att det ska bli likt "musikens motsvarighet" spotify.För det är 
framtiden svar på film/musik distr., tyvärr är det för få företagledare / filmjättar / musikdist. som har förmågan att inse 
detta. Istället försöker de sälja stenålders-teknik och hotar med stämning mot alla andra försök till utveckling.För att 
(så länge det fungerar) så är det snabbt, enkelt, lagligt.Har bara provat några gånger hittils. Väntar på att Linux-
klienten kommer så jag kan se på Voddler på TVn.enkelt och gratis...... Det första vettiga alternativet mot piratkop... 
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3) Hur lättanvänt tycker du Voddler är? 

  

   

   

4) Är det lätt att hitta en specifik film?  

  

   

5) Hur anser du att navigeringen i Voddlers menyer fungerar?  

   

  

Mycket dåligt                                                 Mycket bra  
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6) Hur viktig är navigering för dig?  

      

  

  Inte alls viktigt                                         Mycket viktigt  

     

7.a) Använder du dig av liknande tjänster för att streama film eller TV-program?  

   

   

   

   

7.b) Om ja vilka tjänster använder du?   

Canal+ play m. fl. PlayOnstreamTorrentHulu och en del andra mindre legala alternativ hdtm.net och de olika play-
sidorna hos svenska tv-bolag svtplay play prima TV4Play ninjavideo.net de svenska tv-kanalernas streamingtjänster 
Headweb SF Anytime och Headweb Spotifyhdmt.net plus de vanliga tjänsterna som hör till SVT,TV3, TV4 ocg TV5 
ustream http://re1ease.net/ http://watch-series.com/flera SF-anytime Zune Video Marketplacetvshack.net voddler, 
tvshack, svtplay www.ninjavideo.net" Liknande tjänster"? svt  tv3 kanal5 play osv.Stagevu, diverse hemsidor för att 
streama tv-program.Hockeystreams och Y……………...  

   

http://watch-series.com/flera%20SF-anytime%20Zune%20Video%20Marketplacetvshack.net
http://www.ninjavideo.net/
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8a.) Hur fungerar det att kontrollera programmet med tangentbordet? (svara endast om du använder dig av 
tangentbord)  

   

8b.) Övriga kommentarer angående tangentbordet (fritext) 

jobbigt att använda tangentbordet. svårt. borde kunna använda tgt och mus!!!!. Svårt att förstå att tangentbordet bara 
kan användas. Fungeraar bra. Sämsta någonsin. fungerar ok. Krångel... …  

 

   

 

 

 

9a) Hur fungerar det att kontrollera programmet genom en medie-fjärrkontroll? (svara endast om du 
använder dig av en medie-fjärrkontroll) 
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 9b) Övriga kommentarer angående medie-fjärrkontrollen  

Väldigt prakiskt att jag kan använda min medie-fjärrkontroll som jag från början köpte för windows media center, men 
den fungerar otroligt bra med Voddler med.. fungerar inte bra med min.. har ingen. Fungerar inte med linux ju  
cooolt… väldigt bra när man sitter framför tven och pausa…. 

 

   

10a) Hur stabilt är Voddler-programmet?  

   

Mycket ostabilt                                        Mycket stabilt  

 

10b) Övriga kommentarer om stabiliteten. (fritext) 

 Jag har slutat anvånda voddler pga att den krashade hela tiden! Ostabilt…fungerar inte när man navigerar krashar 
den eller hänger sig.. får någon sorts meddelande om DLL fel??? Voddler support hjälper inte mig, de är dåliga på att 
svara. Går ej att starta. Hackar väldigt mkt krashar ibland… trögt och ostabilt.. SKRIV OMPROGRAMMET. Får starta 
om datorn ofta då den får hela datorn att frysa.   

   

11a) Hur upplever du uppspelningsfunktionerna under en film?  
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11b) Övriga kommentarer angående uppspelningsfunktionerna  

Bättre spol-funktion. Man skall kunna justera i inställningar under film utan krash eller omstart av filmen.Vad ingår i 
uppspelningsfunktionerna?Bildkvaliteten kunde vara bättre, om det är det ni syftar på. Annars fungerar det rätt bra att 
pausa och stoppa.funkar bra.Spola filmen har för mig varit som att be om problem. Uppspelningsfunktionerna har 
varit lite krångliga att lära sig, följer liksom standarden bland övriga spelare som finns att tillgå. Nu är det dessutom 
som så att de två senaste versionerna av clienten inte har funkat hos mig så jag kör med en gammal client, vilket 
fungerar... 

12) Hur viktig är uppspelningsfunktionerna för dig? 

  

  Inte alls viktigt                                         Mycket viktigt  

     

   

13) Är en sökfunktion viktigt för en Video On Demand program?  

                      

Inte alls viktigt                                         Mycket viktigt  
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14a.) Använder du dig av bildskärmsinställningar i Voddler-programmet?  

   

           

 

14b.) Om ja, hur fungerade bildskärmsinställningarna?           

   

Mycket dåligt                                               Mycket bra  

   

 15a.) Har du använt dig av ljudinställningar i Voddler-programmet?  

    



 
57 

   

 

15b.) Om ja, hur fungerade ljudinställningarna?   

  

  Mycket dåligt                      Mycket bra   

  16) Övriga kommentarer om undersökning. (fritext) 

  Saknar saker som : alla filmer - meny sökfunktion mer info om filmerna Samt att menyvalet "wallview" är 
idiotiskt.Borde gå att söka på filmer + få upp en lista med samtliga filmer.Saknar söktjänst! Vill kunna sortara efter 
längd, år m.m. Saknar sortera efter tillägsdatum i "senast tillagda" Vill kunna ha alla filmer uppe samtidigt, fanns ju 
förut. Bättre stöd för MCE fjärrkontroll än vad som finns idag.Få det att fungera ungefär som hdmt.net(s) söktjänst, 
framförallt jag vill ha muskontrollen aktiverad. Även om det är så att det går att fixa muskontroll även nu har jag inte 
o... 
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