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Sammanfattning 

I vår studie har vi undersökt hur domänen streamad-TV förhåller sig till befintliga 

designprinciper för webbdesign. Ytterligare har vi undersökt om det finns specifika 

egenskaper för domänen som inte omfattas av någon designprincip. I undersökningen har vi 

studerat två webbplatser vilka är representativa för domänen streamad-TV. Slutligen 

diskuterar vi hur applicerbara designprinciperna är på domänen och vilka specifika 

egenskaper som skulle behöva nya eller vidareutvecklade designprinciper. 

  

Abstract 

In our study, we investigated how the streamed TV domain relates to existing design 

principles for web design. Further, we have investigated whether there are specific 

characteristics of the domain that the design principles do not cover. In the survey we have 

studied two sites which are representative of the streamed TV domain. Finally, we discuss 

how applicable the design principles are for the domain and the specific characteristics that 

would require new or further developed design principles. 
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1 Inledning 

Idag består vår vardag till stora delar av TV och Internet på ett eller annat sätt. De har länge 

varit två separata medier som funnits sida vid sida. Men idag ser vi att de allt mer vävs 

samman till en enhet. Vi kan se att Internet i allt större grad tar sig in i TV:ns värld och TV:n 

tar sig samtidigt i större utsträckning ut på Internet. De senaste åren har TV-kanalerna börjat 

lansera webbplatser där de gör delar av sitt material tillgängligt för tittarna, med skillnaden att 

de nu kan titta när de vill. De här webbplatserna är relativt nya på Internet, videoklipp har 

funnits en längre tid men det är inte förrän de senaste åren som TV-kanalerna har börjat sända 

hela program på Internet. Det finns flera teorier om hur man ska designa en webbplats; frågan 

är bara om de går att applicera på domänen streamad-TV? 

Det vi vill åstadkomma med den här undersökningen är att se ifall teorier för webbdesign är 

applicerbara på domänen streamad-TV och om de har specifika egenskaper som inte omfattas 

av någon designprincip. Ifall så är fallet, behöver man dra upp nya riktlinjer för 

designprinciperna inom webbdesign? För att kunna ta reda på detta kommer vi att ta upp 

vedertagna teorier för webbdesign och utifrån dem hämta designprinciper vilka kommer att 

ligga till grund för undersökningen. För att undersöka domänen streamad-TV kommer vi att 

titta på två TV-kanaler som sänder stora delar av sitt utbud på Internet. De TV-kanaler som vi 

kommer att tittat på i vår undersökning är SVT och TV4. Att vi valt dem beror på att de har 

störst antal tittare i Sverige (MMS, 2008). Vi kommer att undersöka deras webbplatser på 

vilka de sänder sin streamade-TV för att se om designprinciperna fungerar och vad de 

omfattar på webbplatserna, SVT Play [www.svtplay.se] och TV4 Play [www.tv4play.se]. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att ta reda på om teorier för webbdesign går att applicera på 

webbplatser vars syfte är att sända streamad-TV på Internet. Vi vill även ta reda på om det 

finns delar på webbplatserna som designprinciperna inte omfattar. För att ta reda på det 

kommer vi att utgå från följande frågeställningar. 

Är existerande designprinciper för webbdesign applicerbara på domänen streamad-TV? 

– Vilka designprinciper blir särskilt viktiga för domänen streamad-TV? 

– Vilka specifika egenskaper hos domänen streamad-TV omfattas inte av 

existerande designprinciper? 

1.2 Avgränsning 

Domänen streamad-TV definieras i detta arbete som; webbplats där en TV-kanal streamar 

delar av sitt utbud. 

Streamad media innebär att dataöverföringen sker löpande. Användaren kan börja titta eller 

lyssna direkt i stället för att först vänta på att hela överföringen ska bli klar (Datatermgruppen, 

2007). 

Vi har i den här undersökningen valt att enbart fokusera på teorierna för webbdesign och hur 

de är applicerbara på domänen streamad-TV. Vi kommer inte gå inte på tekniken som 

används för att sända streamad-TV.  
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2 Teoribakgrund 

I det här kapitlet kommer vi att sammanfatta relevanta teorier för de 

designprinciper som ligger till grund för vår undersökning. Vi tar även upp 

faktorer som vi finner intressanta för streamadTV på Internet. I slutet av 

kapitlet presenteras en lista över de designprinciper och de delar som vi anser 

att de inte omfattar, vilka vi sedan har tittat på i undersökningen. 

2.1 Designprinciper 

Det finns lika många designprinciper för webbdesign som det finns webbdesigners. Vi har 

försökt att skala ner de idéer och teorier som finns kring ämnet och fokuserat på Jakob 

Nielsens och Steve Krugs teorier. Nielsen har en doktorsexamen i människa-datorinteraktion 

från Tekniska Universitetet i Köpenhamn. Hans bok Designing web usability, vilken ligger 

som grund för vår utredning, är tryckt på tolv språk och i mer än en kvarts miljon exemplar 

och hans kolumn om användbarhet, Alertbox, har tolv miljoner sidvisningar per år (Useit, 

2009). Krug har mer än 20 år erfarenhet som användbarhetskonsult åt ett flertal stora företag 

som till exempel Apple, Bloomberg.com, Lexus.com, Internationella valutafonden och många 

fler (Sensible, 2009). Både Nielsen och Krug refereras ofta när det kommer till teorier kring 

webbdesign (Scholar, 2009). Utifrån Nielsens och Krugs teorier för webbdesign kommer vi 

nu gå igenom ett antal designprinciper vilka är viktiga att ta hänsyn till när man designar en 

webbplats. Slutligen kommer vi att lista de designprinciper som kommer att kontrolleras. De 

kommer sedan att undersökas för att se om de är gällande för domänen streamad-TV. Vi 

kommer även att ta upp de delar som designprinciperna inte tar upp och hur vi ska undersöka 

dem. 

2.1.1 Innehåll 

Det är innehållet som är det viktigaste för användarna. Det bör stå för minst 50 %, gärna upp 

till 80 % av skärmytan. Det är viktigt att webbplatsen tydligt visar vilket syfte den har och vad 



 
12 

användarna kan förväntas sig att finna på den. (Nielsen, 2000a). Enligt Nielsen (2000a:160) 

bedömer användaren innehållets kvalitet efter följande frågor: Vad har jag för nytta av det 

här?; och hur löser detta mitt problem? Det är därför viktigt att man har tänkt igenom 

strukturen på sin webbplats och ger användaren möjlighet att snabbt skumma igenom 

innehållet. Webbplatsens startsida har i uppgift att berätta för användaren vilka de är och 

vilket syfte webbplatsen har. Det finns många användbarhetsproblem på webben. Steve Krugs 

(2000:10) första lag för användbarhet lyder: Don't make me think. Enligt Krug (2000) ska 

webbplatsen vara självförklarande; användaren ska direkt förstå webbplatsens syfte. Studier, 

som utförts där användarna fått i uppdrag att utföra olika uppgifter på förvalda webbplatser, 

visar på att mindre än hälften av användarna lyckas utföra uppgifterna (Nielsen, 2000a). Man 

måste därför ha enkelheten i fokus när man bygger upp sin webbplats. Det man ska tänka på, 

är att ha en genomarbetad design och informationsstruktur. En dålig informationsstruktur 

innebär alltid dålig användbarhet. Enkelhet är ett av Nielsen (2000a) ledord. Att använda så få 

distraherande element som möjligt gynnar enkelheten. Med distraherande element menas till 

exempel onödigt rörlig grafik, som stjäl uppmärksamhet från webbsidans innehåll. En 

generell princip för hur man behåller enkelheten på användargränssnittet är att testa att ta bort 

en funktion i taget. Fungerar webbplatsen bra utan funktionen, så ta bort den permanent, allt 

för att spara utrymme och förenkla för användarna (Nielsen, 2000a). Elementen i både den 

grafiska formen och textens utformning skall vara uppenbara. Om man behöver tänka på vad 

texten egentligen betyder, eller om man behöver fundera över om det går att klicka, kommer 

användaren tappa flytet och kan få känslan av att de inte har kontroll över vad som händer. En 

användare som känner att den har kontroll över webbplatsen, både trivs och förstår den bättre 

(Krug, 2000). Genom att försöka eliminera alla element som får användaren att fundera över 

vad det är för något och varför det är gjort på ett visst sätt, blir användningen av webbsidan 

enklare (Krug, 2000). 

Det första intrycket betyder väldigt mycket för användaren. Där är navigationen en viktig del 

för hur strukturen på webbplatsen uppfattas. Om webbplatsen ser ostrukturerad och 

svåranvänd ut, kommer användaren med stor sannolikhet att lämna webbplatsen och inte 

komma tillbaka igen (Nielsen, 2000a). För att man skall kunna navigera enkelt och snabbt på 

en webbplats, skall man se till att man skapar tydliga visuella bilder över vad som hör ihop. 

Man använder sig av en visuell hierarki (Krug, 2000). En annan viktig del i designen är att 

använda beprövade metoder. Det underlättar för användaren, eftersom den då känner sig van 
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vid gränssnittet och på så vis hittar bättre på webbplatsen. Användningen av det visuella får 

gärna innebära olika färger och grafiska delar, men man måste se till att inte ha med element 

som gör att det blir svårläst. Som designer bör man studera andra webbplatser och se vilka 

faktorer det är som påverkar användarens interaktion med webbplatsen. Detta för att undvika 

att göra samma misstag, när man utformar den egna webbplatsen. Krugs (2000:41) andra lag 

för användbarhet: It doesn't matter how many times I have to click, as long as each choice is a 

mindless, unambiguous choice. Med detta menar han att det inte har att göra med hur många 

klick som krävs för att genomföra något, utan att det handlar om hur mycket tankeverksamhet 

som krävs för att göra ett klick. Tre klick motsvarar ett klick som kräver tankeverksamhet för 

att utföras. Man kan underlätta för användaren att klicka utan att behöva tänka, genom att 

skapa tydliga visuella bilder. 

2.1.2 Navigering 

Navigeringens startpunkt ska börja på startsidan, så att användarna lätt kan navigera på 

webbplatsen och enkelt hitta tillbaka till början. Navigationen ska leda till de underordnade 

webbsidorna på webbplatsen. De ska i sin tur ha ett specifikt innehåll och inte ha allmänna 

meddelanden för webbplatsen. De måste också ge svar på vilken webbsida man är på och var 

man befinner sig i navigeringsstrukturen, då användarna inte behöver komma till webbplatsen 

via startsidan. Om navigationen kan man säga att den ska ge svar på tre frågor: Var är jag?; 

Var har jag varit? och Vart kan jag gå? (Nielsen, 2000a:188). Navigationen bör vara enkel 

och man ska vid en snabb överblick kunna förstå vad man kan tänkas hitta på webbplatsen. 

Det är viktigt att den inte tar för stort visuellt utrymme, utan bör begränsas till mindre än 20 

% av den totala skärmytan. En av de vanligaste navigationsdesignerna är en lista med 

webbplatsens alla toppnivåer till vänster i ett menyfält. Fördelarna med det är, att användaren 

hela tiden kan se webbplatsens bredd och vad den har att erbjuda. Eftersom man aldrig kan 

veta var på webbplatsen användaren kommer in, är det viktigt med en enhetlig design och en 

tydlig navigeringsstruktur. Detta gör att användare som besökt webbplatsen tidigare känner 

igen sig och att nya användare hittar det de söker efter (Nielsen, 2000a). Ett annat sätt att 

presentera sin navigation på är genom att använda sig av flikar. De ger en fysisk metafor för 

att den webbsida man befinner sig på är längst fram. De lämpar sig framförallt på större 

webbplatser eftersom att de är självförklarande, lätta att se och snabba att ladda. De ger även 

en illusion av att man plockat fram den aktiva fliken (Krug, 2000). 
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2.1.3 Länkar 

Det finns flera olika typer av länkar man kan använda sig av på sin webbplats. Nielsen 

(2000a:195) delar upp dessa i tre kategorier. Inbäddade länkar; understruken text, i stycken 

som visar på att det finns ytterligare information att läsa kring ämnet på ett annat ställe. 

Strukturella länkar; leder till andra webbsidor i webbplatsens hierarki. Det är viktigt att alla 

webbsidor har samma navigeringsmöjligheter och visar på vart i webbplatsens hierarki man 

kan gå. Associativa länkar; tipsar användaren om andra webbplatser som är av intresse, då de 

tar upp samma ämne som den aktuella webbplatsen, eller på andra sätt relaterar till den. De är 

till för att underlätta för användaren att hitta det man söker och kan ofta vara till hjälp. Man 

bör inte tveka att ta med länkar till andra webbplatser om de finns anledning till det. Det finns 

ingen anledning att försöka få användaren att stanna på den egna webbplatsen, eftersom det är 

så enkelt för dem att lämna den. Om man istället uppmuntrar genom att hänvisa till relevanta 

länkar, underlättar man för användaren att hitta den information de söker (Nielsen, 2000a). 

Annonslänkar skall man försöka undvika, om det inte är ett måste. Väljer man att ha med 

annonslänkar, ska de tillhöra de 20 %, som nämnts tidigare, för hur stor plats navigeringen får 

ta upp av skärmytan (Nielsen, 2000a). Det finns en standard för hur länkarn är färggivna. En 

obesökt länk är blå och en besökt är röd eller lila. Även fast forskning visar på att blå färg är 

svårläst, underlättar det om man följer standarden, då användarna är vana vid att länkarna har 

det utseendet. Man behöver inte använda den exakta färgen, men det bör vara snarlikt så man 

inte förvirrar användarna (Nielsen, 2000a). 

2.1.4 Användaranpassning 

Man kan aldrig veta vad användaren väljer för typ av digitala artefakter när de besöker 

webbplatsen. Man ska därför försöka anpassa webbplatsen, så att det går att komma åt den 

från olika typer av digitala artefakter som t.ex. stationära datorer, handdatorer och 

mobiltelefoner. Man bör även anpassa utseendet på webbplatsen för olika typer av webbläsare 

och skärmupplösningar (Nielsen, 2000a). Man ska alltid försöka koda, så att användarens 

egna inställningar kan tillämpas, om de t.ex. vill att texten skall vara större. Genom att följa 

kodningsstandard blir webbplatsen både bakåt och framåt kompatibel och det ökar 

möjligheterna för mindre insatta användare så att de kan komma åt webbplatsen och ta del av 

innehållet. Den stora skaran av datoranvändare uppdaterar inte till den senaste tekniken direkt, 

utan ligger ungefär två år efter. Det innebär att man ska försöka att anpassa sig till de 
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användare som inte vill eller kan uppdatera sina datorer och göra så att även de kan ta del av 

innehållet på webbplatsen (Nielsen, 2000a). 

2.1.5 Responstid 

Responstiden för hur snabbt man kan interagera med en webbplats, beror på flera olika 

faktorer. Nielsen presenterar forskning från Robert B. Miller (Miller, 1968 i Nielsen, 

2000a:42) där han har kommit fram till tre grundläggande punkter för användarnas beteenden. 

För att det ska kännas som att man kan interagera med systemet i realtid får det inte ta 

längre än 1/10 dels sekund innan användaren får respons på det den gör. 

Vid  en  sekund  går  gränsen  för  att  flödet  inte  skall  bli  avbrutet.  Användaren  tappar 

känslan  av  att  man  interagerar  i  realtid  med  webbplatsen.  Men  responstiden  är 

fortfarande så låg att man inte blir störd av det.  

Upp till tio sekunder kan en användare fokusera på det den gör. Efter längre uppehåll är 

det troligt att användaren vänder uppmärksamheten till andra arbetsuppgifter. 

Genom att inte använda för mycket bilder, sparar man mycket storlek i sin fil och det kommer 

gå snabbare att ladda webbplatsen. I de fall man behöver ha bilder på webbsidan, skall man se 

till att man förstår innehållet även utan bilderna. Det kan man göra genom att använda 

bildtexter, som visas under tiden som bilden laddas. Detta är speciellt viktigt för webbplatsens 

logotyp, för att användaren ska veta vart den har kommit, annars är risken stor att de lämnar 

webbplatsen. Som tidigare nämnts tappar användaren intresset om det tar längre tid än tio 

sekunder att ladda en webbsida eller en fil. Om det tar längre tid att ladda webbsidan eller 

filen för en användare med normal bandbredd, ska man visa att något håller på att laddas. En 

användare kommer inte att hämta hem en stor fil utan att veta något om innehållet. Därför ska 

man ge dem en förhandsvisning av vad de kommer att ladda hem, som stillbilder och korta 

sammanfattningar av innehållet (Nielsen, 2000a). 

2.1.6 Text och läsbarhet 

Väldokumenterad fakta om webben är, att människor spenderar väldigt lite tid på att läsa de 

flesta webbsidor, som de besöker. (Nielsen, 1997). När man designar webbsidor ska man ha i 

åtanke att människor inte läser allt som står. Man scannar webbplatsen på samma sätt som 
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man scannar en tidning. Krug (2000:22) tar upp tre huvudsakliga anledningar till att man gör 

detta. 

Man vill att allt ska gå snabbt. 

Man sorterar ut vad man vill läsa efter vad man är intresserad av. 

Man är duktig på att scanna webbsidor för att hitta det man finner intressant. 

Forskning visar på att man läser 25 % långsammare på skärmen än vad man gör på papper. 

När man ska skriva text för webben är det därför bra att korta ner sin text, dela upp den i 

stycken och använda punktlistor (Nielsen, 2000a). Krugs (2000:45) tredje lag för 

användbarhet: Get rid of half the words on each page, then get rid of half of what’s left. Krug 

menar att de flesta webbsidor har för mycket text och att man utan problem skulle klara att ta 

bort hälften av orden och ändå förstå webbplatsens syfte. Om man därefter försöker korta ner 

texten ytterligare kommer man få en text som lättare kan scannas och ge användaren en bättre 

överskådlighet. Det finns två olika typer av text, happy talk och instruktioner, som man skall 

försöka undvika att använda sig av på sin webbplats. De skall i så fall vara korta och konkreta, 

eftersom så gott som alla undviker att läsa instruktionsavsnitt och happy talk anses som 

onödig utfyllnad. (Krug, 2000). Vid längre texter är det bra att dela upp den på flera 

webbsidor. Texten ska då delas in efter innehåll. Texterna ska sedan kopplas till varandra med 

hjälp av länkar. Att man inte ska ha för långa texter på en webbsida beror på, att ett fåtal av 

användarna faktiskt scrollar ner för att se det som inte syns (Nielsen, 2000a). Med det i åtanke 

ska man sätta rubriker till innehållet, som ger läsarna en hint om vad de kommer att läsa 

(Krug, 2000). När det gäller rubriksättning, är det viktigt att de kan läsas ur sitt sammanhang, 

då de oftast visas i olika listor från sökmotorer och liknande. De bör därför ge en förklaring 

för vad användaren kan förvänta sig när de besöker webbplatsen.  
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När man designar en webbsida, föreställer man sig ofta att användarna scannar webbsidan 

noggrant och överväger alla alternativ, innan de väljer vart de ska gå. Normalt sett går det inte 

till så, utan de klickar på det första relevanta de ser. Varför letar inte användaren efter det 

bästa alternativet? Enligt Krug (2000) beror det på följande. 

Man vill hitta informationen så snabbt som möjligt. 

Det blir  inga  större konsekvenser av att  välja  fel. Oftast  är det bara att  klicka  tillbaka 

med hjälp av bakåtknappen. 

Det hjälper inte alltid att välja noggrant.  

Det  är  roligt  att  gissa,  om  man  gissar  rätt  så  går  det  mycket  snabbare  och  man  blir 

överraskad.  

Något som blir väldigt tydlig när man gör användbarhetstester, är att människor inte bryr sig 

om hur något är tänkt att fungera. Så fort man har hittat ett sätt att utföra uppgiften på, 

kommer man att fortsätta göra på det sättet. Detta gäller såväl webbanvändning som 

användning av fysiska apparater. När vi väl fått fram önskvärt resultat slutar vi leta efter andra 

möjligheter att utföra uppgiften på (Krug, 2000). Om man lyckas få människor att utföra 

uppgiften på rätt sätt, kommer de att känna sig smarta och chanserna att de besöker 

webbplatsen igen blir större.  

2.1.7 Sökfunktion  

Nielsen (2000a) visar på i sina användarundersökningar att hälften av användarna är 

sökbenägna. De går ofta direkt till webbplatsens sökfunktion och är mycket målmedvetna och 

vet vilken information de är ute efter. Om ens webbplats består av mer än 100 webbsidor ska 

man använda sig av en sökfunktion (Nielsen, 1999). Det är viktigt att man designar ett väl 

genomarbetat söksystem, då användarna i regel är dåliga på att söka. Att erbjuda användaren 

en mer avancerad sökfunktion, som erbjuder fler filter av olika slag, är att rekommendera, 

men denna bör ligga på en egen webbsida och namnges med Avancerad sökning för att 

skrämma bort ovana användare (Nielsen, 2000a). Förutom de sökbenägna användarna så finns 

det även användare som föredrar att använda sig av navigationslänkar för att leta reda på 

informationen de är ute efter. Ungefär 1/5 del av användarna använder sig av denna metod. 

Den tredje gruppen använder sig av situationsanpassad navigering. De känner sig för och 
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bestämmer sedan vilket sätt som de tror de kommer komma åt informationen på, på enklast 

möjliga sätt (Nielsen, 2000a).  

2.2 Hur vi tittar på streamad-TV 

Streamad-TV förändrar den sociala situationen i vilken vi ser på TV. En studie gjord i USA 

visar på att streamad-TV förändrar vårt sociala beteende i samband med hur vi ser på TV 

(Jones, 2009). Studien har undersökt de två största webbplatserna för streamad-TV i USA, 

ABC Full Episode Player [ABC-FEP] [http://abc.go.com/player/] och Hulu 

[http://www.hulu.com], för att se om de förändrar den sociala kontexten som finns kring TV-

tittande. I och med streamad-TV kan man nu titta på TV när man vill, förutsatt att man har en 

dator eller mobiltelefon, med tillgång till ett höghastighetsnät. Man är inte längre bunden till 

den stationära TV:n och dess fasta tider. Även om man har kunnat se program när man vill 

tidigare, då med hjälp av olika inspelningsbara medier. Förändringen som har skett är, att det 

inte krävs någon tankeverksamhet eller planering för att titta på det program som man vill se. 

När man kommer på att man vill se sitt program, är det bara att streama det över Internet. 

Tidigare var man tvungen att se programmet när det sändes eller komma ihåg att spela in det 

när programmet började. Nu kan man, när man vill och vart man vill, bestämma sig för att se 

ett program som man vill se (Jones, 2009). Enligt Jones (2009) kan det påverka vårt sociala 

umgänge på så vis, att man inte längre kan säga att man inte har tid för sociala aktiviteter, för 

att man missar ett program som går på TV och att man glömt att spela in det. Vi är inte längre 

bundna till en TV-tablå. Det gör att vi kan skaffa oss ett större socialt umgänge. Men det kan 

också leda till att vi i allt större grad tittar på TV, då den blir allt mer tillgänglig (Jones, 2009). 

Streamad-TV har inte bara förändrat de möjligheter vi har att titta på TV, utan den förändrar 

även sättet vi gör det på (Jones, 2009). Den mer traditionella TV:n tillåter användarna att 

samlas tillsammans runt den för att titta på TV. Man har möjlighet att bläddra mellan 

kanalerna, tills man hittar det man vill se. TV:n kommer att spela upp program efter program, 

oavsett om man väljer att titta eller ej. Även om man kan koppla sin dator till TV:n, så att man 

kan titta flera personer samtidigt utan att trängas framför en liten datorskärm, visar en rapport 

från ABC att nio av tio tittar på ABC-FEP:s streamade program själva (ABC; The journal of 

advertising research, 2008 i Joens 2009:11). Det visar på att man i de allra flesta fall tittar på 

streamad-TV ensam (Barkhuus, 2009, Joens, 2009). Streamad-TV tillåter inte sina användare 

att vara zappande tittare, där man bläddrar mellan flera program och tittar på dem simultant. 
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Streamad-TV tillåter bara användaren att välja ett program i taget. Vill man titta på något 

annat program, kan man inte zappa runt för att hitta något annat (Jones, 2009). Ytterligare en 

skillnad mellan traditionell TV och streamad-TV är att när ett program tar slut på den 

streamade-TV:n, börjar inte nästa av sig själv. Användaren måste aktivt starta det den vill se 

därefter, medan traditionell TV håller kvar sina användare, genom att hela tiden starta nya 

program (Joens, 2009). Streamad-TV förespråkar ett mer selektivt sätt att titta på TV. Man 

väljer bara att se, det som man faktiskt vill se, men då kan man missa det som man tursamt 

kan hamna på och som man finner intressant (Jones 2009). Joel Waldfogel (2009) har i en 

studie kring streamad-TV fått fram resultat som pekar på, att ju mer material som läggs upp 

på Internet av TV-kanalerna, desto mer tittar folk på TV. 
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2.3 Sammanställning av designprinciper för undersökningen 

Vi har sammanställt en lista på de designprinciper som Nielsen (2000a) och Krug (2000) 

anser vara de viktigaste egenskaper en webbplats bör inneha. Listan har vi använt som 

utgångspunkt för vår expertutvärdering och till viss mån även användartestet. Vårt mål är att 

undersöka om designprinciperna är applicerbara på domänen streamad-TV. Webbplatser som 

sänder streamat material, har annat fokus på innehåll än vad en vanlig webbplats har. Därför 

vill vi ta reda på om det finns designprinciper som är onödiga att applicera och framförallt om 

man kan utveckla befintliga designprinciper eller om det finns anledning att applicera nya 

tankesätt på webbplatserna för att deras funktionalitet skall öka. 

Befintliga designprinciper som vi har tittat på. 

o Innehåll. 

 Design. 

 Presentation. 

 Skärmytan. 

 Animeringar/Grafik. 

 Arkiv/publiceringar. 

o Navigation. 

 Skärmytan. 

 Navigering. 

 Länkar. 

o Länkar. 

 Annonser/reklam. 

o Användaranpassning. 

o Responstid. 

 Filstorlek. 

o Text & Läsbarhet. 

 Text. 

 Presentation. 

 Skärmytan. 

 Animeringar/Grafik. 

o Sökfunktion. 

Domänen streamad-TV har specifika egenskaper som inte omfattas av de existerande 

designprinciperna. Det är navigering i fullskärmsläge, uppspelning av video i fullskärmsläge, 
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interaktion med streamat material och navigering i det streamade materialet. Deras fokus 

ligger på att användaren framförallt ska titta på det streamade materialet på domänen. I de 

existerande designprinciperna lägger man mycket fokus vid hur man ska presentera 

webbplatsen och den text som den innehåller. För domänen streamad-TV ligger fokus på att 

presentera det streamade materialet. Designprinciperna nämner ingenting om streamade 

videofunktioner. Vi tror att det innebär att de existerande designprinciperna inte omfattar hur 

domänen streamad-TV ska presentera sitt streamade material. Flera av designprinciperna 

handlar om hur man designar navigationen på webbplatsen. Ett nytt fenomen för domänen 

streamad-TV är navigationen i ett program. Man är mer selektiv som TV tittare när det 

kommer till streamad-TV, därför tror vi att man kommer vilja ha möjlighet att själv bestämma 

vad man vill se i det streamade programmet. För domänen streamad-TV tror vi att mycket 

navigering kommer att ske i det streamade programmen, vi tror att de existerande 

designprinciper som finns för navigering inte omfattar hur man bör designa detta. 

Våra hypoteser för domänen streamad-TV är att de specifika egenskaper som inte omfattas av 

de existerande designprinciperna är. 

o Presentation av innehållet i ett streamat program. 

 Navigeringsmöjligheter i videospelaren. 

 Interaktion i fullskärmsläge. 

 Navigering mellan program i fullskärmsläge. 

Vi tror att de existerande designprinciperna utgör en bra grund för designen av webbplatserna 

men de omfattar inte hela konceptet som domänen streamad-TV har.  

 

Det vi kommer att undersöka är. 

Vilka möjligheter finns det att navigera i det streamade programmet man tittar på? 

Vilka möjligheter saknas när man navigerar i det streamade programmen? 

Hur skiljer det sig att titta på streamad‐TV mot att titta på vanlig TV? 

Kan man erbjuda ett helt nytt sätt att navigera på i fullskärmsläge?  
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Vår förhoppning är att få svar på de här frågorna under vårt användartest när vi har 

möjligheten att låta våra respondenter testa olika scenarion där man kan se hur det här 

fungerar. 
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3 Metod 

I det här kapitlet kommer vi att förklara och beskriva de metoder som vi 

använt i vår undersökning.  

3.1 Metodval 

Studiens syfte är att undersöka om designprinciper för webbdesign är applicerbara på 

domänen streamad-TV och att se om domänen streamad-TV har några specifika egenskaper 

som inte omfattas av någon av de existerande designprinciperna. För att ta reda på det har vi 

utfört två undersökningar: En expertutvärdering, heuristisk utvärdering, som testar 

designprinciperna för webbdesign och en användarstudie som kontrollerar den data som 

kommer fram under expertutvärderingarna. De här två metoderna kompletterar varandra på ett 

bra sätt. I expertutvärderingen kan vi först kontrollera och gå igenom den lista på 

designprinciper som vi anser är viktiga för domänen streamad-TV. I användartestet kan vi 

sedan testa de delar som vi anser att designprinciperna inte omfattar. Flera studier har visat på 

att man missar många användbarhetsproblem vid användartester, men att man också hittar 

problem som inte upptäcks vid expertutvärderingar. Det visar att det bästa resultatet uppnås 

genom en kombination av de båda (Nielsen, 1994). Expertutvärderingen syftar till att samla in 

data som sedan ska kontrolleras i ett flertal användarstudier. De data man får av 

utvärderingarna, är både kvalitativa och kvantitativa (Benyon, et al, 2005). 

Att vi valt dessa två utvärderingar beror på att vi vill kunna kontrollera både befintliga 

designprinciper och de specifika egenskaper som vi inte tror omfattas av dem. Med 

expertutvärdering kan vi på ett effektivt sätt kontrollera designprinciperna som vi har ställt 

upp och med användartestet kan vi undersöka de delar som inte omfattas av dem. Genom att 

både observera och ställa frågor under användartestet får vi in data där vi kan ta reda på hur 

användarna ser på problemet. De teorier som ligger till grund för undersökningarna är Jakob 

Nielsens (1997,1999, 2000a och 2002) och Steve Krugs (2000). Utifrån deras teorier har vi 
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tagit fram en lista på krav baserade på deras designprinciper, vilka sedan kontrolleras i 

expertutvärderingen och resultaten ligger till grund för användartesten.  

3.1.1 Domänen streamad-TV 

De webbplatser vi har undersökt i vår studie för att kontrollera domänen streamad-TV är SVT 

Play och TV4 Play. Valet av webbplatserna har gjorts utifrån två kriterier. Det första är att det 

ska vara en TV-kanal som står bakom sidan och det andra är att kanalen ska göra delar av sitt 

marksända utbud tillgängligt på en webbplats. TV-kanalerna som står bakom webbplatserna i 

undersökningen är SVT och TV4. Att vi valt dem beror på att de har störst antal tittare i 

Sverige (MMS, 2008). Vilket leder till att testpersonerna känner till kanalerna och deras 

utbud. Både SVT och TV4 har lanserat sina webbplatser för streamad-TV de senaste åren, 

SVT – 2006 [SVT Play] och TV4 – 2009 [TV4 Play] (SVT, 2009 & TV4, 2009). De 

webbplatser som ingår i undersökningen är representativa för domänen streamad-TV, då de 

uppfyller kriterierna.  

3.2 Expertutvärdering 

En expertutvärdering syftar till att ett antal experter utvärderar ett gränssnitt och bedömer dess 

överensstämmelse med kända användbarhetsprinciper (Nielsen, 1994). Experterna går först 

igenom gränssnittet flera gånger för att få en känsla för hur det är uppbyggt. Sedan går de 

igenom den lista med användbarhetsprinciper som är framtagen till testet och ser hur 

gränssnittet uppfyller kraven som ställs. I vår undersökning har en lista med designprinciper 

undersökts som vi har presenterat i kapitel 2.3. Experterna ska förklara varför de anser att 

gränssnittet inte uppfyller en användbarhetsprincip och referera till vilken den bryter mot. 

Generellt sett är det svårt för en ensam expert att hitta alla problem som finns i ett gränssnitt. 

Man kan öka effektiviteten på metoden genom att vara fler expertutvärderare, då det har visat 

sig att olika personer hittar olika problem (Nielsen, 1994). Det är väldokumenterat att en 

ensam utvärderare bara finner cirka 35 % av problemen (Nielsen, 1993 i Benyon, Turner & 

Turner, 2005). Enligt Nielsen är det optimala antalet utvärderare, utifrån en kostnads- och 

intäktsanalys, runt fem stycken. Men det är omöjligt i många utvärderingssituationer att hinna 

eller att ha råd med flera utvärderare och många bra resultat kan uppnås även om endast en 

expert används (Benyon, et al, 2005).  
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3.3 Användartest 

En expertutvärdering är ett bra första steg i en utvärdering av ett gränssnitt, men som vi har 

nämnt tidigare kommer man inte att hitta alla problem med enbart den metoden. Framförallt 

inte de som har att göra med en kedja av felaktiga beslut eller de där användaren gör 

missuppfattningarna. Experter kan även hitta problem som inte existerar på riktigt, då 

användare kan lösa många mindre problem med sunt förnuft eller genom erfarenhet. Det är en 

anledning till att man ska utföra användartester, eftersom det leder till ytterligare data 

(Benyon, et al, 2005). Innan ett användartest kan utföras ska man ha klargjort vissa element, 

för att man inte ska missa något. Vad är ens mål med utvärderingen? Det kan underlätta om 

man skriver upp några frågor som man behöver få svar på. Man ska ha en praktisk plan. 

Planen ska innehålla detaljerade beskrivningar av hur testet ska utföras. Den ska innehålla: 

o Vad det är man testar. 

o Syftet. 

o Schema och plats. 

o Beskrivning av varje testsession. 

o Utrustningen som behövs. 

o Vilka som ska delta. 

o Beskrivning av de scenarion som ingå. 

o Vad man kommer att mäta. 

o Beskrivning av observatörernas roller. 

När användartestet är slutfört har man flera olika typer av data. Som vi nämnt tidigare är det 

både kvantitativ och kvalitativ data. Det är de data som man har samlat in, som sedan ligger 

till grund för analysen (Nielsen, 2000b & Usability.gov, 2009) 

3.4 Metoderna kompletterar varandra 

De båda metoderna kompletterar varandra genom att designprinciperna belyses ur olika 

vinklar utifrån domänen streamad-TV. Expertutvärderingen undersöker de existerande 

designprinciperna och samlar in data som kontrollerar deras applicerbarhet på domänen. 

Användartestet i sin tur samlar in data om de specifika egenskaperna för domänen och 

kontrollerar hur de förhåller sig till de befintliga designprinciperna. För att se om de är 

tillräckligt omfattande.  
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3.5 Expertutvärdering – genomförande 

Den expertutvärdering som vi har utfört i vår undersökning, har kontrollerat hur 

webbplatserna SVT Play och TV4 Play förhåller sig till designprinciperna som Nielsen 

(1997,1999, 2000a och 2002) och Krug (2000) anser att man bör följa när det gäller 

webbdesign. Utifrån deras teorier har vi tagit fram ett flertal krav som kontrollerar hur 

webbplatserna förhåller sig till designprinciperna. De krav som vi har tagit fram har att göra 

med innehåll, navigering, användaranpassning, responstid, text och läsbarhet, sökfunktion och 

slutligen länkar. Under utvärderingen har vi sedan bedömt om webbplatserna uppfyller de 

krav som vi har ställt på dem utifrån designprinciperna. Kraven har även graderats efter vikten 

av att webbplatserna uppfyller dem, de består av tre rekommendationsnivåer (Nielsen, 

2002:52) 

XXX = Nödvändigt krav, bör följas i alla projekt. 

XX = Starkt krav, bör följas i de flesta projekt. 

X = Standard krav, säker standard som bör följas om man inte kommer på något annat. 

Utvärderingen skedde i två steg; först gick vi igenom de båda webbplatserna, för att få en 

förståelse och känsla för hur de är uppbyggda. Efter det har vi gått igenom den listan med 

krav som vi har satt upp (Nielsen 1994). De huvuddelar som vi har tittat på är; länkar, 

annonser/reklam, text, design, automatisk uppspelning, presentation, skärmytan, 

användaranpassning, sökfunktion, logotyp, navigering, grafik/animering, filstorlek, 

arkiv/publicering och title. Till varje huvuddel hör det ett flertal underkrav som webbplatserna 

ska uppfylla. Varje krav har sedan bedömts enskilt och kontrollerats om det uppfyllts (Bilaga 

1). Till det har vi gjort en kortare beskrivning kring hur webbplatsen förhåller sig till kravet. 

Alla kraven har även tilldelats en vikt utifrån Nielsens (2002) tre rekommendationsnivåer som 

vi nämnt tidigare. Slutligen har varje krav diskuterats och hur man ska förhålla sig till dem när 

det gäller att designa för domänen streamad-TV. 
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Expertutvärderingen som vi har gjort ligger till grund för de användartest som vi har utfört i 

undersökningen. I nästa stycke beskriver vi hur vi har gått till väga och vad vi har tittat på 

under användartesten. Med användartestet vill vi framförallt titta på de delar av webbplatsen 

som vi inte tycker designprinciperna täcker och se om man behöver dra upp nya riktlinjer för 

webbdesignen. 

3.6 Användartest – genomförande 

Det användartest som vi har utfört bygger på de data som kommit fram under 

expertutvärderingen. Från den data har vi sett vilka specifika egenskaper som finns för 

domänen streamad-TV. I användartestet har vi undersökt dessa specifika egenskaper för att 

kontrollera om de omfattas av de existerande designprinciperna. Användartestet kontrollerar 

även de designprinciper som vi anser vara extra viktiga för domänen. 

För att vi ska kunna kontrollera hur domänen förhåller sig till designprinciperna har 

testpersonerna fått utfört nio scenarion (Bilaga 3) på både SVT Play och TV4 Play. 

Användarna har fått i uppgift att utföra enklare uppgifter på webbplatserna med scenariona till 

hjälp. Vissa scenarion kontrollerar de specifika egenskaper vilka vi inte anser omfattas av 

någon designprincip. Det handlar om hur användarna kan navigera och hitta i ett videoklipp, 

vad användarna vill få för information om programmen, hur användarna förhåller sig till 

navigeringen i fullskärmslägen och på vilka andra sätt som användarna vill kunna interagera 

med videospelaren. 

3.6.1 Vad är det som testas 

Vi kontrollerar hur de viktigaste designprinciperna för domänen streamad-TV är applicerbara 

samt om de specifika egenskaperna för domänen omfattas av någon av de befintliga 

designprinciperna. 

Användartestet omfattar två webbplatser för domänen. Webbplatsernas upphovstagare är SVT 

och TV4. Webbplatsernas syfte är att streama respektive TV-kanals program på Internet. 

Programmen finns tillgängliga för användarna när de vill. De webbplatser som studeras är: 

SVT Play och TV4 Play 
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3.6.2 Syftet och mål 

Användartestet syftar till att undersöka de specifika egenskaper för domänen streamad-TV 

som inte omfattas av de designprinciper som Nielsen (1997,1999, 2000a och 2002) och Krug 

(2000) ställt upp. Vi vill med hjälp av användartestet undersöka om det finns anledning att 

komplettera existerande designprinciper alternativt utveckla nya designprinciper för domänen 

streamad-TV. 

3.6.3 Schema och plats 

Användartesten utfördes under en helg, två testsessioner på fredagen och sedan tre på 

lördagen. Användartesten utfördes hemma hos varje testperson och med deras egna datorer. 

Detta för att återskapa en så realistisk användarsituation som möjligt. 

3.6.4 Testsessioner 

Varje testsession tog ungefär en timme att utföra. Vi började med att berätta för användaren 

vad testet gick ut på, vad de skulle göra och vad de kunde förvänta sig. Sedan gick 

användaren igenom och utförde scenariona ett efter ett. Och sist ställde vi några frågor kring 

testet.  

3.6.5 Utrustning 

Datorerna som användas i testet varierade, då användartesten utförs på testpersonernas egna 

datorer. Till varje testsession har anteckningar om testpersonernas utrustning gjorts. Till varje 

testsession har ett schema som ska fyllas i funnits. Schemat innehåller information om 

testpersonen, mätvärden som fylldes i till varje scenario, frågor till varje scenario och frågor 

kring hela testsessionen. (Bilaga 6) 

3.6.6 Testpersoner 

Användartestet innefattade fem stycken testpersoner (Nielsen, 2000b). Det är tre kvinnor och 

två män, i åldrarna 20 – 35 år. Testpersonerna är representativa för domänen då de använder 

både streamad-TV och vanlig TV. 
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3.6.7 Scenarion 

Scenariona syftar till att ta reda på hur domänen streamad-TV förhåller sig till Nielsens 

(1997,1999, 2000a och 2002) och Krugs (2000) existerande designprinciper och om de 

specifika egenskaperna omfattas av någon designprincip. De handlar om innehåll, navigering, 

text och läsbarhet, sökfunktion och slutligen länkar (Bilaga 3). 

3.6.8 Mätvärden 

Under varje testsession har ett flertal olika mätvärden samlats in. Inför varje testsession har vi 

samlat in bakgrundsinformation om testpersonerna (Bilaga 2). Under varje scenario har data 

samlats in angående hur det har utförts (Bilaga 6). Det är data om slutförande av scenariot, 

kritiska fel, icke-kritiska fel och felfritt slutförda scenarion. Efter varje scenario har 

testpersonen svarat på utvärderande frågor om scenariot och hur de har uppfattat det (Bilaga 

4). I slutet av varje testsession har testpersonerna svarat på överlag utvärderande frågor om 

webbplatserna och ett antal öppna frågor, där de har fått svara lite mer fritt (Bilaga 5). Hela 

användartestet har observerats och kvalitativ data har samlats in . 

3.6.9 Roller 

Två stycken observatörer har deltagit i användartestet. Den ena har varit testledare, den som 

leder testet och guidar testpersonen. Det är även han som ställt alla frågor under testet. Den 

andra observatören, har fört anteckningar och observerat händelseförloppet under 

användartestet. 

3.7 Analys av resultat 

Resultaten från expertutvärderingen har först analyserats, för att kunna ligga till grund för 

användartestet. Data från expertutvärderingen har analyserats utifrån de existerande 

designprinciperna och domänen streamad-TV har studerats för att se vilka egenskaper som är 

extra viktiga. Data från användartestet har analyserats utifrån hur testpersonerna har 

genomfört scenariona jämfört med hur de själva har upplevt att det gått. För att analysera hur 

de specifika egenskaperna för domänen omfattas av designprinciperna har vi tittat på hur 

testpersonerna upplevt användandet av webbplatserna jämfört med hur vi ser att användandet 

gått. Vi har kombinerat resultaten från de olika datainsamlingsmetoderna och försökt att tolka 

dem tillsammans utifrån vad vi ansåg vara de viktigaste designprinciperna för domänen 
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streamad-TV. Vi har även granskat de specifika egenskaperna som vi anser inte omfattas av 

någon befintlig designprincip för domänen streamad-TV.  
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4 Resultat och Analys 

I det här kapitlet kommer vi att presentera och analysera de resultat som vi 

fått fram från expertutvärdering och användartesten. 

4.1 Expertutvärderingen 

Vi har under expertutvärderingen fokuserat på designprinciper för webbdesign och tittat på 

om de är applicerbara på domänen streamad-TV. Underlaget för utvärderingen har vi fått från 

teorier av Nielsen (2000) och Krug (2000) vilka idag ses som vedertagna.  

4.1.1 Innehåll 

På de undersökta webbplatserna får innehållet mycket plats och man förstår vad de vill 

framhäva på webbplatsen. Användaren ska kunna se det viktigaste av innehållet direkt utan att 

behöva scrolla på webbsidan, vilket underlättar för användaren och det blir enklare att direkt 

förstå vad webbplatsens huvudsakliga syfte är (Krug, 2000). Webbplatserna är inte riktigt 

anpassade efter den skärmupplösning 1024 x 768 som vi har utgått ifrån i vår undersökning. 

Webbplatserna är uppdelade i tre olika delar för innehållet. Med testupplösningen får inte alla 

delar plats på skärmen, vilket innebär att man inte får med det viktigaste, utan man behöver 

scrolla för att kunna se allt. Webbsidor på webbplatserna som spelar upp programmen eller 

klippen, skiljer sig lite mellan de båda. Man får inte riktigt med hela videorutan på TV4 Play 

men det går inte att missa att det är videospelaren som står för det viktiga innehållet.  

Man förstår att webbplatsernas syfte handlar om att ge mediekonsumenterna ytterligare ett 

sätt att titta på de TV-program som de finner intressanta. Designen på webbplatserna är 

genomgående och oavsett vilken webbsida man besöker, så vet man att man är kvar på någon 

av webbplatserna. Även titeln som visas i webbläsarens fönster, talar tydligt om för 

användaren att den befinner sig på samma webbplats, oavsett vilken undersida man är på. 

Trots den genomarbetade designen på webbplatserna, skiljer sig tydligheten på webbplatserna 

i vad som är klickbart i form av text och länkar. På TV4 Play finns det en navigatiomsmeny 
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som saknar rubrik. Under rubriken utforska TV4 Play visas bilder och text tillsammans. Här 

indikeras det att hela rutan är klickbar fast det bara är bilden och länktexten som går att klicka 

på.  

Båda webbplatserna tillhandahåller äldre material. Det skiljer sig hur länge materialet ligger 

uppe på webbplatserna, beroende på om det är klipp, program eller serier. Nytt material hittar 

man enkelt, eftersom det alltid är det materialet som visas först. Navigationsdelen tillsammans 

med annonserna ligger under 20 % av den totala skärmytan och det ligger på en rimlig nivå 

för att innehållet skall framhävas som det viktigaste. Vid behov finns det hjälpfunktioner på 

webbplatserna som man kan använda, om man behöver information om hur saker fungerar 

och vad felen som uppstår kan bero på. 

Vår bedömning är att de existerande designprinciperna, för innehåll, är applicerbara på 

domänen streamad-TV. Domänen bygger på samma grund som andra webbplatser, därför kan 

man applicera de existerande designprinciperna. Det som skiljer dem från andra webbplatser 

är att de har ytterligare egenskaper som inte omfattas av någon designprincip. En viktig 

designprincip att följa för domänen streamad-TV är hur man presenterar innehållet. För de 

användare som kommer till webbplatsen är det viktigt att de förstår vart de kan hitta det de 

söker och vad de kan tänkas finna. 

4.1.2 Navigering 

Navigeringen på webbplatsen skall framförallt svara på tre frågor. Var är jag?; Var har jag 

varit? och Vart kan jag gå? (Nielsen, 2000:188). SVT Play visar tydligt för användaren vart 

den befinner sig med hjälp av markörer och rubriker på webbsidorna. TV4 Play använder inte 

lika tydliga markörer och rubriker, så man lyckas inte riktigt förmedla känslan som gör att 

användaren vet var den befinner sig på webbplatsen. Ingen av webbplatserna talar om för 

användaren var den har varit förut. Däremot får man klart och tydligt reda på vart man kan gå 

och vad man kan klicka på. Webbplatsen bör ha en genomtänkt struktur och vara uppbyggd 

på ett enhetligt sätt, för att användaren skall kunna hitta på den. Ingen av webbplatserna har 

en helt genomarbetad struktur. SVT Play har en bra struktur på sina toppnivåer, men på de 

underliggande nivåerna blir de inkonsekventa med navigeringsmöjligheter och det skiljer sig 

väldigt mycket mellan olika program som man tittar på. På TV4 Play upptäcker man brister i 

strukturen redan i toppnivåerna på webbplatsen. Man kan från huvudnavigeringen hamna på 

en annan webbplats och det kan vara väldigt förvirrande.  
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Webbplatserna skiljer sig en del i hur enkelt det är att hitta på dem. På SVT Play är det enkelt 

att hitta det viktiga materialet i toppnivåerna och det senaste innehållet. När man kommer in i 

undermenyerna kan det bli lite svårare att navigera sig fram, till programmet eller klippet, 

man vill se. På TV4 Play använder man sig av flikar i huvudmenyn och de visar inte tydligt 

vart man befinner sig. Det försvårar för användaren att hitta på webbplatsen och det faktum 

att man kan klicka på länkar i huvudmenyn, som för en bort från webbplatsen, gör att 

användaren inte hittar det den söker på ett effektivt sätt. Ingen av webbplatserna uppfyller 

designprinciperna att det ska vara lätt att hitta och att det är en genomarbetad 

navigationsstruktur. 

Navigationen på webbplatserna som leder användaren till det den söker bör följa de 

designprinciper som är vedertagna för webbdesign. Precis som för vilken annan webbplats 

som helst är det lika viktigt för domänen streamad-TV att användarna kan navigera på sidan. 

De existerande designprinciper för hur man designar en navigationsstruktur underlättar för 

användaren och gör att de enklare kan navigera på webbplatsen.  

För domänen streamad-TV tillkommer det nya egenskaper för navigationen, det nya på 

domänen är navigationen och interaktion med det streamade materialet i videospelaren. Här 

finns det inga riktlinjer att följa från de existerande designprinciperna. De designprinciper 

som finns för navigationen kan man ha som utgångspunkt när man designar navigationen för 

de streamade materialet. Men de kan behöva modifieras för att passa den nya domänen. De 

designprinciper som finns för navigation på webbplatsen säger att den ska ge användaren svar 

på: Var är jag?; Var har jag varit? och Vart kan jag gå? Navigationen i det streamade 

materialet bör ge användaren svar på vart de är och vart de kan gå. Man bör dra upp nya 

riktlinjer för designprinciper som har att göra med navigationen i det streamade materialet. De 

existerande designprinciperna anser vi att man kan använda som utgångspunkt för de nya 

riktlinjerna. 

4.1.3 Användaranpassning 

Eftersom man inte vet vilken teknik som används, är det viktigt att man försöker anpassa 

webbplatsen, så att de går att komma åt med t.ex. stationära datorer, handdatorer och 

mobiltelefoner. Man bör även anpassa utseendet på webbplatsen för olika typer av webbläsare 

och skärmupplösningar (Nielsen, 2000). Användarna som besöker webbplatsen kan även ha 

ställt in egna inställningar i sin webbläsare. Det är viktigt att man tillgodoser dessa användare 
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med att låta deras egna inställningar vara de gällande när de besöker webbplatsen. 

Webbplatserna går att använda från en upplösning på 1024 x 640 men ju högre upplösning 

man har på sin skärm desto bättre blir användbarheten. Från 1280 x 800 fungerar designen bra 

på båda webbplatserna. Att anpassa webbplatsen efter användarna innebär att de får ett bättre 

flyt när man navigerar, då de inställningar som varje enskild användare har, är till för att 

underlätta för användaren. Ingen av webbplatserna öppnar länkar i nya flikar i webbläsaren, 

vilket underlättar navigeringen eftersom webbläsarnas bakåt/framåtknapp fungerar då. SVT 

Play öppnar några länkar i ett nytt fönster, vilket kan försvåra navigeringen. Båda 

webbplatserna tillåter användaren att själv bestämma storlek på texten på webbplatserna. 

De existerande designprinciper som finns kring användaranpassning är enligt vår bedömning 

applicerbara på domänen streamad-TV. Här gäller det för webbplatserna att framförallt 

anpassa för de tekniker som har möjlighet att se på streamad-TV på Internet. Det är bra att 

följa de designprinciper som finns för användaranpassning, framförallt att de är anpassade så 

att de fungerar i de olika webbläsare som finns. Men det är inte en speciellt viktig 

designprincip för domänen streamad-TV utan gäller för alla typer av webbplatser. 

4.1.4 Responstid 

Som vi tidigare skriver i nämner 2.1.5 om responstid, finns det tre olika nivåer. 0.1 sekund 

känns det som realtid, under 1 sekund flyter användandet på, samt allt som tar under 10 

sekunder ger användaren möjlighet att hålla fokus på det den gör (Miller, 1968, ur Nielsen 

2000). TV4 Play anger inte vad det krävs för minimum bandbredd för att kunna titta på 

klippen och eftersom det streamas så kan man inte buffra filmen. SVT Play anger att det krävs 

en bandbredd på minst 1 mbit/s för att man skall kunna streama programmen. Man får en 

tydlig indikation när man laddar en film på båda webbplatserna. Eftersom det är streamat 

material, behöver man inte veta hur stora filerna är, då det går att spola direkt. Båda 

webbplatserna visar däremot hur långa programmen som man tittar på är. Avsaknaden av 

information kring hur snabbt Internet man behöver för att streama programmen på TV4 Play 

kan för vissa användare vara irriterande, då man kanske tror att man kan buffra programmet 

och titta sen.  

Här finns det mycket att hämta, framförallt när det gäller designen av videospelaren och 

interaktionen med den. Det gäller för domänen att tydligt följa de här designprinciperna, då 

det är viktigt att användaren blir informerad om vad som händer när det de ska titta på ett 



 
35 

program på webbplatsen. Vi kunde i expertutvärderingen se att webbplatserna hela tiden 

informerade användaren om vad som händer, till exempel att ett program håller på att laddas. 

För domänen streamad-TV spelas materialet upp i realtid och därför är designprinciperna om 

att informera användaren om vilka systemkrav som krävs viktiga att följa. 

4.1.5 Text och läsbarhet 

Som vi nämnt tidigare i kapitel 2.1.6 skall man enligt Nielsen (2000) och Krug (2000) se till 

att texten på webbplatsen är så kort och konkret som möjligt. Båda webbplatserna är väldigt 

sparsamma med text och det som finns där är relevant. Det är viktigt att texten skiljer sig från 

det grafiska innehållet på webbplatserna och det gör den. Texten är dynamisk, vilket innebär 

att den går att förminska och förstora. Webbplatsernas innehåll är enkelt att scanna. Man får 

en snabb överblick över innehållet som är det viktigaste. På TV4 Play är det inte helt tydligt 

vad som återfinns i de olika grafiska elementen. Detta beror på att rubriksättningen inte är bra. 

Det finns flera rubriker som inte är självförklarande, samt att vissa ställen helt saknar rubriker.  

Man har även använt sig av otydliga metaforer på flera ställen som inte heller uppfyller Krugs 

(2000:10) första lag om användbarhet Don't make me think. Det är inte självklart vad dessa 

grafiska metaforer betyder och man kan lätt misstolka dem. Trots att det inte finns så mycket 

text på webbplatserna är det ändå viktigt att den texten som finns har god läsbarhet. 

Länktexten uppfyller god läsbarhet, men pop-up texterna som kommer om man håller musen 

över ett program blir svårläst eftersom att den texten får en transparent bakgrundsfärg på båda 

webbplatserna. Detta försämrar läsbarheten av texten och man behöver anstränga ögat för att 

kunna läsa det. Om man hade haft en solid bakgrundsfärg istället skulle det vara lättare att 

läsa texten och man skulle på vis kunna scanna webbsidan ännu bättre än vad som går nu. 

Det viktigaste innehållet på domänen streamad-TV är de program som användarna kan titta 

på. Därför är det i första hand de som ska prioriteras när det gäller designen av webbplatserna. 

Designprinciperna för text och läsbarhet är viktiga och vi anser att de är applicerbara på 

domänen. Det är viktigt att användarna får relevant information till programmen som finns på 

webbplatserna och att den presenteras på ett sätt så att användarna enkelt kan skaffa sig en 

bild av innehållet. 
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4.1.6 Länkar 

Länkarna som finns på en webbplats skall ha ett tydligt länknamn, så att användaren inte 

behöver fundera på vad det är för länk och vad som hör till den. Detta gäller för alla de olika 

länktyper som vi nämner tidigare i kapitel 2.1.7. SVT Play har en bra namngivning på sina 

länkar och användaren kommer dit han/hon förväntar sig. På TV4 Play är länknamnen 

mestadels bra. Ett undantag är att rubriken Innehåll i huvudnavigationen är missvisande. I den 

här menyn listas program från A - Ö som finns på webbplatsen. Problemet med menyn är att 

de även listar program som inte finns på webbplatsen. Det är dåligt att länka till andra 

webbplatser i sin huvudmeny. På TV4 Play har man valt att frångå den blå färgen och 

använder vit färg på alla textlänkar. SVT Play har en blå färg på sina textlänkar. Ingen av 

webbplatserna sparar information om länkarna är besökta eller ej. Detta är inte att 

rekommendera eftersom det kan förvirra navigationen för användaren. Några av länkarna 

huvudmenyn tar en till en annan webbplats, det hjälper inte att det står att de tar en till en ny 

webbplats, man förväntar sig att navigationen för webbplatsen bara gäller på den 

webbplatsen. Helst av allt skall man undvika att öppna länkar i nya fönster, flikar eller andra 

program. Det framgår tydligt på TV4 Plays webbplats, på SVT Play framgår det på vissa 

ställen att ett nytt fönster kommer öppnas, men under avsnittsinformation står det bara läs mer 

och sen öppnas det i ett nytt fönster. Då förväntar man sig inte att den skall ge informationen i 

ett nytt fönster utan bara förlänga texten det står i. 

De designprinciper som finns för länkar är till för att underlätta för användaren. Enligt vår 

bedömning är de är därför applicerbara på domänen streamad-TV och bör följas. 

Webbplatserna följer inte alla designprinciper för länkar, till exempel berättar de inte för 

användaren att vissa länkar kommer att öppnas i nya fönster, de ger inte användaren 

information om vart de varit och de har otydliga länknamn. Det Nielsen och Krug tar upp i 

sina teorier om webbdesign för länkar behöver inte följas fullt ut. För domänen streamad-TV 

är designprinciperna för länkar användbara och kommer underlätta för användaren om de 

följs, de webbplatser vi undersökt följde bara dem delvis vilket gjorde användningen onödigt 

rörig. 

4.1.7 Sökfunktion  

Ungefär hälften av alla användare är sökbenägna enligt Nielsen (2000a). Därför kan det vara 

en bra idé att använda sig av en sådan sökfunktion på webbplatsen och låta användarna välja 
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om de vill utnyttja den. Sökfunktionerna som finns på webbplatserna erbjuder enbart 

internsök på respektive webbplats. Sökfunktionerna är väldigt snarlika på båda 

webbplatserna, eftersom de enbart visar resultat som har med rörliga bilder att göra. Båda 

webbplatserna saknar dock en avancerad sökfunktion för mer specifik sökning. 

Sökfunktionerna känns inte genomarbetade på någon av webbplatserna och det innefattar allt, 

från att man inte kan sortera klippen på något bra sätt, till att det kan vara svårt att få fram det 

resultat man förväntat sig. 

Designprinciperna som finns runt sökfunktionen är viktiga att man följer och vi anser att de är 

direkt applicerbara på domänen streamad-TV. Eftersom att hälften av användarna är 

sökbenägna är det viktigt att man lägger ner arbete på att göra en så strukturerad sökfunktion 

som möjligt, framförallt eftersom att användarna överlag är dåliga på att söka (Nielsen, 

2000a). Därför är vår bedömning att detta är en av de viktigare designprinciperna att följa för 

domänen. 

4.1.8 Sammanfattning av expertutvärdering 

Det vi har sett under expertutvärderingen är att de designprinciper som vi har undersökt är 

applicerbara på domänen streamad-TV. Flera av teorierna kring webbdesign anser vi är direkt 

applicerbara och vissa kan vidareutvecklas för att passa till de specifika egenskaperna för 

domänen streamad-TV. De resultat som kommit fram under expertutvärderingen ligger till 

grund för användartestet, som fem stycken testpersoner har utfört. De resultat som vi funnit 

intressanta från expertutvärderingen har lett till nio scenarion (Bilaga 3) som testpersonerna 

utfört i användartesten. Det vi har tittat närmare på är, dels några av de existerande 

designprinciper som vi anser vara viktiga för domänen. Dels de specifika egenskaper för 

domänen som vi inte tror omfattas av någon designprincip. De befintliga designprinciperna 

som vi anser är viktiga; navigation, presentation av innehåll, sökfunktion och 

informationsstruktur. För de specifika egenskaperna på domänen har vi tittat närmare på; 

navigering i fullskärmsläge, uppspelning av video i fullskärmsläge, interaktion med streamat 

material och navigering i det streamade materialet. Resultaten från dem kommer att 

presenteras i nästa stycke. 
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4.2 Användartest 

Syftet med användartestet var att kontrollera de existerande designprinciper som vi anser är 

viktiga för domänen samt att testa våra hypoteser kring de specifika egenskaper som domänen 

streamad-TV har. Varje användare fick göra nio olika scenarion (Bilaga 3) på både SVT Play 

och TV4 Play. Avslutningsvis fick de svara på fyra öppna frågor i en öppet riktat intervju. 

Användartestet kompletterar expertutvärderingen genom att vi dels kunde testa de 

designprinciper vi ansåg speciellt viktiga för domänen streamad-TV samt att vi kunde gå 

djupare in på de specifika egenskaper som inte omfattades av någon designprincip. Nedan 

sammanställer vi varje testpersons resultat från användartestet, scenariona finns att läsa i 

bilaga 3.   

4.2.1 Testperson 1 

Vår första testperson var en kvinna på 26 år. Utrustningen hon använde sig av under testet var 

en 15 tums widescreen PC med operativsystem Win7 med en skärmupplösning på 1280 x 800 

pixlar. Under testet använde hon Mozilla Firefox som webbläsare och uppgav att hon hade en 

bandbredd på 24 mbit/s. 

Testpersonen slutförde alla scenarion utom ett på SVT Play. Det var det andra scenariot som 

hon inte slutförde för hon trodde att hon redan hittat alla tänkbara sätt att navigera sig till ett 

program. Hon tyckte denna uppgift var enkelt och gick snabbt att utföra. Hon tyckte scenario 

fyra var ganska krångligt att genomföra. Hon kände inte att hon förstod alla saker som man 

kunde göra med klippet. Hon tyckte det tog för lång tid att förstå de olika sakerna på detta 

scenario. Hon tyckte det var svårt att navigera i programmet och det tog lång tid innan hon 

kunde slutföra scenariot. Scenario åtta där man skulle byta program i fullskärm tyckte hon var 

krångligt eftersom man var tvungen att stänga fullskärmen för att sedan manuellt byta till 

nästa program. Det tog längre tid än vad det borde gjort tyckte hon.  

Testpersonen slutförde sju av nio scenarion på TV4 Play. Första scenariot var svårt att utföra 

och det tog lång tid. Hon använde sig av sökfunktionen för detta scenario och hon tyckte inte 

den fungerade bra. Det andra scenariot slutfördes inte. Hon trodde sig redan ha hittat alla 

tänkbara sätt att navigera till programmet. Hon tyckte denna uppgift var krånglig men gick 

snabbt att utföra. Hon hittade aldrig vilken kategori programmet tillhörde utan drog en slutsats 

om vilken kategori det borde tillhöra. Detta tog längre tid än förväntat eftersom hon aldrig 
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hittade kategorin. Scenario fem slutförde hon aldrig för hon tyckte det var för krångligt att 

hittade ett avsnitt i programmet där de pratade om en ny sak. Hon tyckte det tog för lång tid 

att komma till rätt ställe så hon gav upp. Scenario nio tyckte hon var svår att utföra och blev 

stressad av tidsräkningen som kom upp. Hon tyckte det tog för lång tid att genomföra denna 

uppgift. 

Testpersonen tyckte inte att man kan säga att webbplatserna är lättanvända, men samtidigt 

inte svåranvända heller. Hon tyckte att det gick snabbt att slutföra uppgifter och scenarion. 

Hon gillade inte gränssnittet speciellt mycket och tyckte inte om att använda gränssnittet på 

webbplatserna. Hon tyckte inte att man fick någon tydlig information om hur problem skulle 

kunna lösas om man gjort något misstag. Hon tyckte inte det var helt lätt att hitta tillbaka efter 

man har gjort ett misstag. Det var enkelt att hitta den information man sökte på 

webbplatserna. Hon tyckte inte att webbplatserna hade de funktioner som hon förväntar sig att 

de skall erbjuda användaren. Hon tycker att man borde få mer information om vad det är för 

program och vilket avsnitt det är när man för musen över länkarna. När man navigerar i ett 

program vill hon ha en bättre tidsangivelse. Den skall vara mer lik den TV4 Play har. Hon vill 

även ha uppdelning i programmen så att man enkelt kan komma till delar i programmet där 

det händer något nytt. När man befinner sig i fullskärmsläge tycker hon att den skall försvinna 

automatiskt när programmet är slut. Det blir stressigt och rörigt om man har en skärmbild som 

räknar ner. Hon tycker det är enkelt att byta mellan program och tycker inte man behöver 

någon funktion för att spara vart man varit. Man borde även kunna klicka i flashbannern på de 

underliggande programmen så man kommer dit direkt utan att behöva bläddra. Överlag så var 

testpersonen måttligt nöjd med webbplatserna.  

4.2.2 Testperson 2 

Vår andra testperson var en kvinna på 23 år. Utrustningen hon använde sig av under testet var 

en 13,3 tums widescreen Macbook med operativsystem Mac OSX med en skärmupplösning 

på 1280 x 800 pixlar. Under testet använde hon Safari som webbläsare och uppgav att hon 

hade en bandbredd på 8 mbit/s.  

Testpersonen slutförde alla scenarion utom ett på SVT Play. Det var det andra scenariot som 

hon inte slutförde för hon trodde att hon redan hittat alla tänkbara sätt att navigera sig till ett 

program. Hon tyckte denna uppgift var enkelt och gick snabbt att utföra. Hon tyckte det var 
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svårt att navigera i programmen på scenario fem och det tog därför lång tid att utföra detta 

scenario. 

Testpersonen slutförde alla scenarion utom ett på TV4 Play. Hon tyckte det var svårt att hitta 

programmen i det första scenariot, när hon använt sig av sökfunktionen. Hon var missnöjd 

med de resultat som visades efter sökningar och förstod inte hur de var sorterade. När hon 

hade slutfört scenariot tyckte hon att det hade tagit alldeles för lång tid. Det var det andra 

scenariot som hon inte slutförde, för hon trodde att hon redan hittat alla tänkbara sätt att 

navigera sig till ett program. Hon tyckte denna uppgift var enkelt och gick snabbt att utföra. 

Hon tyckte det var svårt att navigera i programmen på scenario fem och det tog därför lång tid 

att utföra detta scenario.  

Testpersonen tyckte att webbplatserna var lättanvända och hon kunde slutföra uppgifter och 

scenarion snabbt. Hon kände sig bekväm med gränssnitten och gillade att använda dem. Hon 

upptäckte inte några felmeddelanden och hade ingen åsikt om de gav någon tydlig 

information om hur problemet kunde lösas. Hon tyckte det var enkelt att hitta information 

som hon sökte och de gånger hon gjorde fel kunde hon enkelt ta sig tillbaka. Hon tyckte att 

webbplatserna hade de flesta funktioner som hon förväntade sig att de skulle ha. Hon skulle 

vilja få mer detaljerad information om vad programmen innehåller, hur långt ett program är 

samt en uppdelning om vad som händer när i programmet. Hon vill att det skall vara enklare 

att navigera i programmen. Hon vill att programmet skall vara uppdelat så att man snabbt kan 

komma till ett avsnitt där det händer något nytt. Det bör finnas en innehållsförteckning av 

något slag, så man vet vad det är som händer när man spolar fram. Hon tyckte att TV4 Play 

hade en bra tidsangivelse och vill gärna se en sådan på SVT Play med. Hon tyckte att 

konceptet med fullskärmsläget i TV4 Play var bra och vill gärna kunna navigera till nya 

program på ett sådant sätt även på SVT Play. Hon tyckte att utförandet av idén var under 

förväntan då man inte förstod allt som man kunde välja på. Överlag så var testpersonen 

måttligt nöjd med webbplatserna. 

4.2.3 Testperson 3 

Vår tredje testperson var en man på 25 år. Utrustningen han använde sig av under testet var en 

15 tums PC med operativsystem Windows XP med en skärmupplösning på 1280 x 800 pixlar. 

Under testet använde han Mozilla Firefox som webbläsare och uppgav att han hade en 

bandbredd på 24 mbit/s.  
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Testpersonen slutförde alla scenarion utom ett på SVT Play. Det var det andra scenariot som 

han inte slutförde för han trodde att han redan hittat alla tänkbara sätt att navigera sig till ett 

program. Överlag var han nöjd med scenariona som hade med navigeringen på webbplatsen 

att göra. Han var missnöjd med att kategorierna inte var speciellt tydliga. Testpersonen tyckte 

att navigeringen i programmen var dålig och det tog låg tid att utföra scenario fem och sex på 

grund av det.  

Testpersonen slutförde sex av de nio scenariona på TV4 Play. Han slutförde inte det första 

scenariot, eftersom han tröttnade på att använda sökfunktionen då den inte fungerade 

tillfredsställande. Han slutförde inte det andra scenariot eftersom han trott sig hittat alla sätt 

att navigera till ett program. Han slutförde inte det femte scenariot eftersom han tyckte det tog 

för lång tid att söka rätt på den exakta startpunkten i programmet.  

Testpersonen tyckte att webbplatserna var lättanvända och han kunde slutföra uppgifter och 

scenarion snabbt. Han kände sig bekväm med gränssnitten på webbplatserna men han var inte 

nöjd med hur han kunde interagera med gränssnitten. Han tyckte att webbplatserna var dåliga 

på att tala om vad som var fel, när något sådant uppstod, men det gick oftast snabbt att rätta 

till sina misstag. Det var lätt att hitta den information som man sökte efter på webbplatsen. 

Han tyckte att webbplatserna hade de flesta funktioner som han förväntade sig att de skulle 

ha. Han skulle vilja se en förbättring av informationen kring programmen. Man skall försöka 

vara tydlig med all information så att inget är tveksamt. Mer information kring de 

programmen, där man får veta vad programmet innehåller, samt vilka som är medverkande. 

Han efterfrågar rörliga bilder när man drar musen över länkarna så man får en 

förhandsvisning om vad man kan förvänta sig att se. Han vill att det skall bli bättre uppdelat i 

programmen så att man lättare kan navigera i dem. Det skall tydligt framgå var något nytt 

händer i programmen så man kan hoppa dit direkt, samt att det behövs en tydligare 

tidsangivning när man spolar i programmet. Han vill få bättre navigationsmöjligheter i 

fullskärmsläge när man tittat på ett program, så att man enkelt kan välja det program man vill 

se efteråt utan att behöva gå ur fullskärmen. Det skall vara fler och bättre funktioner där, samt 

att man ska kunna välja att den startar nästa program automatiskt. Testpersonen skulle vilja få 

ett bättre sätt att navigera mellan programmen, så man enkelt kan hoppa mellan olika program 

utan att behöva göra för mycket interaktion med webbplatserna. Överlag så var testpersonen 

måttligt nöjd med webbplatserna.  
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4.2.4 Testperson 4 

Vår fjärde testperson var en kvinna på 29 år. Utrustningen hon använde sig av under testet var 

en 15 tums PC med operativsystem Windows Vista med en skärmupplösning på 1280 x 800 

pixlar. Under testet använde hon Internet Explorer som webbläsare och uppgav att hon hade 

en bandbredd på 8 mbit/s.  

Testpersonen slutförde alla scenarion utom ett på SVT Play. Det var det andra scenariot som 

hon inte slutförde för hon trodde att hon redan hittat alla tänkbara sätt att navigera sig till ett 

program. Hon tyckte denna uppgift var enkel och gick snabbt att utföra. Hon tyckte det var 

svårt att navigera i programmen på scenario fem och sex det tog därför lång tid att utföra 

dessa scenarion. Hon tyckte det var lite omständligt att byta mellan program och sedan 

komma tillbaka till samma ställe i programmet hon tittat på tidigare. 

Testpersonen slutförde alla scenarion utom ett på TV4 Play. Hon tyckte det var svårt att hitta 

programmen i det första scenariot eftersom hon använde sig av sökfunktionen. Hon var 

missnöjd med de resultat som hennes sökningar gav och hon förstod inte hur de var sorterade. 

När hon hade slutfört scenariot tyckte hon att det hade tagit alldeles för lång tid. Det var det 

andra scenariot som hon inte slutförde för hon trodde att hon redan hittat alla tänkbara sätt att 

navigera sig till ett program. Hon tyckte denna uppgift var svår och att den tog lång tid att 

utföra. Hon tyckte att det tredje scenariot var svårt att utföra eftersom man kunde komma till 

programsidor som inte hade något innehåll. Det blev en chansning när man valde ett annat 

program i samma kategori eftersom man inte visste om det skulle finnas något innehåll dit 

man kom. Hon tyckte det tog alldeles för lång tid att genomföra detta scenario. Hon var 

mindre nöjd med navigationsmöjligheterna i programmen men tyckte ändå det gick snabbt att 

utföra scenario fem. Scenario åtta var svårt att starta ett nytt program i fullskärm. Tiden som 

tickade ner var stressande. Hon tyckte däremot inte att det var så svårt att gemomföra 

scenariot.  

Testpersonen tyckte inte att webbplatserna var lättanvända. Däremot gick det snabbt att utföra 

uppgifter och scenarion på webbplatsen. Hon kände sig inte bekväm med webbplatsernas 

gränssnitt och gillade inte att använda gränssnittet. Hon tyckte inte att systemet gav 

felmeddelanden som hjälpte till att lösa problem och tyckte det var svårt att rätta till misstag 

som man råkat göra. Informationen man sökte efter var svår att hitta. Hon tyckte att 

webbplatsen hade alla funktioner som hon förväntat sig. Hon vill att man ska få mer 
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information kring programmen och den skall vara lättillgänglig. När man navigerar i 

programmen vill hon att det skall vara uppdelat så man snabbt kan komma till ett nytt kapitel. 

Det skall finnas information om vad och var nya händelser i programmet utspelar sig. Detta 

tror hon skulle underlättat navigeringen i programmen. Beträffande navigeringen i 

fullskärmsläge vill hon helst att den stängs ner direkt när programmet är slut. Man skulle 

kunna ha en valbar funktion som spelar upp nästa program automatiskt. Framförallt när man 

tittar på serier. När man går ifrån ett program, och tittar på något annat, vill hon att 

programmet pausas så att nästa gång man kommer in på programmet kommer man tillbaka till 

samma tidpunkt man var på tidigare. Överlag var hon inte alls nöjd med hur webbplatserna 

fungerade.  

4.2.5 Testperson 5 

Vår femte testperson var en man på 31 år. Utrustningen han använde sig av under testet var en 

15 tums PC med operativsystem Windows Vista med en skärmupplösning på 1280 x 800 

pixlar. Under testet använde han Internet Explorer som webbläsare och uppgav att han hade 

en bandbredd på 8 mbit/s. 

Testpersonen slutförde alla scenarion utom ett på SVT Play. Det var det andra scenariot som 

han inte slutförde för han trodde att han redan hittat alla tänkbara sätt att navigera sig till ett 

program. Han tyckte att detta scenario var enkelt och gick snabbt att utföra. Testpersonen 

tyckte att navigeringen i programmen var dålig och det tog låg tid att utföra scenario fem på 

grund av det.  

Testpersonen slutförde alla scenarion utom ett på TV4 Play. Han var missnöjd med 

sökfunktionen som finns på webbplatsen vilket gjorde att första scenariot var svårt att 

genomföra och det tog lång tid innan han lyckades utföra uppgiften. Det andra scenariot 

slutförde han inte. Han pekade enbart ut de sätt som han hade använt sig av. Han visste att det 

fanns fler sätt, men eftersom han aldrig skulle valt att använda något av de sätten valde han att 

inte slutföra uppgiften. Han tyckte det var krångligt att hitta program i samma kategori 

eftersom man inte var säker på att det fanns något innehåll på alla undersidorna. Detta 

påverkade även tiden och den blev sämre än vad han tyckte den skulle vara. Testpersonen 

tyckte att navigeringen i programmen var dålig och det tog låg tid att utföra scenario fem på 

grund av det. 
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Testpersonen tyckte inte att man kan säga att webbplatserna var lättanvända, men samtidigt 

inte svåranvända heller. Det gick för det mesta snabbt att slutföra scenarion och uppgifter. 

Han var bekväm med gränssnitten men var inte helt nöjd med hur man interagerade med det. 

Han tyckte inte att webbplatserna gav någon information som förklarade hur man kunde lösa 

problem som uppstått, men tyckte det var enkelt att rätta till misstag som man gjort. Det var 

överlag enkelt att hitta information som man sökte på webbplatserna. Han tyckte att 

webbplatserna erbjuder alla funktioner som han förväntat sig. Han vill få mer information om 

program när man drar musen över länkarna. Han tycker att informationen på SVT Play är bra 

när man gör detta men man skall inte behöva öppna ett nytt fönster för att läsa all information. 

Han skulle gärna se att det skulle bli rörliga bilder när man har musen över programlänkarna, 

om det inte gör webbplatsen för tung. När man navigerar i programmen tycker han att TV4 

Play har en bra tidsmarkör som visar var man befinner sig utan att man behöver flytta ögat. 

Han vill att programmen skall vara uppdelade i kapitel. Så man kan hoppa över vissa delar i 

programmet om det inte är intressant. Detta är speciellt viktigt i olika debattprogram. Han 

tycker att fullskärmsläget alltid skall gå ner automatiskt när ett program är slut. Han vill att 

det skall finnas möjlighet att ha en playlist som kan spela upp alla program direkt efter 

varandra som ett valbart alternativ. När det gäller navigeringen mellan olika program är han 

nöjd som det är och tycker inte man behöver någon funktion för detta. Ett önskemål skulle 

vara att fullskärmsläget skall registreras som ett program så att inte skärmsläckaren går igång. 

Överlag är han nöjd med hur webbplatserna fungerade.  

4.3 Designprincipernas applicerbarhet 

Vi har under användartesten kunnat se att flera av testpersonerna var sökbenägna. Som vi 

tidigare nämnt om sökfunktionen, i kapitel 2.1.7, ska den vara väl genomarbetad. Den ska ge 

användaren de resultat som han/hon förväntar sig att få. Det blir viktigare ju större 

webbplatsen är och ju mer sökresultat som användaren kan få. De existerande designprinciper 

som finns för sökfunktionen är enligt vår åsikt applicerbara på domänen streamad-TV. De är 

viktiga eftersom användarna är sökbenägna. Som vi har tagit upp, i kapitlet 2.1.7, anser 

Nielsen (2000a) att man bör ge användarna möjligheten att filtrera sina sökresultat, för att 

enklare kunna hitta den information som man söker. Navigeringen är en viktig del i att 

webbplatsen blir enkel. Nielsen (2000a) menar, att man vid en snabb överblick över 

webbplatsens navigation, ska förstå vad man kan hitta. Under användartesten kunde vi se att 

fler av testpersonerna hade svårt för att navigera på webbplatserna. Vi anser att 
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designprinciperna för navigationen är viktig att följa, även för domänen streamad-TV. Därför 

att det annars uppstår problem för användarna vilket gör att de får svårigheter att använda 

webbplatsen.  

För att kunna presentera för användaren vad webbplatsen har att erbjuda, måste den vara 

enkel att använda. En princip som Nielsen (2000a) förespråkar är att man ska ta bort ett 

element på webbplatsen i taget och se om den fungerar ändå. Om den gör det ska man ta bort 

det elementet. Båda webbplatserna har flera olika navigationsmöjligheter för användarna att ta 

sig till ett program på. Under användartestet kunde vi se att inga testpersoner kunde identifiera 

alla de olika möjligheter som det finns för att ta sig till ett program på. Att de har flera olika 

sätt att navigera på, kan underlätta för användarna att hitta det de söker men det kan även 

förvirra användarna. Det kan leda till att det istället blir svårare att hitta det man letar efter. 

Eftersom det finns flera olika sätt att ta sig till samma del av webbplatsen på är det viktigt att 

visa för användarna vart de är. Som vi tar upp i kapitlet 2.1.2 underlättar det för användaren 

om webbplatsen har en enhetlig design så att användarna känner igen sig. Som både Nielsen 

(2000a) och Krug (2000) säger, ska man underlätta för användaren genom att göra det möjligt 

att snabbt scanna av innehållet på webbsidan, för att hitta det man söker. Det är även viktigt 

att användarna kan identifiera vart de befinner sig i webbplatsens struktur. I ett scenario 

kontrollerade vi hur testpersonerna identifierade sig på webbplatsen. De skulle identifiera den 

kategorin som programmet de tittade på fanns i, för sedan starta ett annat program i samma 

kategori. Det vi kunde se där, var att ett fåtal av testpersonerna kunde identifiera sig med hjälp 

av webbplatsens indikationer och rubriker. Att ha en genomarbetat informationsstruktur 

underlättar för användarna att hitta det de söker. För domänen streamad-TV är det viktigt att 

man följer designprincipen med en genomarbeta informationsstruktur då en dålig 

informationsstruktur alltid innebär dålig användbarhet (Nielsen 2000a). Det är viktigt då 

användarna vill kunna hitta program med liknande innehåll och andra program från samma 

serie. 

Utifrån användartesten anser vi att de existerande designprinciperna är applicerbara på 

domänen streamad-TV. De som vi anser är extra viktiga att man håller sig efter är 

designprinciperna för navigation, presentation av innehåll, sökfunktion och 

informationsstruktur. 



 
46 

4.4 Specifika egenskaper för domänen streamad-TV som inte 
omfattas av designprinciperna 

I användartestet har vi även undersökt, om det finns delar i Nielsens (2000a) och Krugs 

(2000) designprinciper, som inte omfattar de specifika egenskaper som tillkommer för 

domänen streamad-TV. Det vi har tittat extra på är hur användaren kan interagera med 

videospelaren och hur man har presenterat serier och program. Vi undersökte hur man hittar 

en intressant del av ett program. Det vi har kunnat se är att alla testpersoner hade problem att 

hitta en specifik del av ett program. Det uppstod många icke-kritiska fel som berodde på att 

testpersonerna startade fel del av programmet. Några av testpersonerna tyckte det var svårt att 

hitta det de sökte vilket ledde till att de gav upp. Nielsen (2000a) och Krug (2000) säger att 

man ska underlätta för användaren. Enligt testresultaten är så inte fallet för interaktionen med 

videospelaren när en användare vill hitta en specifik del av ett program. Designprinciperna tar 

inte upp hur man ska designa videospelaren så att användaren kan hitta det den söker på ett 

enkelt sätt. Undersökningen visar på att domänen streamad-TV skulle behöva riktlinjer för hur 

detta ska se ut. 

En liknande aspekt av interaktionen med videospelaren är hur användarna kan navigera fram 

till en specifik tidpunkt i programmet. Det vi kunde se var att testpersonerna tyckte det var 

något enklare, än att hitta en specifik del av programmet. Båda webbplatserna hade någon 

form av6 tidsangivelse, som berättade för användarna vart de befann sig i programmet. Här 

kan man se att det är enklare att hitta den del de söker, om användaren får information om vart 

de befinner sig och var de kan gå. De två webbplatserna skilde sig dock på, hur de visade för 

användaren vart i programmet de var, när de spolade. Det vi kunde se var att alla testpersoner 

tyckte det var enklare att navigera på den ena webbplatsen då tiden angavs på samma ställe 

som tidsmarkören befann sig på tidslinjen. Återigen handlar det om att göra det enkelt för 

användaren. 

4.4.1 Videospelaren 

De här två scenariona undersöker hur testpersonerna interagerar med videospelaren för att 

kunna hitta önskade delar av ett program eller en serie. Flera av testpersonerna föreslår, att 

man tydligare ska visa vart i programmet man befinner sig, genom att visa tiden när man för 

musen över tidslinjen, att man kan skriva in en exakt tid som ska starta och när man drar 

tidsmarkören ska tidspunkten visas på samma ställe som markören. De tar även upp att 
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programmen borde ha någon form av indelning, så att man enklare kan hitta intressanta delar i 

dem. De föreslår lite olika sätt att lösa problemet på. Man kan ha innehållsförteckning, 

kapitelindelning [som DVD-filmer], bläddra med hjälp av framåt/bakåt-knappar i 

videospelaren och någon form av indikation på tidslinjen för intressanta händelser. Det 

kommer även upp, att de vill ha fler möjligheter till interaktion, mer som andra videospelare 

där man kan byta spår och liknande. Testpersonerna kommer med många förslag på hur man 

skulle kunna göra det enklare att interagera med webbplatsernas videospelare. Nielsen och 

Krug tar inte upp hur det här skulle gå till, men man kan se utifrån de förslag som kommer 

från testpersonerna att det handlar om att de vill att det ska vara enklare att hitta i programmen 

och att interagera med videospelaren. Som vi nämnt är enkelhet ett av Nielsens (2000a) ledord 

när det gäller webbdesign. Det vi sett under användartestet är att flera av testpersonerna har 

haft problem när de interagerar med videospelaren. Det framgår även att testpersonerna har 

svårt att identifiera vilka sätt de kan interagera med videospelaren på. Man kan utifrån de 

teorier som Nielsen och Krug har för webbdesign se att interaktionen med videospelaren inte 

är tillfredsställande. Som Krug säger don't make me think (2000:10), stämmer inte in på 

användandet av videospelaren då alla testpersoner hade svårt att hitta delar av programmen 

och hela tiden var tvungna att tänka på vad de gjorde när de interagerade med videospelaren. 

De specifika egenskaperna, rörande navigationen i videospelaren, för domänen streamad-TV 

omfattas inte direkt av någon designprincip. Det som framgår av undersökningen är att det 

uppstår flera problem för testpersonerna när de ska interagera med dem. Vår bedömning är att 

det skulle underlätta om man hade riktlinjer att luta sig mot i designen av videospelaren.  

4.4.2 Fullskärm 

Ytterligare en specifik egenskap som är ny för domänen streamad-TV och som inte nämns i 

designprinciperna är fullskärmsläget. Användarna kan välja att spela programmet de tittar på i 

fullskärmsläge, några av scenarion och några av de öppna frågorna som ingick i 

användartesten undersöker detta fenomen. Testpersonerna tyckte att det var enkelt att 

navigera i fullskärmsläget och att ta sig mellan olika avsnitt. Vi ville undersöka hur 

användarna reagerade när programmet de tittar på tar slut. De båda webbplatserna skiljer sig 

markant åt i vad som händer. På SVT Play får användaren inga andra alternativ än att spela 

avsnittet igen eller att stänga ner fullskärmsläget. På TV4 Play börjar en räknare att ticka ner 

som indikerar att nästa klipp kommer att startas, det kommer även upp en lista på klipp som 

användarna kan välja att starta. Många testpersoner tyckte att det var stressande när räknaren 
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kom upp eftersom de inte visste vad som skulle hända. Det kom upp under användartestet att 

flera testpersoner tyckte det var väldigt förvirrande när fullskärmen stängdes av sig själv ner, 

utan att de hade gjort något efter att tiden på räknaren hade tagit slut. Vi kunde även se att 

många av användarna inte förstod vad de kunde välja för klipp i menyn som kom upp på TV4 

Play. Det uppstod flera icke-kritiska fel som hade att göra med de här två problemen. Även 

om TV4 Play har fler valmöjligheter så tyckte många testpersoner att det var enklare på SVT 

Play. Inte nödvändigtvis att det blir bättre för man erbjuder fler alternativ. Dessa måste vara 

väl motiverade för att man skall använda funktionen. De misstag som testpersonerna gjorde 

berodde på att de inte förstod rubriker och innehåll som presenterades efter att programmet 

var slut. Återigen ser vi att det uppstår flera problem kring de specifika egenskaper som finns 

för domänen streamad-TV som inte omfattas av någon designprincip.  

På den öppna frågan om vad som skulle hända när ett program tog slut och man befinner sig i 

fullskärmsläget, hade testpersonerna flera olika åsikter om vad som ska hända. Två 

testpersoner påpekar att de vill ha det som på TV4 Play, att de kan välja ett annat program 

direkt i fullskärmsläget fast tydligare. Men de vill inte att de ska starta efter en viss tid, utan 

de ska välja själva. En användare gör en liknelse till Youtube [www.youtube.com], där det 

kommer en meny där man kan bläddra bland programmen. Här påpekar en testperson att 

programmet man väljer inte ska gå ur fullskärmsläget. Annars kan man se att testpersonerna 

vill att man ska kunna välja att nästa program startar automatiskt i fullskärmsläget, de tycker 

att det är bra om man tittar på en serie då de ofta vill se flera avsnitt i följd. Om de inte har 

valt det, vill tre av testpersonerna att fullskärmsläget ska gå ner automatiskt när programmet 

är slut. Nielsen tar upp responstid, som vi tar upp i kapitlet 2.1.5, som en viktig designprincip. 

Om man vill att ett program ska starta automatiskt är det viktigt att det sker inom en sekund 

annars går gränsen för att användaren upplever att han/hon interagerar i realtid med 

webbplatsen, det gäller även för om fullskärmsläget ska stängas ner. Precis som med 

interaktionen med videospelaren har testpersonerna flera olika åsikter om hur webbplatsen ska 

fungera i fullskärmsläget. De åsikter som testpersonerna har, handlar om att de vill ha mer 

kontroll över det som sker. Flera testpersoner blev frustrerade på TV4 Play, där de inte förstod 

vad som hände. Som vi tar upp i kapitel 2.1.1 trivs en användare bättre på en webbplats om de 

känner att de har kontroll över vad som sker. Tre testpersoner vill att fullskärmen ska stängas 

ner automatiskt när programmet är slut. Det skulle gå emot att användarna har kontroll över 

det som sker. Några av tespersonernas svar på de öppna frågorna är intressanta för domänen 
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streamad-TV. Möjligheten att spela flera avsnitt av en serie i följd. Som vi tar upp i kapitel 

2.2.3 så skiljer den streamade-TV:n sig från den vanliga TV:n på den här punkten, att 

användaren aktivt måste starta ett nytt program. Även om TV4 Play startar nästa klipp 

automatiskt måste man sätta på fullskärmsläget igen. Det vi kan se är att åtskilliga av 

testpersonerna vill ha möjlighet att se flera avsnitt av en serie i följd. De vill ha alternativ för 

att kunna välja en serie direkt i fullskärmsläget samt att inget sker som användaren inte har 

kontroll över. Flera av de åsikter som testpersonerna har för domänen streamad-TV, kan ligga 

till grund om man ska dra upp nya riktlinjer för de specifika egenskaper vilka inte omfattas av 

någon designprincip. 

4.4.3 Informationsstruktur 

Något som kom fram under användartestet, framförallt under de öppna frågorna, var att 

testpersonerna ville ha mer information om programmen innan de gick in på dem. Överlag 

ville alla användare ha mer information. Men bara till de länkar som leder till ett program 

eller en serie. Till en serie vill de ha information om vilket avsnitt det är, hur långt det är och 

en kort beskrivning av programmet. Till andra program, som talk-shows, debattprogram och 

liknande, vill de ha information om vilka ämnen som de kommer att ta upp, vilka som är med 

i programmet, hur långt de är och vilket avsnitt. Några av användarna föreslår att länkbilderna 

som hör till programmen ska övergå till rörliga bilder när man för musen över dem. Så att 

man får en förhandsvisning från programmet. Det man kan se är att testpersonerna tycker att 

länkinformationen till programmen bör vara mer omfattande än för vanliga länkar, allt för att 

underlätta deras val av program. Att ge användarna mer information om programmen på ett 

lättillgängligt sätt underlättar för dem när de ska scanna av webbsidans innehåll. Vi har tagit 

upp tre anledningar till att användare scannar av webbsidan, i kapitel 2.1.6. Den information 

som testpersonerna vill ha om programmen är till för att de inte ska behöva gå in på 

programmets webbsida för att förstå vad det innehåller. Återigen handlar det om att underlätta 

för användaren. En av de specifika egenskaperna för domänen streamad-TV är att 

informationsstrukturen är annorlunda jämfört med vanliga webbplatser. De existerande 

designprinciperna för hur man ska bygga upp en struktur på webbplatsen och informationen 

till länkarna kan användas för domänen, men som det framgår från undersökningen behöver 

de anpassas för att uppfylla användarnas krav. 
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5 Slutsatser och diskussion 

I det här kapitlet kommer vi att dra slutsatser utifrån de resultat som vi har 

kommit fram till efter undersökningens slut. Vi kommer även att ta upp metod 

och källkritik och i slutet av kapitlet  ger vi förslag på intressanta områden som 

skulle kunna undersökas framtida forskning. 

5.1 Slutsatser från undersökningarna 

Syftet med vår undersökning var att ta reda på, om designprinciper utifrån Nielsens och Krugs 

teorier för webbdesign, var applicerbara på domänen streamad-TV. Dessutom ville vi se om 

det fanns specifika egenskaper för domänen streamad-TV som designprinciperna inte 

omfattar. 

Från de resultat vi fått fram, kan vi se att båda webbplatserna tillämpar merparten av de 

designprinciper, som vi utgått från i undersökningen. Under expertutvärderingen har vi 

kommit fram till att webbplatserna är lätta att använda och de visar tydligt på vilket syfte de 

har. Utifrån de resultaten kan man se att designprinciperna är applicerbara på domänen 

streamad-TV. Många av designprinciperna fokuserar på texten och dess läsbarhet. De är 

fortfarande relevant att tillämpa på domänen streamad-TV även om fokus ska ligga på hur de 

presenterar sin streamade-TV. Designprinciperna fungerar bra för domänen och de är 

applicerbara. Utifrån de här slutsatserna ser vi ingen anledning till att man inte skulle tillämpa 

designprinciperna på domänen. Vi har däremot sett att de specifika egenskaperna för domänen 

inte omfattas av någon av designprinciperna. Det framkom under användartestet, där vi kunde 

se att användarna fick problem att interagera med webbplatserna, när det kom till 

videospelaren och fullskärmsläget. Utifrån de resultat som kommit fram från användartesten 

kan vi se att det saknas designprinciper som har med videofunktionen och fullskärmsläget att 

göra. Framförallt uppstod det ett flertal fel när användarna skulle navigera i videospelaren. Vi 

tror att videofunktionen kan bli mycket mer lättnavigerad, om det finns designprinciper även 

för den. Det finns redan många designprinciper som har med navigationen på webbplatsen att 
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göra, men det behövs mer specifika designprinciper för hur man ska navigera i ett program 

med hjälp av videospelaren. Under våra scenarion och de öppna frågorna, fick vi resultat som 

pekade på att videfunktionen inte hade några tydliga designprinciper att utgå ifrån. 

Testpersonerna tyckte att det fanns flera brister i videospelaren som exempelvis vilka 

funktioner den hade. Huvudsakligen rörde bristerna designprinciper kring navigationen i 

videospelaren. Det vi har kunnat se är att användarna framförallt vill ha funktioner till 

videospelaren, som gör det enklare att hitta i ett program. De designprinciper som dras upp för 

navigationen i videospelaren bör därför försöka att tillfredsställa dessa behov. Det framgick 

även av resultaten att fullskärmsläget saknar tydliga designprinciper. Fullskärmsläget fungerar 

inte likadant på de olika webbplatserna och testpersonerna ville se en mer enhetlig funktion 

för hur fullskärmen uppför sig. Av resultaten framgår det, att användarna vill ha mer kontroll 

över det som sker, när de befinner sig i fullskärmsläget. De vill ha fler alternativ för hur de 

kan titta på de program som de vill se. De designprinciper som vi anser borde dras upp för 

fullskärmsläget bör handla om hur man ger användaren kontroll över situationen. 

Vi kunde även se att testpersonerna tyckte att programmens innehåll presenterades på ett 

otillfredsställande sätt. Det är inte en avsaknad av designprincip som gör att det problemet 

uppstod, men vi kan se att designprinciper för presentation av innehåll till länkar som leder 

användaren vidare, kan behöva utvecklas. Presentationen av ett program fungerar på samma 

sätt som för vanliga länkar. Skillnaden för domänen streamad-TV och en textbaserad 

webbplats är att man inte kan överblicka vad videon innehåller, på samma sätt som man kan 

göra med text. Därför tror vi att man behöver utveckla designprincipen för hur man 

presenterar länkar. Vi kunde se att användarna vill ha mer information om vad länkar till ett 

program kommer att innehålla, än när det gäller andra länkar. 

5.1.1 Är existerande designprinciper för webbdesign applicerbara på domänen 
streamad-TV? 

Det vi har kunnat se utifrån de resultat som vi har fått från undersökningarna är att 

designprinciperna är applicerbara på domänen streamad-TV. De designprinciper som vi har 

undersökt går att använda när man ska designa för domänen streamad-TV. De riktlinjer som 

finns för webbdesign är bra om man följer. De gör webbplatsen mer lättanvänd och 

användaren kommer att ha enklare att hitta till det den söker. 
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5.1.2 Vilka designprinciper blir särskilt viktiga för domänen streamad-TV? 

De existerande designprinciper som är viktiga för domänen streamad-TV är navigation, 

presentation av innehåll och informationsstruktur. De är viktiga då domänen streamad-TV har 

som syfte att presentera program för användaren som de snabbt och enkelt vill hitta och titta 

på. 

5.1.3 Vilka specifika egenskaper hos domänen streamad-TV omfattas inte av 
existerande designprinciper? 

Under vår undersökning har vi kunnat se att de specifika egenskaper för domänen streamad-

TV inte omfattas av någon av de existerande designprinciperna. Bristerna har att göra med att 

det inte finns en tydlighet i hur man bör designa, för att underlätta användandet. Det som inte 

omfattas av någon designprincip är. 

Hur  användarna  kan  interagera  och  navigera  med  ett  program  med  hjälp  av 

webbplatsens videospelare.  

Hur  domänen  streamad‐TV  pressenterar  programmen  och  gör  innehållet  i  dem 

tillgängligt för användaren. 

Hur domänen streamad‐TV gör det möjligt för användarna att påverka uppspelningen av 

ett program när de befinner sig i fullskärmsläget. 

Hur fullskärmsläget beter sig när ett program tar slut. 

Vi tror att det skulle underlätta för användaren att navigera i ett program om det hade varit 

uppdelat i kapitel. Detta skulle innebära att man enkelt kan hoppa fram och tillbaka till olika 

avsnitt i programmet, vilket ger användaren möjligheten att vara selektiv i sitt TV-tittande. Vi 

tror även att en möjlighet till navigering mellan olika program i fullskärmsläge skulle 

underlätta för användaren. Det skulle vara inressant att ta forskningen vidare och se om man 

kan dra upp nya riktlinjer för designprinciperna när det gäller domänen streamad-TV. 

5.2 Metodkritik 

Expertutvärdering och användarutvärdering är i första hand till för att utvärdera användbarhet. 

Därför kan det vara så att de inte är helt anpassade för att utvärdera designprinciper för 

webbdesign. Vi har tittat på designprinciperna ur ett användbarhetsperspektiv. När man 
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utvärderar designprinciperna och utgår från metoder som utvärderar användbarhet, måste man 

ha i åtanke att det är designprinciperna som skall utvärderas och inte webbplatsernas 

användbarhet. Det var ett problem som var ständigt återkommande och det kändes som att det 

inte var ett optimalt sätt att utvärdera designprinciperna på.   

Det var två expertutvärderare som utvärderat de existerande designprinciperna. Som vi 

nämner i kapitel 3.2 får man bättre resultat ju fler expertutvärderare man är. Eftersom vi var 

två stycken är det möjligt att vi inte har uppmärksammat alla de tänkbara problem som kan 

finnas. Om vi hade utökat antalet expertutvärderare hade vi förmodligen upptäckt fler 

problem. Vi gjorde användartestet på fem personer och det varade i cirka en timme. Vi kanske 

hade kunnat få ett annat resultat om vi hade gjort testet på fler personer.  

Resultaten från undersökningen kan påverkas av hur vana testpersonerna var vid att använda 

webbplatserna. Användarnas benägenhet att använda sökfunktionen kan ha påverkats av hur 

scenariona var utformade. Alla använde sökfunktionen även fast de inte nödvändigtvis 

behöver vara så de brukar göra. 

5.2.1 Reliabilitet 

Reliabilitet uppnås när man kommer fram till liknande resultat genom olika tillvägagångssätt. 

Genom att använda olika tillvägagångssätt undviker man slumpmässiga fel (Andersen, 1994). 

Reliabiliteten i vår undersökning är relativt hög då vi kommer fram till liknande resultat på 

flera olika tillvägagångssätt, expertutvärdering, användartest, observationsschema, 

frågeformulär och öppna frågor. 

5.2.2 Validitet 

Validitet uppnås om man mäter det fenomen som man avsett att mäta och inget annat. Att 

undersökningen har hög reliabilitet behöver inte betyda att den har validitet (Andersen, 1994). 

Vi har mätt designprinciperna vilket är det som undersökningen har syftat till att mäta, där av 

uppnås validitet. 
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5.3 Källkritik 

Den sekundärdata som vår uppsats bygger på består av vetenskapliga teorier, artiklar och ej 

tryckta källor (webbplatser). Böcker har en högre trovärdighet och hög reliabilitet, då de är 

publicerade av ett förlag. Fördelen med artiklar, är att de ofta är mer aktuella samt behandlar 

ämnet mer specifikt. Ej tryckta källor kan vara farligt att använda, då det kan vara svårt att 

veta vem som står bakom det. De vi använt kommer från officiella webbplatser, vilka vi anser 

har hög reliabilitet.  

Vi är medvetna om att vi inte har speciellt mycket teoretisk bakgrund om streamad-TV. Det 

beror på att vi inte har kunnat hitta någon relevant forskning som skulle gynna vår 

undersökning. Vår fokus har legat på designprinciperna och hur de är applicerbara på 

domänen streamad-TV. Därför har vi framförallt velat fördjupa oss i teorier kring 

webbdesign. 

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

Den undersökning vi har utfört, tittar bara på domänen streamad-TV som drivs av en TV-

Kanal. Därför är den inte generell för alla webbplatser i domänen streamad-TV. Det vore 

intressant att se om det är några skillnader mellan webbplatser som sänder streamad-TV och 

inte har en TV-kanal bakom sig och en som har det. De resultat som vi har sett i vår 

undersökning tyder på att det finns specifika egenskaper på domänen, som inte omfattas av 

någon designprincip. Det skulle därför vara intressant om man kunde se om det går att dra upp 

nya riktlinjer för designprinciperna, gällande webbdesign. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1 

Expertutvärdering av designprinciper 

K rav K ravets vikt * Uppfylls Hur uppfyller 

webbplatsen 

k raven 

Länkar       

Länknamngivning, ska vara tydlig XX     

Länkfärg blå obesökt XX     

Länkfärg röd besökt XXX     

Sparas information om besökta länkar XXX     

Tydligt framgå vart länken leder XX     

Öppnar länken något annat än webbfönster, ska det 

framgå 

XX     

        

Annoser/Reklam       

Rekomenderat antal annonser 0, Max 3 X     

Ingå i de 20% av navigationsens plats av skärmytan X     

Placering högst upp (Krug) X     

        

T ext       

Skilja sig från det grafisk innehållet XX     

teckensnitt (rek sanserif) XXX     

Användaranpassat (ex. dynamsik textstorlek) XXX     
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Scanna XX     

Rubriker XX     

Läsbarhet X     

Ej instruktionstext, allt ska vara självförklarande XX     

        

Design       

Ej Öppningssida XXX     

Ej Inloggning (ska bara finns om det verkligen 

behövs) 

XXX     

Hjälpfunktion (Relevant hjälpinformation) XXX     

Genomgående design på webbplatsen XXX     

Viktigaste innehållet ska ses utan att användaren 

behöver scrolla (för vanligaste upplösingen) 

XX     

Direkt förstå sidan syfte XXX     

Tydlighet, Grafiska formen och texten ska vara 

uppenbar; vad kan jag 

klicka på, vad är text, vad är länkar. 

XXX     

        

Automatisk uppspelning       

Film XXX     

        

Presentation       

Det viktigaste innehållet ska presenteras på 

startsidan och vara länkat 

XXX     

        

Skärmyta       

Navigation & Reklam 20%> av skärmytan XX     

Innehåll 50%< av skärmytan XXX     
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Användaranpassning       

Anpassad för olika skärmupplösningar XX     

Framåt/Bakåt navigering XXX     

Storleksanppasning på text XX     

        

Sökfunktion       

Över 100 sidor = Sökfunktion XXX     

Enbart internsök (ej sök för hela webben) XXX     

Placering högst upp, gärna till höger XX     

Bredd på sökfältet, minst 24 tecken XX     

vit bakgrund på sökfältet XXX     

Namn på sökknappen, Sök, search XXX     

Genomarbetad sökfunktion XXX     

Avancerad sökning, egen sida XX     

        

Logotyp       

Placering, överst till vänster XXX     

        

Navigering       

Vart är jag? XXX     

Vart har jag varit? XX     

Vart kan jag gå? XXX     

Genomarbetad struktur XXX     

Lätt att hitta XXX     

        

Animeringar/G rafik       

Animeringar, undvikes XX     

Bilder, förklarande text XXX     
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F ilstorlek       

Visas laddningstid XXX     

Visas filstorlek X     

        

A rkiv/publiceringar       

Tillgång till äldre material XX     

Nyligen publicerat material ska framgå tydligt XX     

        

Namlisten/T itle       

Företagets/webbplatsens namn (utan toppdomän, 

.com .se) 

XX     

Färre än 7-8 ord och färre än 64 tecken X     

        

        

* 

XXX = Nödvändigt krav, bör fölljas i alla projekt. 

XX = Starkt karv, bör följas i de flesta projekt. 

X = standard krav, säker standard som bör följas om 

man inte kommer på något annat. 

      

 

  



 
63 

Bilaga 2 

Frågeformulär 

Kön: 
 

Ålder:   

 
 

Operativsystem: 
 

 
 

Skärmstorlek: 
 

 
 

Upplösning 
 

 
 

Webbläsare: 
 

 
 

Uppkoppling: 
 

 
 

Användning av webb-TV: 
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Bilaga 3 

Scenarion SVT Play 

Scenario 1: 

Du skall starta ”Skavlan del 9” på SVT Play.  

När programmet är slut skall du starta det senast avsnittet av “Robins”. 

Scenario 2: 

Hitta  och  starta  det  senaste  avsnittet  av  ”Uppdrag  granskning”  på  så många  olika  sätt  som 

möjligt. 

Scenario 3: 

Välj den sökmotor som du vanligtvis använder. 

Starta senaste programmet av ”Bobster” genom att använda sökfrasen - ”Bobster SVT Play”. 

Starta sedan ett annat program i samma programkategori som Bobster. 

Scenario 4: 

Starta valfritt klipp. Vad kan du göra mer än att titta på klippet.  

Använd hjälpfunktionen om du behöver.  

Scenario 5: 

Starta del 16 av ”Debatt” och navigera fram till den delen i programmet där de börjar debatter 

om att fler och fler foster med Downs syndrom aborteras i Sverige. 

Scenario 6: 

Starta del 5 av ”Morden” och spola fram till 41.58 in i programmet. 
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Scenario 7: 

Forts: Byt sedan till valfritt program och byt sedan tillbaka till ”Morden” del 5 igen. 

Scenario 8: 

Starta  del  7  av  ”Niklas  mat”  i  fullskärm.  När  det  är  slut  ska  du  starta  del  8  av  sammma 

program.  

Scenario 9: 

Gå till startsidan, för musen över de olika länkarna till programmen. Vilken ytterligare 

information får du? 

Scenarion TV4 Play 

Scenario 1: 

Du skall starta ”Kalla Fakta del 8” på TV 4 Play.  

När programmet är slut skall du starta det senast avsnittet av “Spårlöst”. 

Scenario 2: 

Hitta och starta det senaste avsnittet av ”Hem till gården” på så många olika sätt som möjligt. 

Scenario 3: 

Välj  den  sökmotor  som  du  vanligtvis  använder.  Starta  senaste  programmet  av  ”Cirkus 

Möller” genom att använda sökfrasen - ”Cirkus Möller TV 4 Play”. 

Starta sedan ett annat program i samma programkategori som Cirkus Möller. 

Scenario 4: 

Starta valfritt klipp. Vad kan du göra mer än att titta på klippet.  

Använd hjälpfunktionen om du behöver.  
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Scenario 5:  

Starta del 5 av ”Kvällsöppet med Ekdal” och navigera fram till den delen i programmet där de 

börjar debatter om kommuner som inte tar emot flyktingar. 

Scenario 6: 

Starta del 2 av ”Robinson i Karibien” och spola fram till 35.32 in i programmet. 

Scenario 7: 

Forts: Byt sedan  till valfritt program och byt sedan  tillbaka  till ”Robinson  i Karibien” del 2 

igen. 

Scenario 8: 

Starta senaste programmet av ”Förkväll” i fullskärm. När det är slut ska du starta programmet 

som gick tidigare.  

Scenario 9: 

Gå till startsidan, för musen över de olika länkarna till programmen. Vad för ytterligare 

information får du? 
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Bilaga 4 

Scenarioutvärdering 

Efter varje scenario på både SVT Play och TV4 Play. 

1. Överlag är jag nöjd med hur lätt det är att utföra denna uppgift. 

 

ST A R K T E NI G 1 2  3  4  5  ST A R K T O E NI G 

2. Överlag är jag nöjd med hur lång tid det tog att genomföra denna uppgift. 

 

ST A R K T E NI G 1 2  3  4  5  ST A R K T O E NI G 
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Bilaga 5 

Efterföljande intervju 

Varje testperson fick svara på följande frågor efter användartestets slut. 

1. Överlag är jag nöjd med hur lätt det är att använda webbplatsen 

 
ST A R K T E NI G 1 2  3  4  5  ST A R K T O E NI G 
 

2. Jag kunde slutföra uppgifter och scenarier snabbt på webbplatsen. 

 
ST A R K T E NI G 1 2  3  4  5  ST A R K T O E NI G 

 

3. Jag kände mig bekväm med webbplatsen gränssnitt. 

 
ST A R K T E NI G  1 2  3  4  5  ST A R K T O E NI G 

 

4. Systemet gav felmeddelanden som tydligt berättade hur man kunde lösa 

problemet. 

 
ST A R K T E NI G  1 2  3  4  5  ST A R K T O E NI G 

 

5. När jag gjorde ett misstag, kunde jag snabbt och enkelt ta mig tillbaka. 

 
ST A R K T E NI G  1 2  3  4  5  ST A R K T O E NI G 

 

6. Det var lätt att hitta den information jag sökte. 

 
ST A R K T E NI G  1 2  3  4  5  ST A R K T O E NI G 

 

7. Jag gillade att använda gränssnittet för webbplatsen. 

 
ST A R K T E NI G  1 2  3  4  5  ST A R K T O E NI G 
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8. Webbplatsen har alla de funktioner och resurser som jag förväntar mig att det ska 

ha. 

 
ST A R K T E NI G  1 2  3  4  5  ST A R K T O E NI G 

 

9. Överlag är jag nöjd med webbplatsen. 

 
ST A R K T E NI G  1 2  3  4  5  ST A R K T O E NI G 

 
Varje testperson fick svara på följande öppna frågor efter användartestets slut. 

Fråga 1: 

När du för musen över en länk får du den information du behöver, eller kan det vara mer? 

 

 

 

Fråga 2: 

Hur tyckte du det var att navigera i ett program? 

 

 

 

Fråga 3: 

Hur tyckte du att det var att navigera när du befann dig i fullskärmsläge? 
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Fråga 4: 

Hur upplevde du det att navigera mellan program och sedan gå tillbaka till det du tittade på? 
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Bilaga 6 

Observationsschema för användartest som utförde på SVT Play och TV4 Play fylldes följande 

schema i. 

 

Scenario Slutfört K ritiska fel 

Icke-k ritiska 

fel Felf r ia T id 

Scenario 1 
     

Scenario 2 
     

Scenario 3 
     

Scenario 4 
     

Scenario 5 
     

Scenario 6 
     

Scenario 7 
     

Scenario 8 
     

Scenario 9 
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Bilaga 7 

Resultat från användartest. 
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