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Sammanfattning

Denna  C-uppsats  undersöker  på  vilket  sätt  användbarhetsprinciper  och  teorier  är  relevanta  vid 

utvärdering av interaktiva system med målgruppen barn 10-12 år. Den undersöker även om det finns 

faktorer som är viktiga att tänka på när man ska utveckla en interaktiv produkt för vår målgrupp.

För att besvara dessa frågeställningar har vi genomfört en kvalitativ studie med hjälp av observation och 

användartest. Studien visar på att användbarhetsprinciper och teorier som finns idag även kan användas 

för utvärdering av system för vår målgrupp men det finns begrepp och attribut som har mer relevans än 

andra. Effektivitet som är ett begrepp taget ur ursprungsdefinitionen av användbarhet är enligt vår studie 

det viktigaste begreppet, detta för att vår målgrupp är uppenbart känsliga för tidskrävande aktiviteter 

som t.ex. laddningstider. I analysen av vår studie uppmärksammade vi fyra faktorer som är viktiga att 

tänka på vid utveckling av interaktiva system för vår målgrupp. Dessa fyra är att: 

• Systemet bör hjälpa användaren i navigation och informationssökning för att på så sätt minimera 

antalet fel.

• Systemet bör ta hänsyn till användarnas explorativa beteende genom att undvika för många 

fokuspunkter i informativa system.

• Systemet bör vara visuellt tydligt med att visa laddningstider och dylikt då målgruppen annars 

kan beskylla systemet för att ej fungera.

• Systemet bör överlåta alla val till användaren. Så fort användaren upplever att ett val inte är 

medvetet så skapas irritation och förvirring.

Nyckelord
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Abstract

This thesis investigates in which way principles and theories of usability is revelant when evaluating 

interactive systems for children aged 10-12. It also investigates whether there are specific factors that 

you should keep in mind while developing interactive products for the targeted group. 

The  results  of  the  qualitative  study shows that  priciples  and theories  of  usability is  relevant  when 

evaluating  interactive  systems  for  the  targeted  group.  However  there  is  one  concept  that  is  more 

significant than the others. Our study shows that our targeted group is sensitive to time-consuming 

activities such as loading times etc. which has to do with the efficiency of the system. 

In the analysis  of  our  empirical  data  we distinguished four  factors  of importance when developing 

interactive products.

• The system should help the user in terms of navigation and information retrieval.

• The system should consider the users exploratory behaviour by avoiding too many focal points 

in informative systems.

•  The system should, in a distictive manner, visualize loading times etc. as the targeted group may 

accuse the system for being disfuntional.

• The system should only let the user make sensible decisions. Otherwise annoyance and 

confusion may occur.
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1 Inledning

Användbarhet är ett begrepp som det forskats mycket kring de senaste trettio åren men lite 

fokus har lagts på att forska kring barn som användargrupp. Dagens generation växer upp i en 

värld där digitala artefakter, och då främst datorn, har en väldigt betydande kommunikativ 

samt underhållande roll. Flera digitala artefakter såsom spel, hemsidor samt programvaror 

används av både vuxna och äldre barn med samma användargränssnitt. För de yngsta barnen i 

2-8 årsåldern finns det oftast specifika produkter utvecklade för dem men barn som befinner 

sig mitt i mellan denna ålder och tonåren får ibland nyttja produkter som även riktar sig till 

vuxna. Denna studie fokuserar på barn i denna ålder, 10-12 år.

SVT Play är en plattform som nyttjas av både barn och vuxna. Det är en webbsida där 

Sveriges Television (SVT) streamar sina program som de sänt i broadcast. På sidan så samsas 

vuxenanpassat material såsom t.ex. Uppdrag granskning med barnanpassade diton som t.ex. 

Bolibompa. Kan denna blandning påverka användbarheten på sidan för vår målgrupp?

SVT Play var från början en mediaspelare som fanns inbäddad i huvuddomänen svt.se. För att 

komma åt den så gick användaren in via programmens titelsidor och  kunde där hitta 

streamade program och avsnitt. 

I slutet av 2007 lanserades Play Bolibompa som en del av SVT's barnsida Bolibompa och 

detta var den första webbaserade TV-distributionen på SVT's webbplats. Sommaren 2008 

startade Play Rapport som är en playkanal med fokus på nyheter. SVT Play som den ser ut 

idag med egen domän lanserades i februari 2009 och sedan dess har antalet unika besökare 

per vecka ökat markant från 548 543 (vecka 5, 2009) till 1 364 460 besökare (vecka 48, 

2010), se bilaga 1. Av dessa besökare finns barn i alla åldrar. För de yngre barnen mellan 2-8 

år finns specialsidan Play Bolibompa men för de barn som är mellan 8 år och tonåren så finns 

det ingen specifik sida med innehåll anpassat efter dem. 
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Detta är enligt Sara Ohlsson, ansvarig för barnutbudet på SVT Play och svt.se, något som 

SVT hela tiden jobbar aktivt med och ser som en stor utmaning.1

1.1 Frågeställningar

På vilket sätt är de olika användbarhetsprinciperna relevanta vid utvärdering av interaktiva 

system med målgruppen barn 10-12 år?

Vilka faktorer är viktiga att tänka på när man utvecklar användbara interaktiva system för 

barn i 10-12 års åldern?

1.2 Avgränsning

Denna studie utförs endast med svtplay.se som plattform och då på webben med hjälp av en 

bärbar dator. Den mobila plattformen av SVT Play har ej använts i denna studie. 

Vi har endast studerat barn från Kulturamas fritidsverksamhet.

1Intervju med Sara Ohlsson, ansvarig för barnutbudet på svt.se och SVT Play. (2010-12-07)
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2 Teori och bakgrund

I detta kapitel redogörs för relevanta teorier kring användbarhet.

2.1 Användbarhet

2.1.1 Definition

ISO 9241-11, 1998 som definierar användbarhet översätts av Gulliksen & Göransson (2002, s. 

62) till ”den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att  

uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet  

användningssammanhang”.

Ändamålsenlighet definieras och översätts av Gulliksen & Göransson (2002, s. 62) som: 

”noggrannhet och fullständighet med  vilken användarna uppnår givna mål”(ISO 9241-11, 

1998).

Effektivitet definieras som: 

”resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken användarna 

uppnår givna mål” (ISO 9241-11, 1998).

Tillfredställelse definieras som: 

”frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt” (ISO 9241-11, 

1998).
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Slutligen definieras användningssammanhang som:

”användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, programvara och annan materiel) samt fysisk 

och social omgivning i vilken produkten används” (ISO 9241-11, 1998).

Enligt Ottersten & Berndtsson (2002, s. 14) är användbarhet en kvalitetsegenskap hos 

produkter. Ottersten & Berndtsson menar även att en produkt har hög användbarhet om den 

uppfyller beställarens och målgruppens syften. En produkts användbarhet visar sig i samspelet 

mellan produkten och dess användare över en tidsperiod.

Jakob Nielsen (1993, s. 26) menar att användbarhet är ett smalt begrepp om man jämför med 

de större frågor som handlar om acceptans för systemet, dvs. huruvida systemet uppfyller alla 

de krav och önskemål som olika potentiella intressenter kan ha. Han menar även att 

användbarheten inte är ett endimensionellt begrepp utan kan knytas samman med följande 

attribut:

• Lätt att lära: Så att användaren snabbt kommer igång med arbetet.

• Effektivt att använda: När användaren har lärt sig systemet måste det vara effektivt att 

jobba med.

• Lätt att komma igång: Det måste gå att återkomma till systemet efter en tids frånvaro 

och ändå kunna komma ihåg hur det fungerar.

• Få fel: Användarna ska kunna göra så få fel som möjligt. Om man ändå gör fel måste 

det gå att komma tillbaka till situationen innan felet uppstod.

• Subjektivt tilltalande: Det ska kännas ”angenämt” att använda systemet. Man ska 

känna att det är tilltalande att jobba med systemet, helt enkelt tycka om det.
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2.1.2 Förutsättningar för användbarhet på webben

Molich (2002, s. 22) menar att en webbplats måste uppnå en viss kvalitetsnivå för att det 

överhuvudtaget ska vara meningsfullt att tala om användbarhet. Enligt Molich är dessa 

kvalitetsegenskaper särskilt viktiga förutsättningar för användbarhet:

• Tillförlitlighet: Webbplatsen ska vara stabil. Ofta förekommande funktionsfel 

försvagar användarnas tilltro till webbplatsen, särskilt om felen medför att användarna 

förlorar data och måste göra om sitt arbete.

• Säkerhet: Användarna ska vara förvissade om att de data som de anförtror 

webbplatsen är skyddade, så att de varken kan läsas eller ändras av ovidkommande 

personer.

• Tillgänglighet: Webbplatsen ska vara tillgänglig när användarna vill utnyttja den.

Om en eller flera av dessa förutsättningar inte uppfyllts är det meningslöst enligt Molich 

(2002, s. 23) att tala om webbplatsens användbarhet.

2.1.3 Tre faktorer för användbarhet

För att skapa en användbar produkt så bör man enligt Ottersten & Berndtsson (2002, ss. 14-

15) ta hänsyn till tre faktorer.

Det mänskliga systemet – egenskaper hos individerna som använder produkten. 

• Generella egenskaper – mönster för hur människor ser, uppfattar och minns 

information.

• Specifika egenskaper hos målgruppen som t.ex. värderingar, attityder och 

förväntningar. Till detta räknas även funktionsnedsättningar.

Kontexten, eller det sammanhang där produkten ska användas.

• Det fysiska sammanhanget, t.ex. om det finns störande ljud eller dåligt ljus.

• Det psykiska sammanhanget, exempelvis stress.

• Det sociala sammanhanget, t.ex. social ställning och relationer.

• Det organisatoriska sammanhanget, exempelvis på ett huvudkontor.
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Den nytta som produkten förväntas ge. Den interaktiva produkten förväntas skapa någon 

effekt eller bidra till någon nytta.

• För den som tillhandahåller produkten så kan produkten ge en ekonomisk vinst eller 

vara verksamhetsnyttig.

• För användaren av produkten såsom effektivisering eller nöje.

2.1.4 Mått på användbarhet

Molich (2002, s. 23) skriver att man kan kontrollera användbarheten hos en webbplats genom 

att mäta:

• Inlärningstid: Den tid det tar användare att lära sig att lösa vissa bestämda uppgifter 

med hjälp av webbplatsen.

• Återinlärningstid: Den tid det tar användare som under en längre tid har varit borta 

från webbplatsen för att lösa vissa bestämda uppgifter.

• Effektivitet: Hur snabbt vissa bestämda uppgifter löses av användare och webbplats 

tillsammans. Beror på bland annat svarstider och felfrekvens.

• Begriplighet: Förmågan hos användarna att ge korrekta svar på frågor som rör 

funktionaliteten på webbplatsen efter att ha jobbat med den.

• Subjektiv tillfredställelse: Den tillfredställelse med webbplatsen som användare 

uttrycker i enkäter eller vid intervjuer.
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2.1.5 Barn som användargrupp 

Markopoulus & Becker (2003, ss. 141-149) diskuterar kring en utveckling inom 

forskningsområdet Människa-dator interaktion (MDI) som går mot att anpassa interaktionen 

för barn.

Den allmänna forskningen inom MDI har ofta generaliserat gällande teorier, metoder och 

modeller på ett sätt som neutraliserar skillnader mellan olika åldrar. I takt med det växande 

intresset för  universell tillgänglighet så har tankar kring olika användargrupper, 

funktionsnedsättningar och kulturella skillnader blivit mer framstående. Mellan 1993-2003 

ökade uppmärksamheten för barn som en egen användargrupp.

Barn är ingen homogen grupp som en ensam teori eller praktik kan förklara och Markopoulus 

& Becker diskuterar hur barns förmåga, behov, kunskap och relation till teknik förändras 

under deras uppväxt.

Olika åldergrupper av barn har varierad relation till interaktiv teknik som beror på skillnader i 

intressen, humor, karaktär och kontext.

Acuff & Reiher (1997) delar in barn i fyra åldersgrupper baserat på perspektiv grundade i en 

förening av kognitiv, social, känslomässig, moralisk samt språklig utveckling:

• Det beroende och explorativa stadiet (0-2 år)

• Det ökande självständiga stadiet (3-7 år)

• Regel/roll stadiet (8-12 år)

• Tidiga och sena tonåren (13 år och uppåt)

Regel/roll stadiet är det viktiga för vår uppsats och om den skriver Markopoulus & Becker 

(2003, ss. 141-149) att intressen för barn i denna ålder skiftar gradvis från fantasi till 

verklighet. De leker två och två och i större grupper och blir mer intresserade av tävlan. De 

börjar utveckla ett logiskt och resonerande sinne och abstraktion. De har ett behov av att 

accepteras och att lyckas med saker de gör. Produkter och artefakter för barn mellan 8-12 år 

kan vara mer komplexa och utmanande än för de tidigare åldersgrupperna. De blir mer måna 

om vilka produkter som passar sin ålder.

Omkring 8 års ålder så går barnen från att lära sig att läsa till att läsa för att lära och utvecklar 

en större förståelse för mer abstrakta uttryck och meningar.
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Markopoulus & Becker anser att utvecklingen av interaktiva artefakter för barn ska gå mot 

lärande och underhållning snarare än produktivitet.

Användbarhet är fortfarande ett viktigt avseende men användarcentrerad design som ansats är 

viktigare att tillämpa när man behandlar specifika behov för barn.

Lazar (2006, ss. 162-163) tar upp unga användare som en specifik grupp att ha i åtanke när 

man ska designa en hemsida. Han delar upp barn i tre kategorier:

• Under 6 år

• 6-10 år

• 11-14 år

För barn över 14 år är interaktionsbehoven liknande de för vuxna. Generellt så föredrar yngre 

barn gränssnitt med mycket färger och animationer framför ett gränssnitt med stor del text. 

Detta betyder dock inte att det föredragna gränssnittet hjälper barnen att förbättra deras 

möjligheter att utföra uppgifter på sidan. Några interaktionsaspekter fungerar bra för både 

vuxna och barn som t.ex. peka-klicka interaktion och båda grupperna ogillar långa 

laddningstider. Däremot så har yngre barn svårare för finmotorisk interaktion vilket betyder 

att klickbara artefakter bör vara större. (Lazar. 2006, ss. 162-163)

Lazar (2006, ss. 359-373) publicerar en studie gjord av Jorian Clarke som hade som mål att 

skapa en positiv användarerfarenhet för barn på webben. Clarke fick som uppdrag att skapa en 

hemsida för NFL, National Football Association2, för att locka nästa generations fans i 

åldrarna 8-14 år.

Genom att kartlägga användarvanor och observera barn i den angivna åldern fick 

utvecklingsteamet reda på vad de skulle undvika och vad barnen gillade på en webbplats. De 

kom fram till att barn inte läser stora delar text och spenderade väldigt lite tid till att läsa i 

överhuvudtaget. De skummade igenom texten eller hoppade helt över att läsa texten som dök 

upp när de skulle spela webbaserade spel.

Utvecklingsteamet genomförde fokusgruppsundersökningar där barnen fick berätta vad de 

önskade för innehåll på sidan och visade två olika prototyper som barnen fick utvärdera.

Fokusgruppsundersökningarna avslöjade att barnen var mycket medvetna om vilka slags sidor 

som tilltalar dem och vilka som ansågs som sidor för vuxna. Barnen nämnde ständigt ett antal 
2http://www.nfl.com/   (2010-12-17)
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egenskaper som gör att de anser att en sida är för barn. De nämnde att de ville ha ljusa färger, 

intressanta och varierande typsnitt, rörelse och ljud samt foton och animationer.

Tidigare forskning som utvecklingsteamet tagit del av visade att barn föredrar sidor med en 

design som för vuxna kan uppfattas som ostrukturerad. De tycker att linjär navigation och 

layout kombinerat med en stor del text indikerar på att sidan inte är interaktiv och rolig. Sådan 

design gör att barnen antar att sidan är gjord för vuxna.

Laddningstiderna var väldigt relevant för barnen då de lätt blev otåliga när spel och andra 

bandbreddskrävande artefakter laddade. Barn behöver få reda på att en sida laddar innehåll 

annars kan de uppfatta det som att sidan är trasig och byter då till något annat.
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3 Metod

I detta kapitel redogörs för använda metoder, val av dessa samt genomförandet av studien.

3.1 Val av metod

Enligt Holme (1997, s. 76) bör valet av metod ske strategiskt utifrån aktuell frågeställning, 

tillgängliga resurser samt tidigare forskningserfarenhet. För att undersöka och studera 

problemet för den här frågeställningen hamnade valet på en kvalitativ observation där 

användartest och ”tänka högt”-metoden användes. Teorier som vi valt att utgå från när vi 

genomförde vår observation beskrivs i ett senare avsnitt.

För att undersöka användbarheten för barn i den aktuella målgruppen behövdes en plattform, i 

form av en webbplats, som riktade sig till en bred målgrupp där både barn och vuxna är 

inkluderade. För att finna en relevant plattform så diskuterades flera olika alternativ och valet 

föll tillslut på SVTs webbapplikation SVT Play. Motiveringen till detta val är att SVT Play har 

ett innehåll som vänder sig till en bred målgrupp där både barn och vuxna finns 

representerade. När valet föll på observation så gjorde det det med ett antal faktorer i åtanke. 

Först och främst prioriterades data som låg så nära verkligheten som möjligt. 

Med verkligheten menar vi inte vad en specifik användare uppfattar utan verkligheten från ett 

så objektivt perspektiv som möjligt. För att uppnå detta användes inte intervju då denna 

metod har en tendens att framhäva användarens uppfattning och inte nödvändigtvis det som 

faktiskt sker, Bell (2005, s. 187). En annan faktor var vår målgrupp. Observation lämpade sig 

väl för att mötet med vår målgrupp skulle fungera så smidigt som möjligt och för att minimera 

risken att vi skulle ställa frågor som vår målgrupp skulle ha problem med att besvara.
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3.2 Observation

Enligt Bell (2005 s. 187) kräver en observation noggranna förberedelser och man bör ha god 

erfarenhet för att observationen ska ge den information man är ute efter. 

Det finns olika typer av observationer. Bell (2005 s. 189) skriver att den deltagande 

observationen går ut på att forskaren själv deltar i företeelsen eller i den observerade 

individen eller gruppens vardag. På så sätt bildar sig forskaren en uppfattning om situationen 

genom att diskutera och fråga personer i denna kontext. En nackdel som lyfts fram med denna 

typ av studie är att forskaren kan förlora sin objektivitet när denne lär känna en grupp av 

människor och det kan då bli svårt att återgå till sin roll som objektiv observatör. 

Man kan få kunskaper om personer i gruppen som kan påverka sättet man ser på olika 

beteenden i gruppen.

En strukturerad observation kan bli mer subjektiv då forskaren redan från början valt fokus 

och syfte med observationen. Oavsett vilken typ av observation man väljer att göra är det 

viktigt att föra anteckningar över sina iakttagelser på ett så objektivt sätt som möjligt och 

tolka denna med samma objektivitet. För att dokumentera observationen valde vi att inte föra 

anteckningar på papper utan valde istället att använda oss av programvara som kan spela in 

ljud från datorns inbyggda mikrofon och registrera rörelser på skärmen. 

Detta gör att vi när som helst kan återanvända rådatan i analysen istället för att tolka och 

försöka analysera en anteckning på ett papper. Detta medförde att vi kunde fokusera på 

genomförandet av observationen istället för att lägga fokus på att anteckna aktivt.

När man arbetar med en observation så kan man komma att bli en del av en social gemenskap 

oavsett om man vill det eller inte. Likaså kan man påverka och bli påverkad av omgivningen. 

Den sociala miljön förändras i den grupp man väljer att kliva in i , Holme (1997 s. 115). 

Man bör fundera över hur man bär sig åt för att effekten av sin egen närvaro ska bli så liten 

som möjligt samt att den information man samlar in förblir så autentisk som möjligt. 

Den användarsituation som vi valt att skapa för vår studie har i syfte att efterlikna en 

interaktion som användaren känner sig bekväm med.
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3.2.1 ”Tänka högt”-metoden

För att få ytterligare förståelse för varför en användare beter sig på ett specifikt sätt i 

interaktionen med SVT Play användes en etablerad metod som används i stor utsträckning 

inom MDI-forskningen. “Tänka högt”-metoden eller Think Aloud Protocol, som metoden 

heter, innebär att man under en användarstudie uppmuntrar användaren att uttrycka sina 

tankar kring interagerandet med systemet som skall testas. 

Fungerar systemet i enlighet med användarens förväntningar? Gör den inte det? Vad är det 

som inte överensstämmer? Frågor som dessa är metodens uppgift att besvara. 

Det är oftast inte tillräckligt med en enkel övervakning för att kunna undersöka om systemet 

når upp till användarnas krav. Detta eftersom det sällan ger tillräcklig insikt i användarens 

beslutsprocess (Molich, 2002, s. 150). 

Tänka högt-metoden härstammar ifrån Karl Bunckers arbete med experimentell psykologi 

från 1945 där han studerade produktivt tänkande. Inom MDI-området är “tänka högt”- 

metoden en populär metod. (Janni Nielsen, T.Clemmensen, C.Yssing. 2002 s. 1). 

Janni Nielsen et al (2002 s. 2) nämner några problem med metoden. Ett kan vara att den 

kognitiva belastningen för användarna och den avbrytande roll som observatören innehar. 

Ett annat kan vara att användaren får problem med att tänka högt när denne ställs inför mer 

krävande uppgifter. Resultatet av detta skulle förmodligen sluta i en tyst användare och det 

vore ett stort problem. En lösning på problemet skulle kunna vara att låta två användare att 

jobba tillsammans och låta dem diskutera uppgiften med varandra. Eftersom användarna 

under observationen kommer att delta enskilt så har vi försökt hålla en nivå på uppgifterna 

som gör att problemet inte uppstår.

3.3 Användartest

För att testa en hemsidas användbarhet menar Krug (2006, s. 133) att det endast ska vara en 

(1) person i taget som genomför användbarhetstestet. Denna person ska genomföra en eller 

flera uppgifter som är typiska för den aktuella sidan. Skulle flera personer testas samtidigt, 

som t.ex. i en fokusgrupp, så påverkar gruppens samarbete utvärderingen och det är främst de 

medverkandes reaktioner på varandras åsikter som visas. Fokusgrupperna kan vara bra för att 
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få reda på användares behov och vad de gillar med sidan men är inte bra för att ta reda på 

huruvida sidan fungerar bra eller vad som eventuellt behöver förbättras.

Enligt Molich (2002, s. 49) ska man observera minst tre användare för att kunna dra några 

som helst slutsatser.

Användartester är enligt Lazar (2006, ss. 213-225) den vanligaste metoden för att testa 

användbarhet på hemsidor. Representativa användare ombes att utföra, för sidan, 

representativa uppgifter. Testet kan utföras på många olika platser och kan omfatta olika 

mängder av personer. Valet av plats kan  vara av betydelse då användare troligtvis känner sig 

tryggare i en miljö där de känner sig hemma och vana vid. Exempel på sådana platser är på 

arbetet, hemma eller i skolan. Det finns även en fördel med att utföraren tar testet till 

användaren genom att användaren då inte behöver ta sig tid att transportera sig till någon 

bestämd lokal. För att dokumentera testet kan man spela in vad som syns på skärmen för att få 

med användarens interaktion, filma ansiktsuttryck samt spela in ljud.

Genom att t.ex. mäta responstid och den tid för användaren att genomföra specifika uppgifter 

så kan man få fram mätbar kvantitativ data. Dessa två datatyper är de vanligaste när man vill 

mäta användbarhet ur ett kvantitativ perspektiv.

3.3.1 Tester med barn som informanter

Enligt Sears & Jacko (2008, s. 1143) måste användbarhetstestet i sig anpassas för barn när 

man utvecklar en produkt för den målgruppen. Processen liknar användbarhetstester för vuxna 

men har några viktiga skillnader. Platsen där testerna utförs bör vara en plats där barnen 

känner sig tryggare och på så sätt mer villiga att genomföra testet. Uppgifterna som ska 

genomföras bör anpassas för den åldersgrupp som testet har som målgrupp så att uppgifterna 

inte blir för svåra att klara av. Exempelvis kan barn i förskoleålder ha svårt att utföra en 

uppgift och tänka högt samtidigt. Testledaren bör anpassa sitt tal och val av ord efter den 

aktuella målgruppen. Då barn kan ha svårt att hålla uppe intresset under en längre tid gäller 

det att hålla testtiden till ett minimum. Barn kan vara oberäkneliga så om någon i testteamet 

har erfarenhet av barn i målgruppens ålder så kan det underlätta för att bemöta oväntade 

situationer.
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3.4 Datainsamling

3.4.1 Genomförande

Informanterna består av elever i årskurs fyra och fem från Kulturamas grundskoleverksamhet 

i Hammarby sjöstad, Stockholm. Användarstudien ägde rum i en, för eleverna, välbekant 

miljö då Kulturamas egna lokaler användes. Samtliga elever som deltog i studien hade ett 

påskrivet godkännande från målsman. (Se bilaga 1)

Informanterna deltog enskilt och tillhandahölls en bärbar persondator (MacBook Pro) samt 

mus för att kunna genomföra studien. Persondatorn hade en mjukvara3 installerad som gjorde 

det möjligt att registrera informanternas navigationsmönster genom att allt som hände på 

skärmen under förloppet spelades in. Även ljud som togs upp från datorns interna mikrofon 

registrerades med hjälp av samma mjukvara. En kamera för videoupptagning användes också 

för att underlätta dokumenteringen av observationen. 

Informanterna hade vid testtillfället en observatör till hands, som även agerade testledare, som 

vid behov kunde svara på eventuella frågor. Samma observatör hade i uppgift att uppmuntra 

informanten till att tänka högt.

Innan testet startade så blev informanterna informerade om hur testet skulle genomföras. 

Syftet med studien presenterades och informanten fick ställa frågor för att säkerställa att 

denne hade förstått testets utformning.

Första delen av användarstudien bestod av fri surf vilket betyder att informanten fritt fick 

välja vad denne ville göra på svtplay.se. Informanten fick fem minuter till sitt förfogande 

under denna del. I den andra delen av användarstudien fick informanten instruktioner av 

testledaren som skulle genomföras utan tidskrav. Instruktionerna tilldelades användaren 

fortlöpande av testledaren under testets gång.

Här kunde tiden för genomförandet variera. Efter detta så avslutades testet.

3http://www.techsmith.com/jing/   Nerladdat 2010-12-20
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Instruktioner för användarstudiens andra del:

Informanterna ombads att utföra sex stycken förbestämda uppgifter som var följande:

1. Informanten ska hitta ett av oss utvalt program och starta ett valfritt avsnitt av detta.

2. Aktivera fullskärmsläge.

3. Ändra volymen i fullskärmsläget.

4. Spola i avsnittet i fullskärmsläge.

5. Lämna fullskärmsläget.

6. Återgå till startsidan.
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4 Resultat och analys

I detta kapitel lyfter vi fram de viktigaste och mest relevanta resultaten från den kvalitativa 

studien av de 17 informanterna. Vi gick igenom samtliga videoupptagningar och antecknade 

aktivt under tiden. 

Vi antecknade iaktagelser och analyserade dessa med stöd av teorierna i bakgrundskapitlet.  

På detta sätt kunde vi kategorisera olika återkommande samt mer utmärkande händelser.

Dessa kategorier redovisas nedan.

4.1 Tillförlitlighet

Tillförlitligheten hos en hemsida är enligt Molich (2002, s. 22) en av tre kvalitetsegenskaper 

som förutsätts för att en webbplats ska kunnas kallas användbar. Webbplatsen ska vara stabil 

och ofta förekommande funktionsfel försvagar användarnas tilltro till sidan.

Det oftast förekommande funktionsfelet på svtplay.se var problem med mediaspelaren. 

Åtta informanter reagerade över den tid det tog för videoklippen att börja spela. 

Snittiden det tog att ladda ett klipp som innehöll ett helt avsnitt var 8.45 sekunder och det 

startades sammanlagt 40 klipp under den fria surfningen. Då räknas inte de åtta klipp som 

startades men inte hann ladda klart innan informanten valde att navigera bort från klippet. En 

av informanterna uttryckte sig såhär när ett klipp tog lång tid att ladda ”Nähä, det här funkar 

ju inte”. 

Informanten anspelar, enligt vår tolkning, på att spelaren eller sidan inte fungerar som den ska 

och blir därför otålig och navigerar sig vidare.

En informant påpekade att ett klipp laddade trögt och sa sedan ”så brukar det vara”. 

Förmodligen har denne informant tidigare erfarenhet av det problem som vi stötte på under 

detta test. Mediaspelaren på svtplay.se streamar med hjälp av något som SVT kallar dynamic 
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streaming vilket betyder att kvalitén på klippet bestäms av den bandbredd som användarens 

uppkoppling innehar.4 Trots denna funktion reagerade informanterna på laddningstiderna.

4.2 Navigationsbeteende

Samtidigt som de flesta reagerade negativt på laddningstiderna så märkte vi att flera 

informanter utnyttjade laddningstiden till att leta andra klipp och söka information. 

Detta explorativa beteende var något vi uppmärksammade flertalet gånger under studien. 

Det visade sig på flera olika sätt som t.ex. att flera informanter väldigt ofta bytte klipp och 

verkade surfa sporadiskt utan något uppenbart mål på sidan.

Under studien valde fem informanter att titta på ett och samma program under merparten av 

tiden medan de övriga tolv valde ett mer explorativt tillvägagångssätt.

4.3 Otålighet

Vi fick mycket tydliga indikationer på att informanterna snabbt blev otåliga så fort ett klipp 

laddade i mer än två sekunder. Otåligheten visade sig genom att informanter bytte klipp eller 

försökte spola i det aktuella klippet medan det laddade. Informanterna visade även upp ett 

uppgivet kroppsspråk och flera informanter gjorde cirkelrörelser med muspekaren runt 

laddningsindikatorn vilket vi tolkade som ett sätt att hantera otåligheten. 

Vi upplevde även informanterna som direkt stressade på grund av laddningstiderna. 

Mediaspelaren på SVT Play har ingenting som tydligt visar laddningsprogressionen när 

klippet laddar utan använder sig av en rörlig animering som inte förändras under 

laddningstiden.

Otåligheten hos barn är något som även Jorian Clarke kommit fram till i sin studie som 

publicerades i Lazar (2006, ss. 359-373). Hon skriver att barn behöver få reda på om en sida 

laddar annars kan de uppfatta det som att sidan är trasig och då byter till något annat.

Två av informanterna uttryckte sig på liknande sätt under studien: ”Nähä, det här funkar ju  

inte” och ”Den funkar inte”. Detta styrker Clarkes slutsatser och vi tolkar detta som att 

4http://svt.se/hjalp/play/faq/#kvalitet   Nerladdat 2010-12-16
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informanterna påpekar att det är mediaspelaren eller sidan som inte fungerar. Det kan finnas 

en mängd andra anledningar till att klippet laddar långsamt som t.ex. bandbredd på 

internetuppkopplingen eller datorns prestanda och kapacitet. Detta var det dock ingen 

informant som påpekade eller nämnde.

4.4 Övriga iakttagelser

En av informanterna stötte på ett problem när denne använde sökfältet för att hitta 

julkalendern ”Hotell gyllene knorren”. Informanten stavade fel och sökte på ”hotell gyllne 

knorren” och kom då till ett felmeddelande som visade följande text: ”Du sökte på hotell  

gyllne knorren. Det gav inga resultat.”. Informanten fick inga förslag på program eller avsnitt 

som liknande sökorden utan sidan gav instruktioner för hur man kunde förbättra sökningen. 

Informanten försökte då återigen att söka med samma felaktiga stavning och fick då samma 

resultat. Informanten hittade istället programmet genom att skriva in ”julkalendern” i 

sökfältet.

Fem av informanterna hade uppenbara problem att få bort den pop-up ruta som dyker upp i 

fullskärmsläget när användaren för muspekaren till bildytans nedre eller övre kant. 

(se Illustration 1) 

För två av informanterna tog det 30 sekunder att få den att försvinna. För att få bort rutan så 

förde de flesta av informanterna muspekaren snabbt uppåt vilket resulterade i att rutan 

återigen öppnades när muspekaren nådde den övre delen av bildytan.
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Illustration 1: Pop-up ruta i fullskärmsläge



5 Diskussion och slutsatser

Syftet med vår studie var att undersöka på vilka sätt befintliga användbarhetsprinciper och 

teorier är relevanta vid utvärdering av interaktiva system för barn i åldern 10-12 år. 

Vi ville även undersöka om det fanns faktorer som kan vara speciellt viktiga att tänka på vid 

utveckling av interaktiva system för vår målgrupp. Vi för först en diskussion med anknytning 

till den teoretiska bakgrunden samt vår empiri för att till sist presentera våra slutsatser av 

denna studie.

5.1 Diskussion

5.1.1 Användbarhet

För att ta reda på huruvida de befintliga användbarhetsprinciperna är relevanta vid utvärdering 

av användbarheten hos interaktiva system för vår målgrupp så är ursprungsdefinitionen ett bra 

mått att utgå ifrån. ISO-definitionen för användbarhet lyder: 

“den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att uppnå 

specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet  

användningssammanhang”.

Vi anser, med stöd av vår empiri, att denna definition är relevant för vår målgrupp men några 

av definitionsbegreppen är viktigare än andra.

Effektivitet är det mest utmärkande begreppet som vi kunde iaktta under vår studie. 

Effektivitet definieras av ISO 9241-11, 1998 som: ”resursåtgång i förhållande till den 

noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål”.

Det vanligaste givna målet för våra informanter var att starta ett videoklipp på svtplay.se. 

Den tidsmässiga resursåtgången är något som är speciellt viktigt för vår målgrupp. 
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En användare i åldern 10-12 år är enligt vår studie en användare som är speciellt känslig för 

tidskrävande aktiviteter som till exempel laddningstider. Det är brister i effektivitet som vi 

anser vara den faktor som skapade den otålighet vi redogör för i kapitel 4.3.

När detta givna mål inte uppnåddes på grund av tidsmässiga resursåtgångar så skapades ett 

obehag och detta gör att effektivitetsbegreppet enligt vår studie kan relateras till begreppet 

tillfredsställelse som definieras: ”frånvaro av obehag samt positiva attityder vid 

användningen av en produkt”. Detta genom att det obehag, som enligt definitionen ska vara 

frånvarande, framkallades av problem med effektiviteten.

Jakob Nielsens (1993, s. 26) attribut som han knyter samman med användbarhet anser vi även 

ha relevans för vår målgrupp. 

”Lätt att lära” är det attribut som först presenteras och det är något som vår studie inte berört 

då samtliga användare sedan tidigare kunde hantera systemet. Vi anser dock att detta är en 

viktig punkt för vår målgrupp då inlärningstiden kan göra att användaren väljer någon annan 

tjänst eller produkt om inlärningstiden är för tidskrävande. Denna slutsats styrks av Jorian 

Clarkes studie som Lazar (2006, s. 359-373) publicerat. Studien redogör för att barn kan 

uppfatta tidskrävande artefakter som trasiga och då söka sig till andra alternativ.

”Effektivt att använda” är nästa attribut som Jakob Nielsen (1993, s. 26) presenterar och 

effektiviteten har vi redan diskuterat som definitionsbegrepp så det är tveklöst relevant för vår 

målgrupp.

”Lätt att komma igång” har vi inte kunnat studera då detta kräver att användaren varit borta 

från systemet under en tid och två studier vid olika tillfällen måste då göras för att dra 

slutsatser kring detta.

”Få fel” är ett användbarhetsmässigt viktigt attribut för vår målgrupp. Detta på grund av att 

vår målgrupp är känslig för felaktigheter i systemet där orsak inte förklaras tydligt. 

Som exempel har vi det problem som en informant stötte på i en sökning under studien där en 

liten stavning gjorde att denne inte hittade den information den sökte. Felmeddelandet som 

dök upp förklarade att sökordet kunde vara felstavat men precis som Jorian Clarke kom fram 
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till i sin studie så märkte vi att informanterna spenderade väldigt lite tid på att läsa. 

Informanten valde istället att fortsätta söka med samma felaktiga stavning.

”Subjektivt tilltalande” är det sista attributet som Nielsen skriver om. Det handlar helt enkelt 

om att användaren ska gilla att använda systemet vilket är grundläggande för att hålla intresset 

uppe för vår målgrupp då den är väldigt impulsiv och explorativ i sitt beteende och 

navigering.

5.1.2 Viktiga faktorer

5.1.2.1 Ett hjälpande system
Vi uppmärksammade under studien att användarna oftast beskyllde systemet för de fel som 

uppstod trots att dessa fel ibland berodde på brister i deras hantering av systemet.

I kapitel 4.4 redogjorde vi för en användare som hade problem med sökfunktionen på sidan på 

grund av en felstavning. Detta fel skulle kunna förebyggas genom att låta systemet ge 

användaren förslag på alternativa sökresultat. 

Det kan tyckas enkelt att läsa instruktionen om att kontrollera stavningen men vi uppfattade 

det som att informanten inte tog del av denna information då denne återigen sökte felstavat. 

För att öka användbarheten för vår målgrupp bör systemet undvika återvändsgränder, som i 

fallet med sökningen, och bör istället i ett tidigare stadie lotsa användaren i rätt riktning. 

Ett exempel på en sådan funktion är googles sökmotor (Illustration 2) som ger användaren 

förslag på vad den förmodligen söker på. Den tillåter användaren att göra små stavfel och 

fortfarande hitta relevant information. Detta förhindrar användaren att hamna i en 

återvändsgränd.
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5.1.2.2 Det explorativa beteendet
Som vi skrev i kapitel 4.2 så iakttog vi ett navigationsbeteende som vi tolkade som 

explorativt. Detta visade sig genom att informanterna ofta bytte klipp och verkade navigera 

ostrukturerat och utan något uppenbart mål. Det explorativa beteendet kan ses ur flera olika 

perspektiv. Dels så kan det göra att användaren hittar mer information än om navigationen 

varit mer linjär men samtidigt kan beteendet göra att användaren tappar fokus från den 

aktuella aktiviteten och istället letar efter annat. 

Jorian Clarkes studie visar dock att barn ogillar strukturerad och linjär navigation och 

uppfattar sidor med sådan navigation som vuxenanpassad. 

I fallet med SVT Play så är ju detta beteende inte något som klassas som negativt då syftet 

med sidan är att underhålla men i t.ex. en artefakt med ett undervisande syfte skulle nog 

beteendet kunna bidra till att användaren missar viktig information. Detta blir än mer viktigt 

om sidan eller applikationen är textintensiv då vår målgrupp spenderar väldigt lite tid på att 

läsa text. 

Det bör alltså vara viktigt att inte ha för många fokuspunkter som kan härleda fokus från det 

viktigaste innehållet.
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5.1.2.3 Tydlighet mot användaren
I kapitel 4.3 om otålighet redogjorde vi för den analys vi gjorde av vår data och såg flera 

tydliga tecken på att informanterna lätt blev otåliga vid laddning av videoklippen. Vi angav 

även att mediaspelaren på svtplay.se inte hade någon indikator för laddningstiden vilket kan 

göra att användarna inte vet vad som händer och börjat då själva tolka vad som händer. 

Det är enligt vår studie viktigt att på något sätt visualisera för användaren i den studerade 

målgruppen vad som sker oavsett om det handlar om laddningstider eller något annat. 

Man bör inte ge utrymme för att låta användaren själv tolka vad som händer utan alltid vara 

visuellt tydlig med vad som sker. Detta är något som Krug (2006, s. 11) framhäver som den 

viktigaste regeln för att uppnå användbarhet då han skriver om ”Don't make me think”. 

Med detta menar Krug att användaren inte ska behöva fundera över hur saker och ting 

fungerar utan allt ska vara så självklart som möjligt.

5.1.2.4 Det medvetna valet
Vår studie visar på att det är viktigt att användarna endast kan göra medvetna val och utföra 

medvetna handlingar. Man bör alltid låta initiativet i genomförandet ligga hos användaren. 

Funktioner och händelser som kan göra att användarna upplever att de tappar kontrollen bör 

undvikas. Som exempel i vår studie har vi den ”popup”-ruta som vi skriver om i kapitel 4.4. 

Vi upplevde det som att användare reagerade över denna ruta på grund av att de tappade 

initiativet och kontrollen över händelseförloppet då de själva inte upplever att de gjort ett 

medvetet val för att öppna ”popup”-rutan. När de även hade problem att få bort rutan 

förstärktes denna känsla.
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5.2 Slutsatser

Vår  studie  visar  att  befintliga  användbarhetsprinciper  och  teorier  även  är  relevanta  vid 

utvärdering av interaktiva system för barn i åldern 10-12 år. Vissa principer är viktigare än 

andra och då främst effektivitet, som är en del av begreppsdefinitionen, samt Nielsens attribut 

att produkten ska ha så få fel som möjligt. 

Vi har även kommit fram till fyra faktorer som vi anser vara viktiga att tänka på när man 

utvecklar en interaktiv artefakt för målgruppen 10-12 år. Dessa fyra är:

• Ett hjälpande system – systemet bör i största möjliga mån hjälpa användaren att göra 

så få fel som möjligt genom att t.ex. ge förslag på lösningar på de fel som kan uppstå. 

På så sätt kan irritation minimeras och användarupplevelsen förbättras.

• Det  explorativa  beteendet –  en  användare  i  åldern  10-12  år  är  explorativ  i  sitt 

navigationsbeteende. Detta medför att man vid utveckling av ett informativt system 

bör satsa på så få fokuspunkter som möjligt då målgruppen spenderar lite tid till att 

läsa text. Detta blir speciellt viktigt för textintensiva sidor eller applikationer.

• Tydlighet mot användaren – systemet bör alltid vara visuellt tydlig mot användaren 

när det handlar om tidskrävande processer. Den studerade målgruppen blir väldigt lätt 

stressad av sådana processer och för att minska den stressen så bör systemet alltid 

tydligt visa återstående laddningstider. Att bara visa att något laddar hjälper inte.

• Det medvetna valet – användaren bör endast kunna göra medvetna val och utföra 

medvetna handlingar. Så fort användaren tappar kontrollen över sina val kan irritation 

och förvirring skapas. Detta är något som alltid bör undvikas.
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5.3 Metodkritik

Vårt val av en kvalitativ observation som metod känns rätt men vi tror att en intervju i 

kombination med observationen hade kunnat gett oss en djupare förståelse. Detta märkte vi 

när vi skulle sammanställa och analysera datan då det i vissa fall var väldigt svårt att tolka vad 

informanterna gjorde och varför. Vi hade med hjälp av intervjuer kunnat fråga informanterna 

varför de reagerade på de sätt de gjorde då flera av informanterna hade svårt att tänka högt 

under studien. Svårigheten med att tänka högt var något som vi redan innan studien oroade 

oss för men många var duktiga på att tänka högt men inte på att svara på frågor gällande 

användbarhet och andra relevanta ämnen. De flesta förklarade varför de navigerade till ett 

specifikt klipp med att de gillar det programmet och det säger ju inte så mycket om 

användbarheten. 

Vi märkte att vi hade svårigheter med att förklara vad vi ville att de skulle uppmärksamma 

under studien. Innan varje ny session gav vi exempel på hur man kunde gå tillväga för att 

tänka högt och vi kanske kunde ha gjort detta på ett annorlunda sätt.

Vår närvaro och sättet vi genomförde observationen på kan ha påverkat informanternas sätt 

genomföra studien. Vi var i en, för informanterna, välbekant miljö men vi var ju två okända 

människor som riktade en kamera mot dem vilket kan skapa en nervositet. Denna kontext kan 

göra det svårt för informanterna att genomföra uppgifterna på samma avslappnande sätt som 

om de vore hemma. Informanterna fick fem minuter på sig under den fria delen av studien 

vilket var ett val som grundades i de teorier vi läst kring observationer med barn som 

informanter. De lyfter fram att barn lätt blir otåliga och att studien bör hållas så kort som 

möjligt. Detta för att informanterna inte ska bli uttråkade eller rastlösa. Vi funderade på att 

låta den fria delen vara tio minuter lång men kom fram till att det skulle kunna bli för långt då 

fokuset hos informanterna kunde förloras.

Vi märkte även att vi som utförare blev bättre ju längre tid som gick då vi hittade ett mer 

effektivt arbetssätt vilket gjorde att vi fick ut mer betydelsefull data från informanterna.

Vi märkte även att de uppgifter vi gav informanterna under instruktionsdelen kanske var i 

enklaste laget men vi ansåg att dessa var de mest passande ur ett användbarhetsmässigt 

perspektiv.
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Det hade varit lärorikt att utföra en pilotstudie innan den riktiga studien för att på så sätt 

kunna anpassa frågor och tillvägagångssätt inför studien. Svårigheten med det var att vi 

behövde målsmans godkännande för att kunna använda barn i vår målgrupp. Då det var svårt 

att få ihop informanter till den riktiga studien så ansåg vi att vi inte hade råd att använda några 

av dessa för en pilotstudie.

Det explorativa beteendet som vi skriver om i delen med slutsatser och diskussion kan ha 

förstärkts av det faktum att studien utfördes med vår närvaro. Vi märkte en tendens till att 

några informanter klickade sig runt väldigt mycket vilket vi tolkade som att de ville vara oss 

till lags genom att göra så mycket som möjligt under de fem minuter de hade till förfogande. 

Om denna tolkning stämmer eller om det faktiskt är så informanterna går till väga är svårt att 

bevisa.

Vi har båda två väldigt begränsad erfarenhet av att utföra en studie av detta slag och detta kan 

avspegla sig i genomförandet och även i analysen av datan. De resultat vi presenterar i denna 

studie begrundar sig på vår tolkning av saker som skedde, grundat i de teorier vi läst, och den 

information vi fick av användarna. Hade vi haft en större erfarenhet av liknande 

studiesituationer och arbete så kanske vårt resultat hade sett annorlunda ut.
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36
Bilaga 1 – SVTs egna siffror

Unika besökare SVT Play
Vecka 2008 2009 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

416 312 374 888 1 060 222
390 771 411 951 1 025 350
421 252 483 185 1 085 570
390 072 580 583 1 052 864
368 759 548 678 1 218 255
417 055 747 163 1 274 255
406 915 747 048 1 622 052
440 518 802 949 1 598 530
519 276 914 305 1 196 923
515 673 832 404 1 290 012
569 413 923 816 1 139 683
481 299 961 500 1 191 282
434 569 694 192 1 003 016
428 197 653 035 1 034 010
434 240 639 554 1 076 203
397 635 683 952 1 045 437
375 578 639 758 1 015 164
357 392 616 720 971 104
414 319 656 389 870 072
419 787 686 130 814 318
426 722 594 684 916 487
279 918 540 950 763 359
239 710 590 533 834 404
269 124 568 897 1 550 728
221 630 425 327 998 821
244 644 400 385 754 777
240 198 407 307 672 971
231 841 517 862 640 784
236 827 475 468 663 414
193 406 498 848 707 637
237 265 494 807 761 198
439 000 442 760 798 109
556 469 533 204 798 414
673 620 638 118 778 780
287 232 559 051 772 870
274 181 629 430 859 985
298 116 694 937 993 705
326 927 753 441 955 302
349 303 832 194 843 665
374 208 791 709 960 811
378 857 813 900 1 038 553
383 925 905 518 987 361
373 508 902 287 1 068 252
399 852 893 145 1 118 085
441 256 947 301 1 224 762
436 921 956 427 1 182 486
452 977 917 482 1 258 534
434 920 921 938 1 364 460
604 326 1 051 927
541 702 1 025 309
563 292 1 240 510
392 766 957 409

985 140
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