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Abstract
This report is based on results given from usability testing of the synthesizer OP-1 developed
by the company Teenage Engineering. The study has involved potential end users during the
development process and aims only to look at the first experience the user gets from the
interaction with the synthesizer. The meaning of the usability tests is to find out how the user
can understand how to use OP-1, how intuitive the different modes are and how this affects
the initial user experience.
Nine people, out of a total amount of fourteen asked, participated in these usability tests. The
selection of participants is based on their previous knowledge and experience of synthesizers.
The theoretical frame of reference includes Jonas Löwgren and Erik Stoltermans theories of
use qualities and are combined with chosen parts of Donald Normans ” Seven Stages of
Actions as Design Aids”.
The shown results indicate that the users quickly understand how to use the basic modes and
features of the synthesizer. All of the participated users think OP-1 is entertaining, finds the
design of OP-1 attractive and appriciates its portability, in which they see potential for both
travelling and live performances. The users do not always fully understand the graphical
elements but reckon that it is not always necessary to, neither in the display, nor on the
buttons, since this clearifies after further usage. The users show some difficulties interacting
with functions such as the pattern sequencer and some editing in tape mode. The users also
sometimes show difficulties determining which mode the synthesizer is in.
All of the usability tests were performed on a pre beta version of the OP-1. The final version
of the synthesizer has been updated with changes influenced by the results of this report.

Keywords Usability, OP-1, interaction design, usability testing, synthesizer, human-computer
interaction
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Sammanfattning
Denna rapport handlar om en användbarhetsutvärdering av synthesizern OP-1, utvecklad av
företaget Teenage Engineering. Studien är kvalitativ och undersöker bara den omedelbara
användarupplevelsen av produkten. Rapporten baseras på resultat från ett antal
användbarhetstester, utförda på företaget i fråga. Användbarhetstesterna avser att undersöka
hur en användare kan förstå hur OP-1:s kan användas och hur de kan förstår dess olika lägen
och vidare på vilket sätt detta påverkar den initiala användarupplevelsen.
Totalt nio av fjorton tillfrågade personer har ingått i användbarhetstesterna. Urvalsgruppen
bestod av personer med tidigare, dock varierande mängd, erfarenhet av synthesizers. I den
teoretiska referensramen förenas Jonas Löwgren och Erik Stoltermans brukskvalitetsteorier
tillsammans med valda delar av Donald Normans ” Seven Stages of Actions as Design Aids”.
Resultatet visar att användarna snabbt kommer igång med synthesizerns grundläggande
funktioner. Samtliga användare tycker att OP-1 är estetiskt tilltalande, underhållande och
uppskattar dess portabla format, med vilket de ser användningsområden i både resor och
livesammanhang. Användarna anser också att de inte alltid måste förstå synthesizerns grafiska
element, på display eller knappar, då detta tydliggörs efter användning av produkten.
Användarna visar svårigheter med funktioner som pattern sequencer och viss redigering i tape.
Vidare har de även ibland svårt att förstå i vilket mode som synthesizern befinner sig i.
Samtliga användbarhetstester utfördes på en pre-betaversion av OP-1. Den slutgiltiga
versionen av synthesizern har uppdaterats utefter resultaten från den här undersökningen.

Nyckelord Användbarhet, OP-1, interaktionsdesign, användbarhetstestning, synthesizer,
människa-datorinteraktion
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1. Inledning
Människa-datorinteraktion (MDI) är studiet av människans användning av, eller interaktion
med, datorer och digitala artefakter av olika slag. MDI har växt fram som forskningsområde
sedan 1980-talet och utgör idag en viktig del av informatikämnet. Inom MDI är människans,
eller användarens, perspektiv centralt och forskningen kretsar mycket kring att identifiera
eventuella problem vid användandet av digitala artefakter och interaktiva system (Benyon,
Turner & Turner, 2005).
Det är svårt att mäta graden av användbarhet hos digitala artefakter och ett antal olika
metoder och riktlinjer har utformats i syfte öka användbarheten (Benyon, Turner & Turner,
2005). Vilka egenskaper som är intressanta för en digital artefakt är också beroende av
artefaktens användningsområde (Löwgren & Stolterman, 2004). Den här uppsatsen behandlar
ett användningsområde som är av mer abstrakt karaktär. Att skapa musik med hjälp av en
digital artefakt som instrument eller verktyg för sina musikaliska idéer är kanske inte samma
sak som att utföra ett antal väldefinierade arbetsuppgifter där en önskvärd egenskap hos
systemet är att användaren kan genomföra uppgifterna, ofta arbetsrelaterade sysslor med fokus
på nytta, på ett så enkelt sätt som möjligt (Löwgren, Interaction-Designs hemsida, 12 januari
2011). Ändå måste användaren förstå hur det digitala instrumentet fungerar och hur det kan
användas för att få utlopp för sin kreativitet och förverkliga sina idéer.
För att ta reda på användbarheten hos en digital artefakt är det inom MDI centralt att utföra
användbarhetstester. Det är vanligt att man involverar användarna tidigt i designprocessen för
att hitta problem som orsakas av gränssnittet. Resultaten från testerna kan användas för att
genomföra eventuella förbättringar.
Den här uppsatsen är resultatet av ett antal användbarhetstester av synthesizern OP-1
(Operator-1). Användbarhetstesterna ägde rum i december månad 2010 hos företaget Teenage
Engineering. Teenage Engineering har själva inte involverat användarna i utvecklingsprocessen, det är först i slutskedet av produktutvecklingen som användbarhetstester gjorts.

1.1 Syfte
Syftet med undersökningen är att ur ett användbarhetsperspektiv utvärdera synthesizern OP-1.
Genom att studera användare i interaktion med OP-1 kommer slutsatser kunna dras om hur
användare upplever både det fysiska och det digitala gränssnittet och hur det påverkar den
omedelbara användarupplevelsen av OP-1. Resultaten kommer sedan att ligga till grund för
eventuella förändringar av synthesizern utefter möjliga problem som upptäcks vid testerna,
samt en kommande manual.
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1.2 Avgränsning
Inom tidsramen för uppsatsen var det endast möjligt att utvärdera den initiala
användarupplevelsen av OP-1 och därför behandlar den heller inte hur de resultat som
framkommit skulle kunna förändras efter en längre tids användande. Fokus kommer att ligga
på hur intuitivt gränssnittet är och i vilken grad OP-1 kan användas utan att användaren sedan
innan, eller med hjälp av en manual, känner till hur den fungerar eller vilka funktioner den har
och hur dessa kan nås genom de olika kontrollerna.
Uppsatsen kommer heller inte att behandla hur OP-1:s funktioner eller egenskaper förhåller
sig till musikteori. Fokus kommer att ligga på hur användaren kan förstå produkten i syfte att
lösa enklare uppgifter. Uppgifterna har utformats efter de funktioner, eller features, som OP-1
erbjuder, men syftet är alltså inte att undersöka huruvida funktionerna är relevanta i
förhållande till musikteoriska aspekter.
Undersökningen kommer också i huvudsak att fokusera på användare med stor erfarenhet av
synthesizers och ljudproduktion eftersom Teenage Engineering förutspår att dessa kommer att
bli OP-1:s initiala målgrupp. Det är alltså erfarna användare inom den elektroniska
musikscenen som antas köpa OP-1 i första hand (David Möllerstedt, 2010) så kallade early
adopters (Everett Rogers, 1995), även om den tänkta målgruppen spänner över alla möjliga
typer av användare; erfarna som oerfarna. Som referens finns därför två, av totalt nio, mindre
erfarna användare med i urvalsgruppen.
Utvärdering av tekniska implementationer har uteslutits helt eftersom detta inte är relevant
från ett användbarhetsperspektiv.

1.3 Disposition
Bakgrund
I denna sektion presenteras bakgrunden till uppsatsen. Här presenteras även utvecklarna av
produkten, företaget Teenage Engineering, kort. Vidare presenteras synthesizern OP-1 genom
en beskrivning av några av dess funktioner och varför de är intressanta att undersöka från ett
användbarhetsperspektiv.
Problemformulering
I denna del presenteras uppsatsens problemformulering; vad vi vill undersöka med den här
studien och det är intressant från ett andänvbarhetsperspektiv. Avsnittet avslutas med
uppsatsens frågeställning.
Teoretisk referensram
Under teoridelen presenteras de teoretiska referensramar som ligger till grund för undersökningen och användbarhetstesterna. Här ges också en inblick i tidigare forskning inom
8

området för människa-datorinteraktion. Sektionen fortsätter med att presentera och motivera
valda delar av Jonas Löwgren och Erik Stoltermans brukskvaliteter, samt relevanta delar av
Donald Normans teorier ”Seven Stages of Actions as Design Aids”.
Metod
I metodavsnittet förklaras det strukturella upplägget för arbetet med undersökningen, vilket
material som har använts och hur urvalet av användare bestämdes. Här presenteras också de
datainsamlingstekniker som har förekommit under undersökningen. Metoddelen innehåller
även en beskrivning av genomförandet och avslutas med en metodkritik, det vill säga en
förklaring av de faktorer som kan ha påverkat studien.
Resultat
I den här avsnittet presenteras resultatet från användbarhetstesterna. Läsaren hänvisas till
bilagor med belysande exempel och citat hämtade från analysen av videomaterialet, samt de
efterföljande djupintervjuerna.
Analys och diskussion
Här diskuteras resultatet i förhållande till de teorier som ligger till grund för undersökningen
och leder fram till svaret på uppsatsens frågeställning. Diskussionen är också en reflektion
över hur eventuella svårigheter kan påverka upplevelsen av produkten.
Slutsats
I det sista avsnittet presenteras slutsatserna som framkommit genom analysen och
diskussionen av resultatet och vad studien har visat i stort.
Vidare forskning i ämnet
Här presenteras de tankar och idéer om ytterligare studiemöjligheter av OP-1 som har väckts
under studiens gång.

1.4 Grundbegrepp
I uppsatsen kommer vissa begrepp att användas genomgående och för att underlätta
förståelsen av innehållet kommer de viktigaste begreppen här kort att beskrivas.

1.4.1 Digital artefakt
Begreppet digital artefakt är hämtat från Jonas Löwgren och Erik Stoltermans bok ”Design av
informationsteknik”. Med digital artefakt menas något som är skapat av människor och som
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strukturellt och funktionellt möjliggörs genom informationsteknik, samt förekommer i relation
till människor (Löwgren & Stolterman, 2004).

1.4.2 Användbarhet
Med användbarhet menas hur väl en produkt stödjer människan på ett meningsfullt sätt i
förhållande till dess användningsområde. Användbarhet har också att göra med själva
upplevelsen av produkten. Tidigare har upplevelsen mätts i form av produktivitet, preferenser,
lärbarhet och prestation, men det har senare skett en övergång mot större fokus på
meningsfulla mål med användningen, vilket kallas kontextuell design (Löwgren & Stolterman,
2004).
Användbarhet brukar i samband med användbarhetstester mätas utifrån hur väl användaren
lyckas lösa angivna uppgifter, hur lätt artefakten eller systemet är att lära sig, hur flexibelt det
är och vad användarna tycker om det (Löwgren & Stolterman, 2004).

1.4.3 Användbarhetstester
Inom området för människa-datorinteraktion är användbarhetstestnining den vanligaste metoden
för att utvärdera en produkt. Användbarhetstester är en sorts experiment för att ta reda på
eventuella problem som uppstår i interaktion med produkten. Experimenten kan till exempel
bestå av ett antal uppgifter som utformats efter produktens användningsområde som
användaren sedan försöker lösa. Utvärderingen gäller ofta användargränssnittet och hur väl
användaren kan förstå detta för att kunna nyttja produktens funktioner. I samband med
testerna studeras användarens interaktion med systemet eller artefakten för att upptäcka
eventuella problem (Löwgren & Solterman, 2004).
Användbarhetstestning fokuserar ofta på den initiala kontakten med produkten. Den
kortsiktiga och gränssnittsfokuserade inriktningen som testerna därför får innebär att den
djupare innebörden av funktionerna samt egenskaper som förändras över tid inte utvärderas.
Testerna utförs även ofta i en isolerad testmiljö, vilket kan skilja sig ganska mycket från den
verkliga kontexten (Löwgren & Stolterman, 2004).

1.4.4 Interaktionsdesign
Med interaktionsdesign menas det designarbete som rör utformningen av en produkt för dess
specifika syfte och kan ses som en förlängning av området för människa-datorinteraktion.
Designarbetet har att göra med produktens brukskvaliteter såsom exempelvis strukturella,
funktionella och estetiska egenskaper hos den digitala artefakten (Löwgren & Stolterman,
2004). Interaktionsdesign handlar också om att designa användarupplevelsen och ge stöd för
användaren i den aktivitet där systemet används.
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Interaktionsdesign som designdisciplin kombinerar två delområden. Det ena området rör
industriell design, grafisk design och arkitekturell design, medan det andra har att göra med
användarnas deltagande i designarbetet (Löwgren, Interaction-Designs hemsida, 12, januari
2011).

1.5 Definitioner
I uppsatsen nämns också vissa termer som är specifika för OP-1:s användningsområde och
behöver därför förklaras närmare. Många av termerna är relaterade till ljudproduktion och
några är namn på särskilda funktioner hos OP-1, fastställda av företaget själva, vilka vi inte
känner oss berättigade att försvenska i texten.
Definitionerna är också starkt förenklade eftersom varje term (såsom till exempel synthesizer,
sampler, controller och sequencer) är komplexa områden i sig. Ord som förkommer en
enstaka gång eller ett fåtal gånger förklaras i direkt anslutning till ordet i fråga.

1.5.1 Synthesizer
En synthesizer är ett elektroniskt musikinstrument som använder signalgeneratorer och filter för
att skapa ljud. Ljudsyntesen kan vara både analog och digital. OP-1 har sju olika ljudsynteser
eller ljudmotorer (Sound Engines) som användaren kan välja mellan.
(Nationalencyklopedin, hämtad 11 januari 2011, Teenage Engineerings hemsida, hämtad 11
januari 11, 2011)

1.5.2 Sampler
En sampling är en digitalisering av ett analogt ljud. En sampler är ett instrument som använder
samplingsteknik för att spela in och lagra ljud. Ljuden kan sedan spelas upp i olika tonhöjder,
vanligtvis genom att låta ljuden fördelas över en klaviatur (Vail, 2000, sid 329).
I OP-1:s drum sampler, förkortat drum, finns ett antal trumsamplingar i form av trumkit
mappade till klaviaturen. Ljuden, eller samplingarna, kan redigeras direkt i OP-1 (Teenage
Engineerings hemsida, hämtad 11 januari 2011).

1.5.3 Controller
En controller gör det möjligt att manipulera ljud, till exempel ljud från synthesizers eller
samplers. En controller består ofta av olika rattar, knappar eller relän som kan användas för att
justera ljudet. Det kan exempelvis röra sig om att sänka inspelningsljudet eller tillfälligt pausa
uppspelning, men också mer detaljerade ljudjusteringar som att modifiera ljudets attack och
längd (Rekkerds hemsida, hämtad 11 januari 2011).
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1.5.4 Pattern sequencer
En pattern sequencer är en typ av sequencer som tillåter en användare att skapa en sekvens av ljud i
form av ett mönster. Sequencern tillåter sedan uppspelning av mönstret genom att repetera
mönstret i den ordning som det har programmerats in. I OP-1 består pattern sequencern av
ett rutnät i vilket användaren kan placera ut olika ljud, exempelvis från samplern i syfte att
skapa en rytm.
(Teenage Engineerings hemsida, hämtad 11 januari 2011, Nationalencyklopedins hemsida,
hämtad 11 januari 2011, Sonic Spots hemsida, hämtad 11 januari 2011).

1.5.5 MIDI
MIDI är en förkortning av Musical Instrument Digital Interface och är ett gränssnitt som möjliggör
kommunikation mellan olika digitala musiksystem, till exempel att sammankoppla olika digitala
instrument med varandra eller till en dator (Vail, 2000, sid 325).

1.5.6 Digital Audio Workstation (DAW)
Digital Audio Workstation, vanligen förkortat DAW, är ett samlingsnamn på en viss typ av
verktyg för musikproduktion. Huvudkomponenten består av en dator utrustat med specifik
mjuk- och hårdvara (Sweetwater Music Instruments & Pro Audio:s hemsida, hämtad 13
januari, 2011).

1.5.7 Klaviatur
Med klaviatur avses den uppsättning tangenter som finns på olika typer av instrument, till
exempel på ett piano. Klaviaturen består av både svart och vita tangenter, så kallade hel- och
halvoktaver. Genom att slå an en tangent skapas ett ljud (Nationalencyklopedins hemsida,
hämtad 11 januari 2011).

1.5.8 Tape
Tape betyder i vanlig bemärkelse en bandspelare med inspelningsfunktion. I OP-1 är tape en
funktion med liknande betydelse som möjliggör ljudinspelning från dess olika ljudkällor, som
till exempel synthesizer, sampler, FM-radio och/eller mikrofon. I tape kan sedan det inspelade
ljudet redigeras på samma sätt som i en bandspelare, till exempel spolas fråmåt/bakåt, spelas
upp eller spelas över. Tape-funktionen innebär också att användaren i efterhand kan lägga på
ytterligare effekter på de inspelade spåren, skapa loopar eller flytta dem i delar eller i sin helhet
(Teenage Engineerings hemsida, 11 januari).

12

Bild 1: Den grafiska representationen av tape i OP-1:s display

1.5.9 Parameterkontroller
Med parameterkontroller avses de vridbara rattar som finns på OP-1. Dessa är roterbara åt både
höger och vänster. Det finns fyra parameterkontroller i fyra olika färger; blå, grön, vit och röd.
Parameterkontrollerna är placerade i horisontell ledd på OP-1:s högra övre halva, sett från
användarens håll (se bild nedan).

Bild 2: Den rödmarkerade sektorn visar OP-1:s parameterkontroller

1.6 Teenage Engineering AB
Teenage Engineering är ett stockholmsbaserat företag som grundades år 2005 efter en
sammanslagning av olika mindre företag. Teenage Engineering består av ett litet team på sex
personer och beskriver själva sin verksamhet som en multidisciplinär design- och teknikstudio
(Teenage Engineerings hemsida, 5 januari 2011).
Verksamheten rör också kommersiella produkter i reklamsyfte. Teenage Engineering har
exempelvis tidigare utvecklat Absolut Choir som är en installation bestående av tjugotvå
sjungande robotar. Företaget har också utvecklat Studio System Work Light som är en del av
ett större, expanderbart system bestående av ljus och ljud (Teenage Engineerings hemsida, 10
januari 2011).
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1.7 OP-1
OP-1 är ett resultat av en gemensam tanke hos Teenage Engineering som uppkom vid
millenniumskiftet, där den centrala idén kretsade kring en liten, kompakt och portabel
synthesizer. OP-1 var under hösten 2010 i slutfasen av sin drygt tvååriga utvecklingsperiod
och ska under våren 2011 sättas i produktion och släppas ut till ett begränsat antal personer i
enlighet med Teenage Engineerings betaprogram (David Möllerstedt, december 2010).
OP-1 är en kombinerad synthesizer, sampler, och controller. Utöver detta finns också
funktionen tape. Kombinationen av synthesizer, sampler, controller och tape i ett och samma
kompakta system innebär att användaren till exempel kan skapa ett musikstycke bestående av
samplingar och ljud från någon av de olika synteserna, vilket sedan kan spelas in och editeras i
tape. OP-1 har också en inbyggd sequencer (i olika varianter; endless, pattern och tombola), en
accelerometer för effektaktivering genom rörelsedetektion, samt FM-radio och mikrofon.
Ljudupptagningar från mikrofon och FM-radio kan användas och editeras direkt i OP-1. OP-1
kan även kopplas till en dator via USB och användas som midicontroller. OP-1 visas då som
en extern lagringsenhet där de ljudfiler som finns på synthesizern kan läggas över till datorn
och omvänt kan ljudfiler från datorn läggas över till OP-1 (Teenage Enginerings hemsida, 5
januari 2011).

Bild 3: OP-1
OP-1:s egenskaper, såsom det lilla, portabla formatet i kombinationen med de många
funktionerna, väckte vårt intresse och engagemang. OP-1:s design är också i första hand
baserad på ikoner och färger på dess knappar och kontroller, samt grafiska representationer i
form av bilder som visas på den 3 x 6 cm stora AMOLED-displayen (Active Matrix Organic
Light Emitting Diode). AMOLED är en typ av OLED-display som exempelvis ger klarare
bilder än en vanlig OLED-display (OLED-Displays hemsida, hämtad 11 januari 2011). OP-1
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är färgkodad; färgerna blå, grön, vit och röd på knapparnas ikoner, parameterrattar och display
är relaterade till varandra. OP-1 har alltså ingen textinformation vid varje element som
förklarar vad det innebär utan är i första hand bildbaserad. Det finns däremot en hjälpfunktion
med beskrivningar av hur en viss funktion, eller feature, fungerar och hur det kan användas
(Teenage Engingeerings hemsida, 6 januari 2011).
Mängden funktioner i OP-1 kräver en uppdelning av systemet i olika nivåer, till exempel i
form av menyer och undermenyer, samt olika lägen, eller modes. Undermenyer och ytterligare
alternativ för editering kan nås genom kombinationer av knapptryckningar där knappen shift
har en central roll. OP-1 har ett normalläge, normal mode, samt ett shift-läge, shift mode. (Teenage
Engineerings hemsida, 6 januari 2011)
OP-1 väger totalt 657 gram och stoleken på den fysiska enheten är 10,2 x 28,2 x 1,3
centimeter, varav 3,1 x 21,2 centimeter av ytan upptas av klaviaturen. Knapparna är vardera
1,6 x 1,6 centimeter med undantag för de vita tangenterna som är 1,6 x 3,2 centimeter och
några av de svarta tangenterna som är 2,4 centimeter. Parameterkontrollerna är vardera 1
centimeter i diameter.
Teenage Engineering har under år 2010 haft OP-1 ute hos lokala testare inom Stockholms län.
Den respons de mottagit från produkten har hittills varit av upplevelsebaserad helhetskaraktär
där användaren fått beskriva hur han eller hon känner för synten och har således inte gett
några ingående svar på hur denne upplever interaktionen med produkten i detalj.
Frågeformuläret som användarna fick ta del av i samband med testperioden utformades av
Teenage Engineering själva. Resultatet från frågeformuläret har inte använts i den här
undersökningen.
Vi kontaktade Teenage Engineering efter att ha läst en annons angående att utföra
användbarhetstester av OP-1 och fick därmed möjligheten att utföra dessa för vår uppsats.

2. Problemformulering
Vi ansåg att OP-1:s minimala, samt färg- och bildbaserade design i kombination med dess
komplexitet i form av många funktioner skulle vara intressant att utvärdera från ett
användbarhetsperspektiv.
Vi kommer här att titta närmare på hur användaren kan förstå OP-1 och dess funktioner i
interaktion med gränssnittet; såväl fysisk design som digitalt gränssnitt, samt systemets
övergripande uppbyggnad eller arkitektur. Vidare vill vi undersöka hur interaktionen med OP1 påverkar den initiala användarupplevelsen och vad det kan få för konsekvenser.
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Genom att utföra användbarhetstester av OP-1 ämnar vi ge svar på följande frågeställning:
•

På vilket sätt kan användare förstå OP-1:s funktioner och olika lägen (modes) utifrån
teorier inom människa-datorinteraktion och hur påverkar det den initiala
användarupplevelsen?

3. Teoretisk referensram
I denna sektion presenteras de teorier som ligger till grund för den här undersökningen.
Teorierna är centrala inom området människa-datorinteraktion och interaktionsdesign.

3.1 Relaterad forskning
Yvonne Rogers lade år 2006 fram en rapport som förespråkade engagerande användarupplevelser. Denna filosofi är banbrytande gentemot tidigare riktlinjer inom området för
människa-datorinteraktion, främst eftersom den uppmuntrar ingenjörer och designers att
eftersträva en utveckling av teknik som kan bidra till att ytterligare utveckla våra förmågor.
Rogers manar till att sätta sig in det användningsområde där tekniken förekommer och
utvärdera användbarheten av denna i syfte att förbättra och förfina teknologierna (Rogers,
2006).
”To this end, I propose one such alternative agenda which focuses on designing UbiComp
technologies for engaging user experiences. It argues for a significant shift from proactive
computing to proactive people; where UbiComp technologies are designed not to do things for
people but to engage them more actively in what they currently do. Rather than calm living it
promotes engaged living, where technology is designed to enable people to do what they want,
need or never even considered before by acting in and upon the environment” (Rogers, 2006,
sid 406).

3.2 Löwgren och Stoltermans brukskvaliteter
Jonas Löwgren och Erik Stolterman behandlar i sin bok ”Design av informationsteknik”
design av digitala artefakter och listar ett antal brukskvaliteter som kan vara viktiga att designa
för. Brukskvaliteter beskrivs som tankeverktyg för att utveckla och forma en specifik digital
artefakts känsla och slutgiltiga kvalitet. Tanken är med definierandet av brukskvaliteter är
också att designerns kunskap ska kunna förmedlas till andra människor som behöver befatta
sig med produkten (Löwgren och Stolterman, 2004, sid 130-132) .
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De övergripande grupperna med respektive brukskvaliteter:
•

Användarens motiv: Spelbarhet, förförelse, förväntan, relevans, nytta
Användarens motiv handlar om användarens motivation till att använda en digital
artefakt, såsom dess vanebildande egenskaper och känslomässiga attribut. Det handlar
också om huruvida den stimulerar fantasin genom dramaturgiska inslag, men även hur
artefakten lämpar sig för sitt användningsområde; om den har det som behövs för att
lösa en viss uppgift (Löwgren och Stolterman, 2004, sid 174).

•

Omedelbara upplevelsen: Formbarhet, flöde, försjunkenhet, kontroll/självständighet
Den omedelbara upplevelsen har att göra med användarens varseblivning av
artefaktens respons och resultatet av handlingarna i förhållande till förståelsen av det
som sker. Det har också att göra med huruvida artefakten gör det möjligt för
användaren att handla efter sina specifika önskemål och att fokusera sin
uppmärksamhet till den grad att omvärlden försvinner, men även om möjligheten att
utnyttja vår förmåga att skifta fokus mellan olika aktiviteter på ett smidigt sätt
(Löwgren och Stolterman, 2004).

•

Sociala utfall: Socialt handlingsutrymme, identitet, personlig kontakt
Sociala utfall rör användningen av digitala artefakter på ett socialt plan, till exempel om
artefakten har egenskaper som gör att den passar in i ett socialt sammanhang,
innehåller stöd för att skapa meningsfulla kontakter och om artefakten är
identitetsskapande genom tilltalande formgivning eller möjlighet till modifikation av
gränssnitt för personligt uttryck (Löwgren och Stolterman, 2004).

•

Strukturella egenskaper: Genomskinlighet, effektivitet, elegans
De strukturella egenskaperna kretsar kring representationer av den digitala artefakten
eller systemets struktur. Det kan till exempel ha att göra med i vilken grad det är
möjligt att se in i systemet och förstå dess olika nivåer av komplexitet, hur effektivt det
och felfritt det går att lösa relaterade uppgifter, samt avvägningen mellan funktion och
enkelhet; huruvida artefakten innehåller funktioner som är nödvändiga i förhållande till
ändamålet och att den lilla kärnan av ändamålsenliga funktioner är kraftfulla, vilket
brukar kallas funktionell minimalism (Löwgren och Stolterman, 2004, sid 178).

•

Användarens reflektion: Mångtydighet, överraskning, parafunktionalitet
Gruppen för användarens reflektion har att göra med meningsskapande i förhållande
till artefakten. Mångtydighet kan ses som en kontradiktion till många av ovanstående
kvaliteter, men kan också vara stimulerande. Genom att provocera och överraska
uppmuntras användaren till reflektion och på så sätt kan artefakten ge meningsfulla
insikter och idéer. Att inte alltid förstå vad som sker kan också skapa intresse och
nyfikenhet att lära sig mer och förstå hur artefakten fungerar (Löwgren och
Stolterman, 2004).
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•

Dynamisk gestalt
Dynamisk gestalt har att göra med artefaktens helhet. Helheten är något mer än en
sammanslagning av olika delar. Helheten har att göra med hur artefakten upplevs vid
användandet av den (Löwgren och Stolterman, 2004).

Löwgren och Stolterman poängterar att samtliga bruksvaliteter inte gäller alla typer av digitala
artefakter, utan att en avvägning måste göras i förhållande till den berörda artefaktens
användningsområde och syfte. Löwgren och Stolterman skriver själva att brukskvaliteterna
inte ska användas som en checklista för utvärdering av digitala artefakter, utan att de ska
fungera som verktyg för att underlätta samtal och diskussioner om interaktionsdesign.
Interaktionsdesign handlar om en komposition; att kombinera olika delar till en
sammanhängande helhet. ”Det främsta syftet med artikulation av digitala artefakters
brukskvaliteter är att stödja sådana helhetliga bedömningar, vilket svarar mot ett reflektivt sätt
att förstå produkter och deras kvaliteter.” (Löwgren och Stolterman, 2004, sid 135).
Användbarhetstestning fokuserar ofta på den första, direkta kontakten med produkten och
tyngdpunkten ligger också på användargränssnittet. Därför har vi valt att mäta den omedelbara
upplevelsen genom att studera i vilken grad användaren kan få ett flöde, och möjlighet att
försjunka, i interaktionen med OP-1. Eftersom OP-1:s funktioner också är uppdelade i två
lägen, normal mode och shift mode, syftar användbarhetstestet också till att ta reda på hur
användaren kan förstå och kontrollera dess struktur eller grad av genomskinlighet och hur det
påverkar upplevelsen. Vi kommer vidare att närmare beskriva genomskinighet, försjunkenhet
och flöde, samt dynamisk gestalt.

3.3 Genomskinlighet
Denna brukskvalitet kan beskrivas som ett sätt att låta användaren se in i och förstå hur
interaktionen påverkar systemet. Genomskinlighet är alltså ett mått på hur mycket kontroll
användaren har av de variabler som matas in och resultaten som dessa värden ger. För att
brukare av olika erfarenhet och kunskaper snabbt skall komma igång med användandet av en
digital artefakt finns ofta en uppdelning av dess funktioner i olika nivåer; en nivå som är lättare
att förstå och kan användas direkt, men också ytterligare nivåer som kan upptäckas och
utforskas efter en längre tids användande och som då ger möjlighet till avancemang. Detta
beskrivs som att användaren successivt kan avtäcka olika lager av funktionalitet. Vid
utvecklingen av ett interaktivt system är det ofta upp till designern att avgöra vilken grad av
genomskinlighet som systemet ska erbjuda.
Generellt brukar råda att erfarna användare har lättare att hantera en större grad av
genomskinlighet, medan nybörjare behöver en mindre grad av genomskinlighet för att lättare
få en känsla av kontroll över produkten (Löwgren och Stolterman, 2004).
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3.4 Försjunkenhet och flöde
Den brukskvalitet som rör användarens förmåga att sätta sig in i ett interaktivt system och
därtill även försätta sig djupt ned i användandet av detta kallas försjunkenhet. ”Om vi talar om
upplevelser av digitala artefakter så uppträder sådan försjunkenhet ofta i samband med
kreativa eller utforskande aktiviteter” (Löwgren och Stolterman, 2004, sid 176). Denna
brukskvalitet beskriver alltså i vilken grad den digitala artefakten möjliggör användarens
försjunkenhet vid användandet och gör det möjligt att engagera sig helhjärtat åt aktiviteten
(Löwgren och Stolterman, 2004).
Med flöde menas i vilken grad en digital artefakt tillåter att informationen skiftar mellan
användarens centrala fokus och perifera perception. För att underlätta för användaren att
kunna fokusera på en sak i taget, men ändå ha kontroll och översikt över helheten, är det
viktigt att växlingarna mellan olika moment inte stör flödet. För OP-1 innebär detta att
användaren ska kunna ha kontroll över synthesizerns övergripande tillstånd samtidigt som
användaren fokuserar på en specifik funktion (Löwgren och Stolterman, 2004).

3.5 Dynamisk gestalt
Den dynamiska gestalten beskrivs som det interaktiva systemets holistiska bild och är, enligt
Löwgren och Stolterman, den viktigaste brukskvaliteten att förstå och designa för. Det är först
vid interaktionen med den digitala artefakten som samtliga egenskaper träder fram i sin helhet.
Med dynamisk gestalt menas alltså den upplevda bilden av artefakten och användarens
fullständiga översikt över dess funktioner och egenskaper (Löwgren och Stolterman, 2004).
Eftersom OP-1:s minimala design inte vittnar om dess komplexitet, såsom nivåer av
funktioner och egenskaper och dess inbördes förhållande (dynamiska gestalt), kommer detta
att visa sig först vid användandet av produkten. Därför vill vi också studera den eventuella
förändring av helhetsupplevelsen som en användare har före kontra efter interaktionen med
OP-1.

3.6 Seven Stages of Actions as Design Aids
Donald Norman, kognitiv beteendevetare och författare av flera böcker inom området
människa-datorinteraktion, publicerade 1988 boken ”The Psychology of Everyday Things” –
2002 kom den omarbetade versionen ”The Design of Everyday Things” (Donald Normans
hemsida, hämtad 12 januari 2011).
I ”The Design of Everyday Things” presenterar Norman ”Seven Stages of Actions as Design
Aids” vilket är riktlinjer utformade efter de, av Norman definierade, sju steg som en användare
genomgår för att förstå hur en produkt fungerar och hur den kan användas (Seven Stages of
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Action). Dessa indelas i tre huvudsakliga kategorier: Intention, action sequence och execution
(Norman, sid 48).
Norman listar fyra principiella strategier för att hantera de problem som kan uppstå vid
användningen:
•

•

•

•

Visibility
Hur tydligt är det interaktiva systemet visuellt? Genom den visuella perceptionen ska
användaren kunna avgöra vilket tillstånd systemet befinner sig i och med denna
information avgöra hur han eller hon kan använda sig av den information som ges
(Norman, sid 53).
A good conceptual model
Då en användare interagerar med en produkt skapar han eller hon sig automatiskt en
bild över hur artefakten fungerar. Uppfattningen av produkten grundar sig på dess
utformning i kombination med användarens tidigare erfarenheter (Norman, sid 53).
Good mappings
Användaren ska, utifrån produktens kontroller och knappar, kunna relatera till de
förväntade utfall som justeringar av dessa motsvarar (Norman, sid 53).
Feedback
Feedback, eller återkoppling, är de svar som användaren får av produkten genom
interaktion med den. Dessa återkopplingar är viktiga för att användaren skall förstå
vad denne justerar eller påverkar (Norman, sid 53).

Normans teorier är främst tänkta att appliceras på vardagliga ting, men kan ändå användas vid
utvärdering av digitala artefakter för att ta reda på hur intuitivt gränssnittet är. Visibility har att
göra med hur lättförståliga de synliga delarna är och i vilken grad användaren kan avgöra hur
artefakten kan användas genom den visuella perceptionen. Uppfattningen (conceptual model)
av en produkt grundar sig också på tidigare erfarenheter. Eftersom användbarhetstesterna till
övervägande del innehåller personer med tidigare erfarenhet av synthesizers, och därför kan ha
en förutfattad bild av vilka funktioner en synthesizer brukar ha och hur de brukar se ut, så vill
vi undersöka hur användares tidigare erfarenheter påverkar upplevelsen av OP-1:s design. För
att kunna mäta dessa två egenskaper har vi valt att titta närmare på graden av visibility; hur
användaren kan förstå hur OP-1 ska användas genom synintrycket, och ”a good conceptual
model”; huruvida den överensstämmer med tidigare erfarenheter och hur dessa eventuellt
påverkar användarens förståelse eller förändras vid användandet OP-1.

4. Metod
För att identifiera hur en användare och dennes förståelse av hur en digital artefakts
funktioner och gränssnitt uppfattas är en kvalitativ metod mest lämpad (Benyon, Turner och
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Turner, 2005). I en kvalitativ studie observeras användaren och stor vikt läggs på att studera
användarens reaktioner och detaljer i exempelvis handlingar eller uttalanden. Utifrån dessa
punkter är det sedan möjligt att skapa sig en förståelse av hur en produkt uppfattas av
användaren (Thurén, 2007).
Genom att studera en användare i interaktion med produkten kan den faktiska användningen
och eventuella problem i samband med denna identifieras.
Under testsessionerna har användarna fått ett antal uppgifter att lösa, dels genom att försöka
förstå OP-1 genom att studera den till sitt yttre och dels genom att testa sig fram med dess
kontroller. Testledaren har ställt frågor, medan observatören fört anteckningar och inflikat
ytterligare information eller följdfrågor.
Användbarhetstesterna har också filmats. Dels för att kunna granska och analysera materialet i
efterhand och dels för att handledare och observatör ibland skulle kunna lämna användaren
ensam för att inte störa eller orsaka stress.
Efter själva testerna följde en semi-strukturerad djupintervju. En semi-strukturerad
intervjumetod är en kombination av en strukturerad intervju och en ostrukturerad intervju.
Intervjun utgår från ett antal på förhand utarbetade frågor som sedan kan kompletteras med
följdfrågor anpassat efter situationen (Bell, 2005). Intervjuns syfte var i det här fallet att ta reda
på hur användaren upplevde OP-1 och dess funktioner. Särskild vikt lades på att studera
eventuella problem i förhållande till de brukskvaliteter som valts ut.
För att underlätta arbetet med ljud- och videomaterialet överfördes intervjuerna (inledande
intervju och efterföljande djupintervju) till textform.

4.1 Urval
Till användbarhetsstudien kontaktades personer med erfarenheter och förkunskaper liknande
de potentiella slutanvändarna som företaget Teenage Engineering beskrivit som sina
förmodade första användare av OP-1. Testpersonerna valdes ut främst efter intresse och
erfarenhet, men även faktorer som ålder och kön inverkade. De tilltänkta testarna förmedlades
både via kontakter till företaget (tidigare tänkta intressenter för testning), samt kontakter till
oss. Ett kriterium var att personerna sedan tidigare inte skulle vara kända av oss som
genomförde testerna.
Av dessa e-postades fjorton personer med en förfrågan om att delta i studien tillsammans med
ett informationsblad om användbarhetsstudien och dess syfte (Bilaga 7).
De inledande intervjuerna visade att 78% av användarna hade tidigare erfarenhet av
musikproduktion, analoga och/eller digitala synthesizers. 22 % av användarna hade mindre
eller ingen erfarenhet av musikproduktion och/eller digitala synthesizers. 67% var del- eller
heltidsarbetande inom musikproduktion, medan 22% utövade musik på fritiden och 11% hade
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ingen erfarenhet av musikproduktion vare sig på professionell- eller amatörmässig nivå. 89%
hade erfarenhet av både hårdvarusynthesizers och Digital Audio Workstations, medan 11%
inte hade någon tidigare erfarenhet av hårvarusynthesizers och väldigt liten erfarenhet av
något DAW.

4.2 Datainsamlingstekniker
Användbarhetsstudierna och de efterföljande intervjuerna pågick under totalt nio dagar och
genom dessa har primärdata samlats in. Studierna har delvis observerats på plats och spelats in
i sin helhet för efterföljande analys. För att säkerställa reliabiliteten av den insamlade datan och
resultaten har samtliga användare fått besvara samma frågor och lösa samma uppgifter. Frågor
och uppgifter har utformats efter uppsatsens huvudfrågeställning (Bilaga 4).

4.2.1 Inledande intervju
Syftet med den inledande intervjun var att ta reda på användarens ålder och erfarenhet mer
detaljerat, men också för att användaren skulle få möjlighet att bekanta sig med oss och miljön
innan själva användbarhetstesterna satte igång. Den inledande intervjun har spelats in med
hjälp av en inbyggd diktafon i en telefon för att lättare komma ihåg vad som sagts. Materialet
har senare överförts till textform för lättare hantering och bearbetning.

4.2.2 Numrerat overlay
För att ta reda på hur intuitiva OP-1:s knappar, ikoner och sektioner är har användaren
tilldelats ett numrerat, transparent overlay (Bilaga 5) med ett tillhörande numrerat blad.
Användaren har sedan fått i uppgift att skriva ned vad han eller hon tror att de numrerade
delarna representerar. Testledare och observatör har under tiden lämnat rummet för att inte
störa eller stressa användaren.

4.2.3 Videoupptagning av användbarhetstester
Då OP-1 är en till storleken liten synthesizer har en HD-videokamera (High-definition video)
använts. Utöver videokamerans interna ljudupptagning har även en extern mikrofon placerats
rakt framför användaren för att säkerställa ljudkvaliteten (Bilaga 8).
Kamerans placering har varit, sett utifrån användarens position, snett uppifrån. Placeringen
valdes av anledningen att användaren skulle kunna röra sig utan hänsyn till kamerans plats.
Kameran och dess fokus har varit på OP-1 och användarens händer. För att minimera
distraktionen i bilden samt öka kontrasten har även en svart bakgrund placerats under
synthesizern (Bilaga 1).
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4.2.4 Efterföljande djupintervju
Den efterföljande djupintervjun har skett i direkt anslutning till användbarhetstesterna. Då
intervjun varit av semi-strukturerad karaktär har olikartade följdfrågor dykt upp under
respektive användares intervju. Detta har i sin tur medfört att intervjuerna är av varierande
längd. Under den efterföljande intervjun har både video- och extern ljudupptagning skett,
liksom under själva användbarhetstesterna. På så sätt har användaren på ett behjälpligt sätt
kunnat ge exempel på sina svar (genom att visa, testa och/eller peka på kontroller, sektioner,
grafiska element eller andra delar av synthesizern) och inte helt behövt förlita sig på minnet
från testerna. Detta har också hjälpt oss att få en rikare förståelse för svaren.
En negativ aspekt av att detta är att svaren ibland blev korta då användaren ofta nöjde sig med
att visa på synthen utan att förklara den subjektiva upplevelsen mer ingående. Det hände
också att användaren ändå inte kunde komma ihåg hur han eller hon gick tillväga för att lösa
ett visst problem och att svaret då delvis uteblev eller att användaren fortsatte leka med
synthesizern och helt glömde bort vad frågan gällde.

4.3 Genomförande
För att kunna beräkna tidsåtgång, frågor och uppgifternas validitet utifrån frågeställningarna
samt intressanta reflektioner från användarna har två pilottester genomförts innan de faktiska
användarstudierna. Pilottester görs för att säkerställa att det upplägg som planerats är
genomförbart och ger tillräckliga svar (Bell, 2005, sid 149). Pilottesterna genomfördes på
samma sätt som de faktiska användbarhetstesterna var tänkta att genomföras och resulterade i
ett antal mindre förändringar av upplägget, såsom justeringar av de frågor som visade sig
fungera dåligt, samt mer detaljerade beskrivningar för användarna om hur testet skulle komma
att gå till.
Varje användarstudie tog cirka 180 minuter i anspråk, varav de cirka första 10 minuterna
ägnades åt en inledande intervju och de sista cirka 60 minuterna åt en efterföljande semistrukturerad djupintervju.
I samband med den inledande intervjun fick användaren läsa igenom två informationsblad.
Det ena rörde villkoren kring OP-1 och var ett så kallat ”Non-Disclosure Agreement” från
Teenage Engineerings sida. Det andra informationsbladet var från oss som genomförde
studien och rörde rättigheterna till materialet från ljud- och videoupptagning (Bilaga 3).
Användbarhetstesterna började med en inledande intervju i testrummet då OP-1 var avstängd.
Under den inledande intervjun erbjöds också en lättare fika. Användaren fick därefter det
numrerade overlay:et och instruerdes att fylla i det tillhörande numrerade bladet medan
testledare och observatör lämnade rummet i cirka 10-15 minuter. Detta för att användaren
lättare skulle kunna fokusera på uppgiften och inte störas.
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Testledare och observatör kom sedan tillbaka och OP-1 slogs på. Användaren fick därefter
utföra de första uppgifterna och instruerades också att berätta om någonting var oklart eller
svårt att förstå. Användaren fick även instruktioner om att försöka utföra uppgifterna med så
få knapptryckningar som möjligt, men att det var fritt fram att testa sig fram (testa de
kontroller användaren trodde sig vara rätt) om han eller hon inte kunde avgöra genom att
enbart studera OP-1. De första frågorna var utformade efter synthesizerns mest basala
funktioner i normal mode, såsom att hitta synth mode, drum mode och tape mode och hur
knapparna 1-4 kunde användas i respektive mode. Uppgifterna krävde inte heller
kombinationer av knapptryckningar, förutom vid inspelning då knappen record måste
användas tillsammans med play (Bilaga 4).
Efter att de första uppgifterna avklarats fick användaren på egen hand testa OP-1 i 15 minuter.
För att användaren skulle känna sig mer bekväm och mindre iakttagen så lämnade testledare
och observatör rummet. 7 av 9 användare fick här också en QuickStart (i form av ett overlay
med korta beskrivningar av knappar och några utvalda funktioner) som utformats av Teenage
Engineering själva. QuickStart:en är den, hittills enda, manual som varit medföljande till OP-1
och gavs till användarna för att försöka se om deras förståelse och helhetsupplevelse av
synthesizern ökade vid tillgång till denna.
Efter den fria testsessionen återkom testledare och observatör för ytterligare uppgifter.
Uppgifterna som ställdes under den andra perioden var utformade efter OP-1:s shift mode
och krävde kombinationer av knapptryckningar där knappen shift spelade en central roll.
Användarna fick exempelvis i uppgift att hitta menyerna för att byta ljud i synth mode och
drum mode, att programmera en sekvens i pattern sequencer och att redigera några inspelade
spår i tape (Bilaga 4).
Efter den andra perioden erbjöds användaren en paus. Detta för att användaren i
nästkommande session fick utforska OP-1 på egen hand i 45 minuter, även här utan testledare
och observatör närvarande för att användaren inte skulle behöva känna sig iakttagen. 4 av 9
användare fick också under denna session en schematisk bild över OP-1 i form av ett papper
med korta beskrivningar av synthesizerns knappar och funktioner. Funktionerna är här
illustrerade både i normal mode och i shift mode för att användaren skall få en bredare
översikt och större förståelse för OP-1:s struktur. 5 av 9 deltagare tilldelades inte det mer
detaljerade schemat, utan fick tillbaka den enklare QuickStart:en. Innan sessionen påbörjades
fick användaren också chansen att fråga om diverse funktioner som denne undrade över.
Detta för att ge större möjlighet för användaren att enskilt kunna använda synthesizern såsom
han eller hon önskade. Användaren informerades också om att han eller hon när som helst
fick avbryta testsessionen, samt att hämta testledare och/eller observatör om OP-1 hängde sig
i ett specifikt läge eller visade ett felmeddelande på displayen.
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Efter den andra fria testsessionen återvände testledare och observatör till testrummet för att
ställa lite frågor om hur det gick för användaren och sedan påbörjades den efterföljande
djupintervjun (Bilaga 4).
Efter intervjun frågades användaren om hur denne har upplevt studien och tackades därefter
för sitt deltagande.

4.3.1 Miljö
Teenage Engineerings kontor ligger i ett restaurerat fordonsgarage på Södermalm i Stockholm.
Samtliga användbarhetstester och intervjuer utfördes i företagets redigeringsrum för video
som ligger i en avskild del av lokalen. Vi fick möjlighet att anpassa redigeringsrummet efter
våra behov. Eftersom det fanns ett fönster till redigeringsrummet där man kunde se in från
köket och matplatsen valde vi att hänga upp ett insynsskydd för att användarna inte skulle
påverkas av att de anställda kunde kika in. Vi fick också låna utrustning av Teenage
Engineering för att hänga upp ljud- och videoupptagningsutrustning. Videokameran
monterades upp över ett bord där användaren satt under hela användbarhetstestet. En
mikrofon för ljudupptagning och ett par extra högtalare placerades framför användaren på
motsatt sida av bordet. Testledare och observatör satt till vänster om användaren (Bilaga 1).

4.3.2 Metodkritik
Bias är de skevheter eller de förhållanden, uttalanden, personer eller andra faktorer som kan ha
påverkat resultatet och användbarhetstesternas tillförlitlighet. I nedanstående stycke
presenteras de tänkbara bias som kan ha påverkat resultaten.
OP-1 var under användbarhetstesterna en ofärdig produkt. Systemet uppdaterades ofta och
ibland tillkom helt nya funktioner, medan gamla försvann. Till följd av dess ofärdiga skick
innehöll den också ett antal buggar. Användarna kan därför ha påverkats av detta och det kan
även ha försvårat förståelsen av produkten.
För att nå redigeringsrummet, där användbarhetstesterna ägde rum, passerade användarna det
öppna kontorslandskapet och även de anställda på Teenage Engineering. I lokalen finns också
sportbilar, prototyper och tidigare utvecklade produkter utplacerade. Användarna visade
förvåning över Teenage Engineerings lokal och blev märkbart imponerande av miljön.
Lokalens läge, utseende och inredning kan därför ha påverkat användarna och dess inställning
till OP-1. Att träffa utvecklare och designers bakom produkten kan också ha påverkat
användarens objektivitet; att inte våga vara kritisk då den egna identiteten exponerats för
produktens skapare.
Användartesterna har tagit cirka 180 minuter, närmare 3 timmar, att genomföra. Att testerna
pågick under så lång tid kan ha medfört att användarna blivit trötta, ofokuserade eller
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stressade, vilket kan ha påverkat resultatet på så sätt att användarna kanske inte har bistått med
lika utförliga och korrekta svar som de normalt skulle göra under mer avslappnande
förhållanden.
En av nackdelarna med användbarhetstester är att utvärderingen främst gäller gränssnittet och
att den är kortsiktig; utvärderingen säger alltså inget om hur användandet och uppfattningen
eller förståelsen av den digitala artefakten kan komma att förändras över tid.
Användbarhetstesterna har också visat sig att vissa användare har haft lättare än andra att
komma ihåg vilka knappar eller kontroller som varit kopplade till olika funktioner. Det har
därför varit svårt att veta om detta berott på att vissa användare förstod OP-1 bättre eller bara
hade lättare att komma ihåg. Omvänt förhållande gäller; det har varit svårt att veta om vissa
användare hade svårare att förstå OP-1, och att det då berott på att synthesizern inte vittnar
tillräckligt om sina funktioner eller dess inbördes arkitektur, eller om det berott på att dessa
användare har haft svårare att komma ihåg. Minnet kan också ha påverkats av den ovanliga
situationen som användbarhetstesterna innebar.
Att använda videoupptagning som datainsamlingsteknik har också gett stora mängder material
som har krävt mycket tid att analysera. Själva användbarhetstesterna varit väldigt tidskrävande,
vilket har gjort det svårt att hålla tidsplanen. I efterhand har vi konstaterat att vi borde ha
begränsat oss ytterligare vad gäller användbarhetstesternas tidsåtgång, samt antalet frågor och
uppgifter.

5. Resultat
Användbarhetstesterna har visat att användarna snabbt kommer igång med OP-1, särskilt
synth mode och att justera ljudet på de olika ljudmotorerna. De har också haft lätt att hitta ett
av sätten att byta ljudmotor i synth mode, ofta genom att testa sig fram. I synth mode och
vidare normal mode representerar knapparna 1-8 de olika ljudmotorerna som finns att tillgå.
Användarna har också haft lätt att lära sig de mest basala funktionerna i tape, såsom att spela
in, spela upp, stoppa och spola.
Resultaten presenteras först i punktform och därefter mer ingående. Exempel från analyserna
av videomaterialet och efterföljande djupintervjuer finns markerade som bilagor.
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Bild 4: Schematisk bild av några av OP-1:s funktioner

Positiva egenskaper
•
•
•
•

•
•

Samtliga användare har lätt att förstå parameterkontrollernas relation till elementen på
displayen.
Samtliga användare tycker att OP-1 är rolig att använda.
Samtliga användare tycker att OP-1 är estetiskt tilltalande.
De flesta användarna reagerar positivt på displayens illustrationer, trots att de inte
alltid förstår vad illustrationerna betyder. De anser, trots att de inte förstår betydelsen,
att de underlättar användandet av OP-1.
Många av användarna ser stora möjligheter med OP-1:s kompakta format, till exempel
i samband med liveframträdanden och resande.
Några av användarna tror att OP-1 skulle bidra till nya idéer i deras musikskapande.

Alla användare har reagerat positivt på OP-1:s design och tycker att den är estetiskt tilltalande
och ser lekfull ut. Några har uttryckt förvåning över storleken, att den var mindre än de
trodde. I slutintervjuerna har det också framkommit att det första intrycket har förändrats
under testperioden; synthesizer har visat sig vara mer kraftfull, komplex och har fler
funktioner än de först väntat sig.
Samtliga användare förstår direkt kopplingen mellan parameterkontrollernas färger och de
grafiska elementen på displayen och har genomgående använt sig av färgerna för att interagera
med OP-1.
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Användarna anser också att storleken på synthen är till dess fördel och att klaviaturen är
tillräcklig för ändamålet. De har nämnt att de uppskattar större synthesizers, men ser många
fördelar med att OP-1 är liten och lätt att ta med. Många av användarna har uttryckt att OP-1
kommer att fungera perfekt som ett ”skissblock” för dem och att den är enkel att ta med på
resande fot, samt att använda i live-sammanhang (Bilaga 12, exempel 1-8).
Pattern sequencer
Initiala svårigheter som användarna lär sig att hantera:
•
•
•
•
•

De flesta av användarna förstår till en början inte hur de ska använda sig av givna
kontroller för att placera ut ljudet på önskad punkt i rutnätet.
Några försöker flytta markören i sidled med hjälp av vit parameter.
Många förstår inte att de ska använda piltangenterna (belägna i tape-sektionen) för att
flytta markören i sidledd.
De flesta av användarna förstår inte att de måste använda shift tillsammans med
klaviaturen för att placera ut ett ljud på önskad punkt i rutnätet.
Många förstår inte att de raderar en del av sekvensen med vit parameterkontroll.

Svårigheter som kvarstår:
•

Många försöker ofta spela upp, samt stoppa den sekvens de programmerat genom att
trycka på play och stopp. Detta problem kvarstår bland några användare trots att de
senare får lära sig att man spelar upp och stoppar uppspelningen med röd
parameterkontroll. Användarna i fråga försöker alltså ändå med stopp och play.

Pattern sequencern illustreras som ett vitt, rektangulärt rutnät. Det finns två markörer: En
markör i form av en blå pil vid sidan av en vit, tredimensionellt illustrerad rektangel som
flyttas uppåt och nedåt längs vänster sida av rutnätet. Det finns också en markör i form av ett
vitt sträck med samma höjd som rutnätet som kan flyttas i sidledd.
Många av användarna förstår snabbt hur den blå parameterkontrollen fungerar; detta efter att
ha tittat på displayen och sedan testat att vrida på den. Den blå parameterkontrollen flyttar
pilmarkören (med tillhörande vit rektangel) i höjdled/vertikalt led (längs y-axeln) till vänster
om rutnätet. Genom att därefter spela på klaviaturen visas tillfälligt, vid varje anslag, punkter
på olika positioner längs y-axeln (punkterna försvinner när tangenterna släpps upp igen).
Användarna förstår då att punkterna som visas längs y-axeln i rutnätet är kopplade till
klaviaturens tangenter och vidare att punkterna är de ljud som varje tangent för tillfället
representerar (Bilaga 9, exempel 1).
Några av användarna förstår däremot inte hur de ska göra för att placera ut ett ljud. För att
lyckas med detta måste shift användas tillsammans med vald tangent på klaviaturen för att
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ljudet, som visas som en punkt längs y-axeln, ska placeras ut/programmeras in. När shift
används för att placera ut ett ljud i rutnätet så försvinner inte punkten för berörd tangent när
tangenten sedan släpps upp. Så snart användarna upptäcker att shift måste användas
försvinner problemet (Bilaga 9, exempel 2-4).
De flesta av användarna förstår inte att piltangenterna, placerade i anslutning till tapesektionen
(som också används för att byta oktav i synth mode och att spola framåt och bakåt i tape
mode), ska användas för att flytta markören i sidledd/vertikalt led (längs x-axeln) i rutnätet.
Det tar lång tid för dem att komma fram till hur de ska göra, ofta efter att upprepade gånger
ha vridit på parameterkontrollerna, och tryckt på de övriga knapparna. När de kommit fram
till hur de ska göra, ofta genom en slump eller ledtråd från handledaren, så försvinner
problemet för de flesta, medan några reflexmässigt/intuitivt har fortsatt att försöka med vit
parameterkontroll (Bilaga 9, exempel 5).
När användarna har lärt sig hur man kan radera en sekvens och att radering i pattern
sequencern är kopplad till vit parameter så försvinner problemet delvis, men de uppvisar ändå
tecken på att det, i förhållande till andra moment, kräver stor koncentration att radera till
exempel en del av en sekvens (en eller flera punkter i horisontellt led/sidledd). Detta genom
att luta sig närmare synthesizern och noggrant studera displayen samtidigt som blå och vit
parameterkontroll används för att navigera till rätt punkt (när användaren vrider på vit
parameterkontroll så flyttas den vita rektangeln i horisontellt led och tar bort de punkter som
finns utplacerade längs den horisontella linjen).

Bild 5 A Bilden visar de ljud som är inlagda i pattern sequencern. De gröna
punkterna i rutnätet visar de ljud som är utplacerade.

Bild 5 B Bilden visar de ljud som markeras horisontellt av den blå pilen.
Den blå pilen kan flyttas med hjälp av blå parameter.
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Bild 5 C Bilden visar hur ljuden raderas. Den blå pilen indikerar en rad genom
att de gröna punkterna blir blå. Den vita linjen indikerar hur långt
in på raden i rutnätet, från vänster sida sett, som ska raderas.
Många av användarna försöker upprepade gånger att starta och stoppa uppspelning av
sekvensen med knapparna play och stopp i tapesektionen. Även efter att användarna har lärt
sig att det är fel så fortsätter de ändå reflexmässigt att spela och stoppa upp med play och stop
(Bilaga 9, exempel 6-8).
Tape: Lift, drop och erase
Initiala svårigheter som användarna lär sig att hantera:
•
•
•

De flesta försöker använda knappen med ikonen som föreställer en sax (split/join) för
att lyfta ut ett inspelat spår.
De flesta förstår inte hur de ska lägga tillbaka spåret och några tror att de ska använda
shift tillsammans med split/join (saxikonen).
De flesta av användarna förstår inte hur de ska göra för att radera ett spår.

Svårigheter som kvarstår:
•

Användarna förstår inte hur de ska göra för att få de inspelade spåren att gå i takt, eller
att synka dem.

Tape används för inspelning och redigering av det inspelade. Det finns fyra olika spår, eller
tracks, där användaren kan välja på vilket spår inspelningen ska ske och vilket som för tillfället
ska redigeras. De finns också olika funktioner för editering kopplade till tape, till exempel
record, play, stop, rewind, fast forward, lift, lift all, drop, split, join, loop in, loop out, loop toggle, break,
reverse, chop, och erase track för att nämna några.
De uppgifter som har ingått i användbarhetstesterna rör enklare redigering, såsom att lyfta ut
ett spår och sedan lägga in det i ett annat, samt att radera ett spår.
Några av användarna har inte förstått hur de kan få de inspelade spåren att synkas, eller att gå i
takt och har i den efterföljande intervjun förklarat att de haft problem med just detta. För att
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få spåren att synka i tape så krävs det att man först gör en inställning i mixern, beatmatch.
Utöver detta måste användaren utgå från de intervall som finns markerade i tape. För att
navigera till varje intervallmarkering, så måste shift användas tillsammans med piltangenterna
(Bilaga 10, exempel 1).

Bild 6: Övre raden från höger: Knapparna ”record”, ”play” och ”stop”).
Nedre raden från höger: ”rewind/octave–/bend–”, ”fast forward/octave+/bend+”, ”shift”.

De flesta av användarna förstår inte knappen lift ska användas för att lyfta ut ett spår och att
drop ska användas för att lägga in det i ett annat. Användarna vill här använda knappen med
ikonen som föreställer en sax och ”klippa ut” spåret och förstår inte hur de sedan ska göra för
att lägga tillbaka det, eller lägga in det i ett annat spår. Många av användarna benämner det de
vill göra som ”copy and paste” eller ”klippa ut” och ”klistra in”. Några av dem försöker
använda shift tillsammans med saxen för att ”klistra in” spåret.
När användarna känner till hur de ska göra så försvinner problemet, men de påpekar ändå i
den efterföljande intervjun att det svårt att förstå knapparna (Bilaga 10, exempel 2 och 3).

Bild 7: Knapparna”lift”, ”drop” och ”split” (”join” i shift mode).

Modes
• Några av användarna förstår inte vilket läge de befinner sig i när de ska spela in med
tape; vilka ljud som tangenterna för tillfället representerar.
• Några av användarna förstår inte hur de olika effekterna används i tape. Eftersom att
ljuden går att modifiera även då användarna har bytt till tape så tror de också att
effekterna kan användas på samma ljud, men i själva verket gäller då effekterna spåren
i tape.
• Många av användarna märker inte att de ibland aktiverar sequencerns tombola.
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När användarna har testat sig fram genom att trycka på olika knappar så har de ibland
aktiverat sequencern. Sequencerns initiala läge är tombolan; en annorlunda och lite mer
abstrakt/lekfull sequencer som illustreras som en snurrande hexagon i vilken ljuden studsar
mot kanterna på hexagonen. Ljuden placeras ut med hjälp av klaviaturen. Många av
användarna märker inte att tombolan aktiveras och går ofta vidare till något annat. När de
sedan, i ett annat mode, testar sig fram genom att spela på klaviaturen så förstår de inte varför
ljudet beter sig som det gör och kommer heller inte ihåg att de aktiverat tombolan.

Bild 8: OP-1:s tombola (sequencer)
Några av användarna förstår till en början heller inte vilket mode synthesizern befinner sig när
de går till tape för att spela in. Problemet försvinner när användarna lärt sig genom att testa sig
fram eller när handledaren förklarat hur det fungerar (Bilaga 11, exempel 1 och 2).

Help (hjälpfunktionen)
Svårigheter som kvarstår:
•

•

Några av användarna tycker att scrollningen i hjälpfunktionen går för långsamt och
berörd parameterkontroll måste vridas flera varv för att ge effekt. Mängden vridning
upplevs alltså som oproportionerlig i förhållande till dess effekt (Bilaga 13, exempel 2
och 3).
En av användarna tycker att talsyntesen i hjälpfunktionen innebär en risk i
livesammanhang; om användaren kommer åt hjälpknappen av misstag kan detta få
oönskade konsekvenser för framträdandet (Bilaga 13, exempel 1).

6. Analys och diskussion
Användarna har visat sig ha olika förhållningssätt till de instruktioner som getts vid
användbarhetstesterna, vilket har gett dem olika förutsättningar. Användarna kan för
enkelhetens skull kategoriseras som två olika typer av användare: Spontana och försiktiga
användare.
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De spontana användarna hann använda fler kontroller under kortare tid och verkar ha tagit
mindre fasta på, eller snabbare frångått, instruktionen om att lösa uppgiften med så få
knapptryckningar som möjligt och tog mer fasta på instruktionen om att testa sig fram. Att de
spontana användarna har hunnit använda fler kontroller under kortare tid har medfört att de
snabbare fått en överblick av OP-1:s funktioner, vilket kan ha varit till hjälp vid senare
uppgifter.
De försiktiga användarna verkade istället ta instruktionen om att utföra uppgifterna med så få
knapptryckningar som möjligt på större allvar, vilket kan ha gjort dem passiva och avvaktande
när de inte direkt har kunnat se eller förstå hur de ska göra. Det är också svårt att avgöra om
situationen i sig har gjort dem stressade eller om det berodde på att synthens var svår att
förstå. Konsekvensen av att de försiktiga användarna inte har testat sig fram i samma
utsträckning som de spontana användarna är att de troligen inte har fått samma överblick över
OP-1:s uppbyggnad och funktioner.
Samtliga användare har snabbt kommit igång med användandet av OP-1, men vägen till
förståelse för dess funktioner har varierat. Den grupp användare som är något mer
eftertänksamma, de försiktiga användarna, försöker tyda ikonernas betydelse och drar ofta
paralleller till tidigare erfarenheter av synthesizers. Det här beteendet kan förklaras med
Normans teorier om både visibility och conceptual model. Användarna försöker här alltså
överföra tidigare kunskaper om både synthesizers och Digital Audio Workstations till OP-1.
Användarnas förståelse förändras också i interaktion med OP-1. Användarna har själva
påpekat att de ikoner vars betydelse de inte förstod till en början kändes naturliga efter att ha
interagerat med OP-1. När användarna har tryckt på en kontroll och märkt av dess funktion,
har de också förstått vad som menas med ikonen. Genom en jämförelse mellan analysen av
videomaterialet, de efterföljande intervjuerna och det inledande ifyllnadsbladet kan vi också se
ett tydligt resultat av detta (Bilaga 14).
Användarna har också haft lätt att förstå de mest basala funktionerna i tape, såsom play, stop
och record. Dessa knappar har standardiserade ikoner som användarna tidigare både sett och
använt sig av på andra artefakter, till exempel på CD- och DVD-spelare eller i programmet
iTunes. Användarna har här en stark conceptual model och funktionen som förväntas svara på
knapptryckningen har en stark koppling till erfarenheten.
De svårigheter som användarna upplever, framför allt med pattern sequencern, gör att de
fastnar och inte kommer vidare. Användarna verkar här ha en övertygande tydlig idé om att
det bör fungera på ett visst sätt (till exempel att vit parameterkontroll bör användas till att
flytta den vita, vertikala sträckmarkören), men då denna inte överrensstämmer med det
faktiska resultatet så ifrågasätts systemets logik.
Användarna har också visat tecken på att pattern sequencern har krävt stor koncentration för
att använda. Om funktionen upplevs som svår att hantera påverkar detta i sin tur graden av
försjunkenhet och gör att användarna inte kan fokusera på att genomföra sin idé; fokus flyttas
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från det övergripande syftet, eller meningen med aktiviteten, till att lösa det tillfälliga
problemet för att kunna ta sig vidare.
Eftersom många knappar har flera betydelser, beroende på vilket läge OP-1 befinner sig i, så
kan generaliseringen av knapparnas funktioner i dessa fall ha förvirrat användarna (Monk,
1986). Till exempel så används piltangenterna inte bara till att spola bandet fram och tillbaka
utan även vid höjning och sänkning av en oktav i synth mode. I samband med pattern
sequencern har användarna till exempel försökt använda play och stop för att starta och
stoppa uppspelningen av en sekvens. Då play och stop redan har en stark betydelse för
användarna skulle generaliseringen av knapparnas funktioner med fördel kunna utnyttjas även
här; istället för att använda röd parameterkontroll för att aktivera uppspelning av sekvensen
(hold) skulle man istället kunna utnyttja det faktum att synthesizern befinner sig i läget för
sequencer och låta play och stop starta och stoppa sekvensen. På så sätt kan man utnyttja
användarens befintliga kunskaper, vilket skulle kunna öka upplevelsen av att produkten är
logisk. Genom att frigöra röd parameterkontroll från sin nuvarande funktion (hold) skulle
också denna kunna användas till någonting annat. Exempelvis genom att överta funktionen
som för tillfället upptas av vit parameterkontroll (radering) och på så sätt kunna använda vit
parameterkontroll till att exempelvis flytta den vita streckmarkören i sidledd. Användarna har,
på grund av färgerna, försökt att använda vit parameterkontroll till just detta.
Svårigheterna i tape orsakades främst av en feltolkning av knappen med ikonen föreställande
en sax (men som även beskrivs med texten ”join”). Användarna verkar här utgå från tidigare
erfarenheter av saxens betydelse och försöker använda den för att flytta ett spår till ett annat
genom att ”klippa ut” och ”klistra in”. Användarna uttrycker själva att tape har varit svår att
använda och att de har fastnat. De nämner också att detta kan bero på dem själva och att de
skulle behöva längre tid på sig för att lära sig att behärska kontrollerna och att det hade varit
praktiskt att ha en manual till hands. Att användarna heller inte har lyckats få spåren att gå i
takt kan ha påverkat graden av försjunkenhet och här hade problemet till exempel kunnat
lösas genom en manual. Eftersom ikonerna för lift och drop till en början visat sig vara svåra
att förstå och att sync är så pass dold – men ändå är grundläggande för att komma igång med
användandet av OP-1 på ett meningsfullt sätt och ta sig vidare i sitt skapande – så skulle en
kort beskrivning eller en instruktionsfilm enkelt att kunna informera om hur användaren ska
gå till väga för att nyttja dessa funktioner. Att snabbare hitta ovan nämnda funktioner skulle
kunna påverka den första upplevelsen av OP-1 positivt.
Användbarhetstesterna har också syftat till att ta reda på hur användarna kan förstå dess
struktur eller grad av genomskinlighet. Användbarhetstesterna har visat att det tar ganska lång
tid för användarna att förstå att shift är nyckeln till ytterligare funktioner. De använder shift
lite då och då, på samma sätt som de testar sig fram med de övriga knapparna. Några av
användarna förstår shifts innebörd bättre än andra, men ofta i samband med
användbarhetstesternas andra session då de får en rad frågor som rör kombinationer av
knapptryckningar. Det är förhållandevis lätt att komma åt den mer avancerade nivån av OP34

1:s funktioner och som förstagångsanvändare kan detta till en början te sig förvirrande. Ibland
har shift mode visat sig, men användarna har ändå inte testat att använda shift med alla
knapparna och har därför kanske inte förstått den övergripande logiken eller strukturen
bakom. Användarna visar ändå en positiv inställning till detta genom att påpeka att de vill lära
sig mer och att det säkert finns ännu fler funktioner som de ännu inte har hittat och den
eventuella förvirringen har inte påverkat dem negativt.
Några av användarna har påpekat att scrollningen i hjälpfunktionen går för långsamt.
Användarna har här en tydlig conceptual model över att parameterkontrollen bör ha en viss
känslighet i förhållande till scrollfunktionens tempo. Den faktiska effekten motsvaras inte av
föreställningen om hur det bör fungera, eller hur det brukar fungera. Att scrollfunktionen
upplevs som långsamt påverkar också försjunkenheten; fokus tas från meningen med
funktionen och förflyttas istället till dess utformning. För att låta användaren fokusera på att
läsa det som står istället för att fundera över varför parameterkontrollen inte ger rätt effekt
skulle man kunna öka scrollens hastighet.
Några av användarna har också uttryckt oro över hjälpfunktionens talsyntes; att den innebär
en risk i livesammanhang. Detta kan ge användaren en känsla av osäkerhet, att han eller hon
inte helt och fullt kan lita på att produkten alltid beter sig som användaren önskar. Risk kan i
vissa fall vara en positiv egenskap som gör att användaren handlar mer fokuserat och
ansvarfullt (Klemmer, Hartmann and Takayama, 2006), men kan också minska upplevelsen av
kontroll över produkten. Detta skulle också lätt att kunna undvikas genom att användaren ges
möjlighet att stänga av talsyntesen.
Helhetsintrycket av OP-1 har visat sig vara övervägande positivt. Användarna har efter den
sista, längre perioden av eget testande lärt sig att hantera OP-1 som helhet. Samtliga användare
har hanterat OP-1:s olika grundlägen (synth mode, drum mode och tape mode) och använt sig
av dessa för att sedan spela in resultatet i tape.
Användarna har visat stort engagemang i interaktionen med OP-1 och de har visat ivrighet att
fortsätta trots individuella svårigheter och ibland uppkomna buggar.

7. Slutsatser
Studien har visat att användarna har lätt att komma igång med användandet av OP-1. OP-1:s
gränssnitt ger också tillräckligt stöd för att användarna ska kunna förstå hur de mest basala
funktionerna kan användas, till exempel med hjälp av färgerna som används genomgående på
displayen och på kontrollerna. De knappar vars ikoner användarna inte förstår vid den initiala
kontakten blir tydligare efter ytterligare interaktion med OP-1. Användarna har i vissa fall
svårigheter att förstå vad enstaka grafiska element på displayen betyder, men anser ändå att de
tillför någonting.
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Användbarhetstesterna har visat att OP-1 är lättförståelig och erbjuder ett intuitivt gränssnitt,
med vilket användaren kan justera många av funktionerna utan hinder. Användarnas
helhetsupplevelse av artefakten är positiv och samtliga användare tyckte interaktionen med
OP-1 var rolig och underhållande. Användarna anser att OP-1:s storlek, och därigenom dess
portabilitet, lämpar sig för liveframträdanden och/eller som skisseringsverktyg av nya ljud på
resande fot och tror att den skulle tillföra flexibilitet i deras musikskapande.
De funktioner som användaren har upplevt som svåra är pattern sequencer och viss redigering
i tape. Funktionerna kräver stor koncentration för att använda, vilket i sin tur påverkar
möjligheten att försjunka i aktiviteten.
Användarna har ibland också svårt att avgöra vilket mode synthesizern befinner sig i då det är
lätt för användaren att nå OP-1:s mer avancerade funktionsnivå genom shift-knappen. För att
underlätta för användaren att avgöra i vilket mode synthesizern befinner sig, eller hur ett
specifikt mode aktiveras utformades ytterligare en manual som specifikt beskriver OP-1:s
funktioner i både normal mode och shift mode. Denna manual hjälpte användaren något för
att få ytterligare översikt om de inneboende funktionerna och hur dessa nås på ett enkelt sätt.
Genomskinligheten har på detta vis avtäckts ytterligare för användaren. Graden av
genomskinlighet har också ökat i interaktionen med OP-1; förståelsen ökar proportionellt med
den tid användaren får med OP-1.
Trots de problem användarna påvisat i interaktionen med synthesizern har dessa inte påverkat
helhetsupplevelsen.
För att öka den positiva upplevelsen av pattern sequencern skulle de befintliga knapparna play
och stop, som redan har en stark innebörd för användarna, kunna utnyttjas för att starta och
stoppa uppspelningen av sekvensen. När det gäller redigeringen av spår i tape, med knapparna
lift och drop, skulle en enkel beskrivning av hur dessa knappar kan användas göra det lättare
för användaren att komma igång redigering av enklare slag. Detsamma gäller synkronisering av
inspelning som kan anses vara viktig för att användarna ska kunna skapa något meningsfullt
(såsom att få det inspelade att gå i takt). När det gäller hjälpfunktionen skulle scrollhastigheten
kunna ökas för att den bättre ska överensstämma med användarnas förväntningar.
Det är möjligt att de svårigheter som har visat sig under den korta tid som användarna kunnat
ägna åt OP-1 kommer att förändras över tid. Vissa svårigheter kan också ha påverkats av det
faktum att synthesizern under perioden då användbarhetstesterna ägde rum var en ofärdig
produkt och innehöll olika buggar. Det kan ändå vara relevant att genomföra vissa
förändringar för att se om den omedelbara upplevelsen skulle kunna förbättras ytterligare.
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8. Förslag på vidare forskning
De användbarhetstester som har genomförts i den här studien kan endast mäta den
omedelbara upplevelsen av OP-1; den säger alltså inget om hur användarens upplevelse kan
förändras efter en längre tids användande. Användbarhetstesterna säger heller inget om i
vilken grad användaren kan utveckla skicklighet som överbryggar de initiala svårigheterna med
några av funktionerna. Det vore därför intressant att göra en utvärdering efter en längre tids
användande. Utöver detta vore det också intressant att göra en jämförande studie med någon
mer traditionell synthesizer, eller att rikta in sig på en annan målgrupp med mindre erfarenhet.
Användarna har även reagerat på vissa aspekter av OP-1:s design; de har till exempel visat
förvåning över att en så liten produkt innehåller så många funktioner och att funktionerna inte
erbjuder detaljerad information om inmatade värden. Det bildbaserade gränssnittet har fått
användarna att tänka på ett annat sätt och det skulle därför vara intressant att utgå från
Yvonne Rogers förespråkande av provokativ design och undersöka huruvida OP-1 kan
förändra musikskapandet eller kanske sträcka sig över gränserna för de traditionella
användarna av synthesizers (Rogers, 2006).
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10. Bilagor
10.1 Bilaga 1
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10.2 Bilaga 2
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10.3 Bilaga 3
Datum______________ Användare________________________

Information om rättigheter till ljud- och videoupptagning och
användning av detta material
I samband med användarstudien av OP-1 kommer ljud- och videoupptagning ske under hela
tillfället.
Härmed ger jag, ___________________________, __________ - ______ tillåtelse att
använda detta material. Materialet kan komma att publiceras i delar eller i sin helhet. Mitt
namn och/eller personuppgifter kommer hädanefter att refereras till försöksnummer:
_____________________.

Underskrift

Namnförtydligande

_____________________________________
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10.4 Bilaga 4
Observation/användartest av OP-1
Beräknad åtgångstid: 2-3 timmar. Längre tid beräknas åtgå till personer med mindre
erfarenhet.
Information till användarna innan testet startar
Följande frågors svårighetsgrad kan uppfattas olika av olika användare beroende på erfarenhet.
Vissa kan uppfatta dem som väldigt enkla och vissa kan uppfatta dem som svåra. Frågorna
syftar till att undersöka hur väl olika typer av användare förstår produkten. För att etablera
vilken erfarenhet användaren har sedan tidigare får denne svara på frågor rörande detta.
Användaren informeras också om utrustning och även att enbart händer och OP-1 syns i bild.
Inledande intervju (främst i syfte att ta reda på ålder och erfarenhet)
Intervjun utförs i det rum den faktiska användarstudien kommer äga rum i, för att användaren
skall känna sig bekväm med miljön.
Hur gammal är du?
Vad jobbar du med?
Har du någon tidigare erfarenheter av musikproduktion?
Vad?
Vad har du för erfarenhet av synthar?
Uppskattningsvis, hur många synthar har du använt?
Har du någon erfarenhet av något/några ljudprogram (DAW – Digital Audio Workstation)
Om ja:
Vilka?
Om nej:
Gå vidare till nästa fråga.
Synthen du ska få testa heter OP-1 och företaget som står bakom denna heter Teenage
Enginering.
Känner du till OP-1 sedan tidigare?
Om ja:
Vad känner du till om den?
Vilka funktioner har den?
Har du sett någon video om OP-1?
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OP-1 avstängd
Användaren får initialt synthen utan overlay.
Frågor angående designen:
Tycker du att knapparnas placering är logisk?
Om ja:
Varför?
Om nej:
Varför inte?
Kan du se någon uppdelning i olika sektioner?
Om ja:
Vilken/vilka?
Om nej:
Varför inte?
(Vad tror du att "tape" är?)
Vad tror du att "tape" används till?
Varför tror du synthen innehar olika färger på parameterkontroller och knappar?
Vad är ditt första intryck av OP-1?

OP-1 påslagen
Funktioner som ej kräver kombinationer.
Användarna instrueras att försöka utföra uppgifterna med så få knapptryckningar som möjligt,
men sedan testa sig fram.
Hur skapar du ett synthljud?
Hur skapar du ett trumljud (använder samplern)?
Hur växlar till du tape?
Hur växlar du mellan trumma/sampler och synth? (stanna vid synth)
Hur ändrar du en oktav uppåt eller nedåt?
Hitta ”envelope”/ADSR. (Om användaren inte vet vad det är; förklara)
Hur modifierar du befintligt synthljuds ”envelope”? (ADSR - Attack Decay Sustain Release)?
Hur gör du för att spela in ett ljud med tape-funktionen?
Om användaren enbart håller in record:
Hur spelar du in utan att hålla in record?
Var finns hjälpfunktionen?
Hur fungerar hjälpfunktionen?
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Testperiod (15 min):
Användaren får här själv försöka lära sig synthen genom eget experimenterande utan
övervakning av oss, men videoupptagning sker under hela testperioden.
Efter testperiod 1
Funktioner som kräver kombinationer.
Kan du berätta lite vad de olika elementen på displayen/det digitala gränssnittet betyder?
Hur gör du för att byta synthljud?
Hur gör du för att byta trumljud?
Hur gör du för att programmera en sekvens/ett ”pattern”?
Hur gör du för att radera sekvensen?
Har du hittat något mer sätt att radera?
Hur raderar du delar av sekvensen?
Hur raderar du hela sekvensen?
Hur gör du för att lägga på ett delay?
Om användaren inte hittar delay i meny:
Kan du hitta delay i någon meny?
Hur gör du för att lyfta ut ett spår och sedan lägga in det i ett annat?
Hur gör du för att radera ett spår?
Erbjuder här användaren en paus på ca 10 min.
Användarens andra egna testsession av synthen
Vi lämnar här rummet och låter enbart kamerorna stå på. Analys av materialet sker i efterhand.
Information till användaren
Här låter vi användaren skapa något på egen hand, max 45 minuter. Om användaren känner
sig klar tidigare eller inte orkar, eller vill, fortsätta så är det ok att avbryta.
Efter testperiod 2
Frågor om skapandet.
Hann du färdigt med det du ville skapa?
Om nej:
Varför inte?
Hur långt kom du?
Hade du en tydlig idé om vad du ville skapa?
Var det lätt eller svårt att genomföra idén?
Lärde du dig något nytt?
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Hittade du några nya funktioner?
Om ja:
Hur gick det?
Hade du en tydlig idé om vad du ville skapa?
Var det lätt eller svårt att genomföra idén?
Lärde du dig något nytt?
Hittade du några nya funktioner?
Om någorlunda/nästan:
Vad var det du inte hann göra?
Varför hann du inte det?
Hade du en tydlig idé om vad du ville skapa?
Var det lätt eller svårt att genomföra idén?
Lärde du dig något nytt?
Hittade du några nya funktioner?

Efterföljande djupintervju
Har din initiala uppfattning om designen förändrats?
Efter att ha använt OP-1, vad tycker du om den fysiska designen? (ur funktionssynpunkt, inte
bara rent estetiskt)
Vad tycker du om synthens storlek?
Vad tycker du om ljudet?
Har du använt andra synthar tidigare?
Om ja:
Hur skiljer sig OP-1 gentemot dessa?
Vad tycker du om klaviaturen?
Ser du några nackdelar med klaviaturen?
Ser du några fördelar med klaviaturen?
Hur tycker du att det var att spela på den?
Vad tycker du om synthens ikoner?
Förstod du vad en knapptryckning innebar utefter ikonen?
Fanns det någon eller några knappar som var svårare att förstå?
Vad tycker du om OP-1s funktioner?
Vilka?
På vilket sätt är funktionerna användbara?
Tycker du att de tillför något nytt?
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På vilket sätt/Hur?
Hittade du några oväntade funktioner?
Om ja:
Vilka?
Vad tyckte du om dessa?
Vad tycker du om sättet att använda olika kombinationer av knapptryckningar för att nå vissa
funktioner?
Tycker du att kontrollernas utformning/ikoner/kombinationer av kontroller motsvarade dess
faktiska effekter?
Om ja:
Varför?
Om nej:
Varför inte? Vad anser du var problematiskt?
Hur tycker du att OP-1 är att använda?
Finns det något du tycker är särskilt lätt att använda?
Om ja:
Vad?
Finns det något du tycker är särskilt svårt att använda?
Om ja:
Vad?
Hur tycker du att OP-1 var att lära sig?
Lätt/Svår
Varför?
Vad tycker du om de olika färgerna i displayen?
Vad tycker du om de olika färgerna på ikonerna och parametrarna?
Hjälpte dessa dig på något vis?
Hur?
Uppfyller OP-1 dina behov?
Finns det någon funktion du saknar?
Vilken/Vilka?
(Om oförståeligt) Varför?
Om du har stor erfarenhet av andra synthar:
Skiljer sig sättet att lära sig OP-1 på till skillnad från andra synthar?
Om ja:
Hur?
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Tycker du att de grafiska elementen på displayen är lätta att förstå?
Om ja:
Varför?
Om nej:
Varför inte?
Ger displayen dig en tillräcklig översikt över synthens tillstånd?
Ger displayen dig en tillräcklig uppfattning om vad du för tillfället justerar?
Tycker du att OP-1 tillför något i ditt musikskapande?
Vilka användningsområden tycker du att OP-1 lämpar sig för?
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10.5 Bilaga 5
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10.6 Bilaga 6
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10.7 Bilaga 7
Till dig som ska delta i användarstudien
Vi som ska utföra användarstudien heter Sofie Abrahamsson och Emelie Eriksson och vi är
studenter vid Södertörns högskola. Under hösten 2010 skriver vi vår kandidatuppsats.
Uppsatsen ingår i C-kursen i Informatik, där människa-datorinteraktion (MDI) utgör en stor
del av ämnet. Syftet med denna studie är att undersöka hur väl du som användare förstår ett
visst höginteraktivt system för musikproduktion, utvecklat av ett stockholmsbaserat företag.
Detta system sätter en ny, digital prägel på det som har sitt ursprung i det analoga. Vad
innebär det då att delta i en användarstudie?
I korta drag kommer vi att studera när du utför ett antal uppgifter och svarar på tillhörande
frågor. Efter testet av nämnda system följer en intervju för att närmare undersöka upplevelsen
av detta. Användarstudien kommer enbart att omfatta cirka tio personer, varför vi är väldigt
tacksamma att just du vill ställa upp. Från dessa användarstudier kommer vi att kunna dra
vissa slutsatser, och resultaten med analys kommer sedermera att publiceras i vår
kandidatuppsats. Total tidsåtgång är beräknad till 2-3 timmar, beroende på vilken individuell
erfarenhet du som användare har.
Eftersom detta är just en användarstudie är det viktigt att du som deltar i studien inte på
förhand vet hur du använder dig av detta. Då det florerar filmer och information om det
specifika system som du ska testa har vi därför valt att inte på förhand berätta vilket företag
det gäller eller vilket namn systemet har.
Användarstudien kommer att äga rum på Södermalm i Stockholm. Exakt tid och plats
meddelas i ett separat e-postmeddelande. Under hela studien sker en ljud- och
videoupptagning. Detta material kommer sedan, helt eller delvis, att användas i vår
kandidatuppsats. Information om rättigheter till ljud och bild kommer att ges till dig i
samband med användarstudien och där nämns även vilket företag det handlar om.
Då detta är ett studentarbete har vi inte möjlighet att ge någon ekonomisk ersättning till dig
som ställer upp, men vi kan i gengäld garantera dig ett tillfälle att testa en helt nytt och
innovativt system som inte så många andra tidigare fått chansen att prova. Som tack för att du
ställer upp kommer vi att bjuda på en lättare fika i samband med användarstudien.
Vid frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta någon av oss, eller vår handledare
Helge Hüttenrauch, fil. doktor, lektor på Södertörns högskola (helge.huttenrauch@sh.se).
Med vänliga hälsningar

Sofie Abrahamsson
+46 (0) 730 490 770
sofie01.abrahamsson@student.sh.se

Emelie Eriksson
+46 (0) 739 135 559
emelie.maria01.eriksson@student.sh.se
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10.8 Bilaga 8
Material
Till genomförandet av användarstudien användes en videokamera av märket Sony Handycam,
stativ, batteri, minneskort av typen Secure Digital 8 respektive 4 gigabyte, en extern mikron, en
mixer, en diktafondel i telefonen iPhone 4, samt synthesizern OP-1 (Bilaga 1). Även
mobiltelefonens inbyggda kamera har använts för att dokumentera felmeddelanden.
Synthesizerns placerades på ett svart underlägg liggandes på ett bord. Under studiens gång
tillkom även prototyper av manualer till OP-1 (Bilaga 2).
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10.9 Bilaga 9
Pattern sequencer, utdrag ur analys av videomaterialet och efterföljande djupintervju.

Exempel 1
Användaren förstår snabbt hur klaviaturens ljud är kopplade till rutnätets vertikala led genom
att spela på klaviaturen. Det objekt som användaren kallar för ”klossen” tror han/hon är en
markör med vilken ljudet kan placeras ut i rutnätet.
Utdrag ur analys av videomaterialet för användare #ee00ff

Exempel 2
Användaren sätter i gång uppspelning av sekvensen i pattern sequencern med orange
parameterkontroll, trycker sedan på record i tape-sektionen och försöker programmera in
ljuden genom att spela på kalviaturen (meteronomen hörs i bakgrunden). Användaren byter
sedan ljud i drum och går därefter tillbaka till sequencern. Stoppar sedan tape genom att gå
tillbaka till tape. Användaren försöker sedan med samma metod igen; trycker på
inspleningsknappen (record) och spelar på klaviaturen samtidigt som sekvensen spelas upp
med run (hold, orange parameterkontroll). Testar återigen de olika parameterkontrollerna.
Utdrag ur analys av videomaterialet för användare #ff00ff

Exempel 3
Användaren förstår inte hur en ton kan placeras ut i rutnätet och testar först blå
parameterkontroll; säger att det beror på att kontrollen är blå och att pilen vid ”klossen” också
är blå. Testar därefter att vrida på vit och grön parameterkontroll. Användaren påpekar att
denne inte förstår hur man får den att ”bli där” (syftar på punkterna som blinkar till när
klaviaturens tangenter trycks ned, men att de inte förblir). Användaren lyckas ställa
markören,”klossen”, vid önskad position, men kan inte placera ut ljudet.
Utdrag ur analys av videomaterialet för användare #ee00ff

Exempel 4
Lärde du dig någonting nytt?
Eh, jag fick ju prova på denna och den är ju ny (sequencern). Nu känns det som att man
förstår grejerna lite mer. Fortfarande kan jag ju inte den, men nu vet jag hur jag ska jobba lite
mer, byta ljud och ändra på ljuden lite mer och effekter och allt det där.
Det kände du inte att du behärskade innan eller?
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Nä, absolut inte. Och det här med sequencer behärskade jag inte över huvud taget, men nu
fick jag ju ändå in, så jag kunde lägga in toner där, även om jag inte riktigt förstår den. Så
absolut, det var mer att göra nu. Nu förstod man vad man gjorde. Någorlunda.
Utdrag ur efterföljande djupintervju med användare #7f3333

Exempel 5
Användaren påpekar igen att denne inte vet hur den vita sträckmarkören kan flyttas i
sidledd/horisontellt led. Efter en lång stunds testande utan att lyckas ger handledaren en
ledtråd om att pattern sequncern kan styras även med andra kontroller än
parameterkontrollerna. Användaren förklarar då att anledningen till att han/hon i första hand
fokuserat på parameterkontrollerna beror på färgerna. Eftersom användaren ändå inte löser
uppgiften inom rimlig tid och har slutat att testa sig fram så förklarar handledaren hur man
gör. Därefter ges återigen instruktioner om att programmera en sekvens, vilket då lyckas.
Utdrag ur analys av videomaterialet för användare #ee00ff

Exempel 6
Användaren lyckas efter att ha läst i hjälpfunktionen placera ut några ljud i rutnätet med hjälp
av shift tillsammans med klaviaturen och försöker sedan spela upp sekvensen genom att trycka
på play i tape-sektionen. Även då detta inte lyckas så försöker han återigen att spela upp
sekvensen genom att trycka på play.
Utdrag ur analys av videomaterialet för användare #7b7b7b

Exempel 7
Användaren trycker på sequencer och väljer sedan endless sequencern. Användaren förstår
hur man ska göra för att programmera en sekvens genom läsa instruktionerna i
hjälpfunktionen; håller sedan inne shift och spelar samtidigt några toner på klaviaturen.
Användaren försöker sedan spela upp sekvensen genom att trycka på play i tape-sektionen,
varpå bandet med de inspelade spåren börjar spela i bakgrunden (displayen visar fortfarande
endless sequencern).
Utdrag ur analys av videomaterialet för användare #000000

Exempel 8
Användaren får i uppgift att programmera en sekvens i pattern sequencern och läser
instruktionerna i hjälp, använder sedan shift, piltangenterna och klaviaturens tangenter för att
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sätta ut ljuden i rutnätet. Användaren försöker sedan spela upp sekvensen genom att trycka på
play i tape-sektionen, vilket gör att spåren i tape börjar spela i bagrunden (displayen visar
fortfarande pattern sequencern). "Ah, ok. So this is also a problem I think, beacuse if I want to
play the pattern, if I play this one (trycker på play i tape-sektionen) it means back to the tape
funktion. It's a bit difficult to understand."
Utdrag ur analys av videomaterialet för användare #000000

55

10.10 Bilaga 10
Tape: Lift drop och erase, utdrag ur analys av videomaterialet och efterföljande djupintervju.

Exempel 1
Hade du någon idé om vad du ville skapa?
Alltså, min ursprungliga tanke var att börja med ett trumbeat och bygga upp, men jag har svårt
för just det här med sequencern och bandspelaren och få dem att synka. Känns som om man
spelar in i bandspelaren kan man inte kvantisera, inte i synk som man vill ha det, och i
sequencern är det svårt. Jag lyckades göra något i sequencern och spela in i bandspelaren, men
att få det att synka var svårt. Det är superroligt att hålla på med allt, allting låter jättekul, men
jag fastnar i att försöka synka ihop alla delarna.
Du kommer inte riktigt vidare?
Nej, precis. Det känns som om jag fastnar, alltså man kan göra ett trumbeat eller en basgång
som är sjysst, men sedan fastnar jag där. Just att jag fastnar där. Jag vet inte om det går. Jag vet
inte om jag inte hade rätt synk från början. Vet inte riktigt.
Utdrag ur efterföljande djupintervju med användare #ff00ff

Exempel 2
”Det var ju lätt att använda ljuden. Syntharna och få coola ljud. Men oavsett var det ju klurigt
med tape-funktionerna, med drop och lift.”
Citat från efterföljande djupintervju med användare #eeeeee
Exempel 3
Användaren spolar tillbaka det inspelade spåret med blå parameterkontroll och trycker på
knappen med ikonen som föreställer en sax, samtidigt som denne vrider på blå
parameterkontroll. Trycker sedan på shift och säger "Kan tänka sig att det är shift för att
klippa in." Användaren spolar framåt med blå parameterkontroll och trycker sedan på saxen
och försöker på så sätt markera en del av spåret och klippa ut det. "Jag lyckas inte..."
Användaren fortsätter att testa sig fram, främst genom att spola (rewind och fast forward),
vrida på parameterkontrollerna i kombination med shift och lyckas då minska en loop (av ett
spår) så mycket att spåret/loopen blir så liten att ljudet försvinner. "Jag borde göra det från
början för att veta vad jag gjort och vilket ljud jag har o s v." Användaren trycker på knappen
för mixer och går sedan tillbaka till tape och spelar upp bandet, men inget hörs. Användaren
lyckas sedan vidga loopen med grönparameterkontroll så att ljudet kommer tillbaka. Spelar
upp sedan upp det igen och går tillbaka till mixern och studerar bilden på displayen. "Jag har
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det på ett spår, men jag förstår inte hur jag skulle klippa ut det ur ett spår och lägga in det på
vilket spår som helst. Det vore kul att förstå sig på det."
Eftersom uppgiften tar väldigt lång tid att lösa och användaren inte har förstått de knappar
som måste användas så visar testledaren hur man ska göra.
Utdrag ur analys av videomaterialet för användare #7f3333
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10.11 Bilaga 11
Modes, utdrag ur analys av videomaterialet och efterföljande djupintervju.
Exempel 1
Användaren hittar direkt till tape genom att trycka på rätt knapp och verkar förstå ikonen.
Användaren är sedan osäker på om denne fortfarande är i synth mode och frågar vad som
kommer att hända när han eller hon försöker att spela in (håller fingret på över record).
Handledaren påpekar att OP-1 fortfarande befinner sig i synthläge, men användaren verkar
inte förstå hur man kan veta det och handledaren förklarar då att det beror på att det var det
mode som synthen befann sig i innan användaren gick över till tape, samt att det finns en liten
bild föreställande samma vågform som på knappen för synthesizer även på displayen.
Användaren ger bekräftelse på vår förklaring men det är oklart det svaret innebär förvåning
eller förståelse på grund av tonläget, men pekar sedan på knappen drum mode och knappen
för synth mode och förklarar att dessa är olika lägen.
Utdrag ur analys av videomaterialet för användare #ee00ff
Exempel 2
Har du lärt dig något nytt?
Ja, det gjorde jag. Det är lätt att använda de här funktionerna (pekar på tape-delen), men man
måste vara i rätt meny för att använda rätt funktion, man är ganska lätt och kladdar i fel, om
man t ex har ett synthljud och vill göra såhär (ändrar oktav på ett synthljud) så är det ganska
lätt att man gör det när man är i det här läget (tape) och så börjar man hålla på och så ”oj” och
så får man göra om.
Utdrag ur efterföljande djupintervju med användare #a0ff31
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10.12 Bilaga 12
Positiva egenskaper, utdrag ur analys av videomaterialet och efterföljande djupintervju.

Exempel 1
Vad tycker du om den fysiska designen nu när du suttit med OP-1?
Den är svinhäftig. Jo, men absolut, den är jättesmart. Kompakt och fin. Och det här med
färgerna gör att man lätt förstår att den hör ihop med den och så.”
Utdrag ur efterföljande djupintervju med användare #eeeeee

Exempel 2
Det är ju alltid bra att ha fler oktaver när man spelar, det är det ju, det är ju inget keyboard
som jag skulle sätta mig ner och spela sådär och jamma på. Det blir ju lite så pekfingervals.
Men det kanske räcker kanske, om man ska spela live, så kan man ha backtrackern någon
annanstans och denna mer att spela till och sådär och då tycker jag att det funkar med såhär.
Som livesynth så är den perfekt.”
Utdrag ur efterföljande djupintervju med användare #ee00ff

Exempel 3
Vad tycker du om ljudet?
Jättefint. Och jätteroliga. Jag är jättesugen på att förstå allt, alla synthmotorerna och sådant.
Det är verkligen inbjudande att börja leka. Det tycker jag är kul. Och lite oförutsägbart som
den här FM-synthen. Och det är kul. Det gillar jag verkligen.
Utdrag ur efterföljande djupintervju med användare #ff00ff

Exempel 4
Hur tycker du att OP-1 skiljer sig gentemot andra synthar du testat tidigare?
Det är väl mestadels gränssnittet för synthesen, hur det är gjort. I och med att man inte kan se
vågformen på traditionellt vis, så lyssnar man mer än vad man tittar. Det har ju blivit en stor
fara, även sequencern, att man ser takten istället för att lyssna på den. Det är det som är
positivt med bandspelaren, att man mer fri att lyssna sig fram.
Utdrag ur efterföljande djupintervju med användare #00d8ff
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Exempel 5
Hittade du några oväntade funktioner?
Eh, ja, men det är mycket det här med displayerna att man ser hur olika saker ser ut, det är ju
lite annorlunda.
Vad tycker du om den?
Det var väldigt snyggt framför allt, sen får man ju en annan inblick i ljudet. Alltså man ser
ljudet på ett annat sätt. Det blir mer en visuell grej liksom. Inte bara att man hör det, utan man
ser det på ett annat sätt. Det känns som att det skulle kunna vara användbart.
Utdrag ur efterföljande djupintervju med användare #7f3333

Exempel 6
Hur tycker du att att OP-1 är att använda?
Just det grafiska är ju väldigt kul liksom. Tycker jag.
Varför är det grafiska kul?
För att det är så annorlunda och det gillar jag. Och sen gillar jag att det inte är så mycket
knappar om man tittar på andra synthar så kan det ju vara 100 miljoner knappar och grejer hit
och dit (tittar mot de andra mer konventionella syntharna i rummet). Jag gillar att det är ett
litet format. Jag tror att det blir roligare också när man lär sig den och när man kommer igång
lite mer med den och kan jobba utan att, nu får man ju tänka på vad man gör hela tiden och
sådär. Men ja, den var rolig, det var den, det tycker jag.
Utdrag ur efterföljande djupintervju med användare #a0ff31

Exempel 7
Vilka användningsområden tycker du OP-1 lämpar sig för?
Jag tror den lämpar sig väldigt mycket som improvisationsinstrument, både för ensamma
personer och som grupp. Det tror jag skulle bli riktigt schysst. Det roliga med maskiner som
är små men kraftfulla är ju att du har en potential att bli väldigt bra på att använda dem.
Utdrag ur efterföljande djupintervju med användare #00d8ff

Exempel 8
Vilka användningsområden tycker du OP-1 lämpar sig för?
Jamen, det kan vara också att man är ute och reser, att man är iväg och ändå vill ha med sig
musik… den är ju som sagt liten och… just resa över huvud taget, både livesammanhang eller
semestersammanhang eller vad det nu än är, det är väldigt smidigt att ta med sig den. Så det är
väldigt praktiskt och bra att den är det.
Utdrag ur efterföljande djupintervju med användare #7f3333
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10.13 Bilaga 13
Hjälpfunktionen, utdrag ur analys av videomaterialet.

Exempel 1
Användaren hittar hjälpfunktionen direkt. "Jag tror det är här" och trycker sedan på knappen,
men blir osäker när talsyntesen säger "tape" (synthesizern befinner sig i tape mode) och undrar
om det verkligen är rätt. Testledaren frågar varför användaren är osäker och denne svarar då
att det beror på att den ger för lite information. "Det den sa var lite för... ohjälpsamt."
Observatören frågar vad användaren hade velat att talsyntesen skulle ha sagt. "Det här är
bandspelarfunktionen, tryck ner record, håll inne play och spela in. Jag hade nästan väntat mig
en text på displayen." Användaren påpekar sedan spontant att knappen känns farlig i livesammanhang. "Den där knappen känns farlig i live-sammanhang."
Utdrag ur analys av videomaterialet för användare #0008ff

Exempel 2
Användaren förtsår inte hur man raderar ljuden i pattern sequencern. Användaren trycker flera
gånger på hjälpfunktionen och säger att det inte står där. Användaren försöker igen och lutar
sig framåt och upptäcker att det går att scrolla texten i hjälpfunktionen, men påpekar att det
går för långsamt att scrolla.
Utdrag ur analys av videomaterialet för användare #000000

Exempel 3
Användaren förstår inte hur man ska göra för att lägga in ljud i rutnätet i pattern sequencern.
Efter att ha testat att trycka på klaviaturen så tar användaren hjälp av hjälpfunktionen och
denne förstår också att det går att scrolla texten på displayen med blå parameterkontroll.
Testledaren frågar hur användaren kom fram till att den gick att scrolla (eftersom så få andra
har listat ut detta) och får som svar att det blå sträcket i högerkanten fick honom att tro det.
Testledaren frågar också vad användaren tycker om att få textinformation på displayen.
Användaren skruvar flera varv och svarar "Jo, det är väl schysst, den är lite seg bara".
Utdrag ur analys av videomaterialet för användare #7b7b7b
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10.14 Bilaga 14
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