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Create, Publish & Present	  
– Development of an existing Webcast- product 

through interaction design 

Abstract	  

This	  thesis	  describes	  the	  assignment,	  procedures	  and	  results	  for	  the	  assembled	  

and	  developed	  prototypes	  for	  editing	  webcast-‐	  presentations.	  The	  prototypes	  

consist	  of	  two	  production	  modes,	  On-‐Demand	  and	  Live,	  adapted	  to	  an	  already	  

existing	  webcast-‐	  product.	  The	  process	  has	  been	  iteratively	  developed	  together	  

with	  the	  employer	  Qbrick.	  To	  achieve	  good	  usability	  -‐	  cognitive	  &	  heuristic	  

walkthroughs	  have	  been	  conducted.	  Features	  and	  estimated	  workflows	  have	  

been	  developed	  for	  a	  specific	  user	  profile	  from	  results	  of	  a	  pre-‐study.	  With	  

several	  cognitive	  walkthroughs	  -‐	  usability	  experts	  have	  described	  elements	  in	  

the	  prototypes	  to	  maintain	  a	  good	  transparency	  and	  usability	  for	  the	  user,	  

however	  the	  learning	  curve	  for	  first-‐time	  users	  may	  be	  high	  when	  using	  new	  

implemented	  functions.	  
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Skapa, Publicera & Presentera	  

– Utveckling av en befintlig Webcast- produkt genom 

interaktionsdesign 

Sammanfattning	  

I	  detta	  examensarbete	  beskrivs	  uppdrag,	  tillvägagångssätt	  och	  resultat	  för	  

framställning	  av	  prototyper	  för	  editering	  av	  webbsända	  presentationer.	  

Prototyperna	  består	  av	  två	  produktionslägen,	  On-‐Demand	  och	  Live,	  anpassat	  för	  

en	  befintlig	  webcast-‐	  produkt.	  Utvecklingen	  har	  skett	  iterativt	  tillsammans	  med	  

uppdragsgivaren	  Qbrick.	  För	  att	  prototyperna	  ska	  uppnå	  en	  god	  användbarhet	  

har	  kognitiva-‐	  &	  heuristiska	  genomgångar	  genomförts.	  Funktioner	  och	  tilltänkta	  

arbetsflöden	  har	  tagits	  fram	  efter	  en	  användarprofil	  utifrån	  resultat	  av	  

genomförd	  förstudie.	  Efter	  kognitiva	  genomgångar	  med	  användbarhetsexperter	  

beskrevs	  prototyperna	  kunna	  upprätthålla	  en	  god	  överskådlighet	  samt	  

användarkontroll	  för	  användaren,	  men	  att	  inlärningskurvan	  vid	  användning	  av	  

nya	  funktioner	  kan	  vara	  hög	  för	  förstagångsanvändare.	  	  

	  

Nyckelord:	  Interaktioner,	  Användbarhet,	  Webbsändning,	  Prototyper,	  

Heuristiker.	  	  	  
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1	  Inledning	  

Online-‐baserade	  webbsändningar	  (eng.	  Webcast)	  har	  under	  de	  senaste	  åren	  

utmanat	  de	  traditionella	  tillvägagångsätten	  av	  att	  kommunicera	  externt	  och	  

internt	  inom	  företag	  och	  organisationer.	  Möjligheten	  av	  att	  kunna	  genomföra	  

exempelvis	  en	  presentation	  där	  flertalet	  av	  deltagarna	  är	  utspridda	  geografiskt	  

världen	  över	  bidrar	  till	  flexibilitet,	  effektivitet	  och	  tillfredställelse.	  Att	  genomföra	  

en	  webbsändning	  kräver	  oftast	  tekniska	  kunskaper	  och	  tidigare	  erfarenheter	  då	  

programmet	  eller	  systemet	  som	  används	  kan	  upplevas	  som	  komplext	  eller	  

avancerat	  för	  en	  förstagångsanvändare.	  Den	  stora	  utmaningen	  vid	  utveckling	  

eller	  framtagning	  av	  ett	  webcast-‐system	  blir	  därför	  att	  kunna	  tillgodose	  en	  

pedagogisk	  och	  tydlig	  inlärningskurva	  för	  att	  på	  så	  sätt	  säkerställa	  att	  

funktionerna	  blir	  lätta	  att	  förstå	  sig	  på	  samt	  relevanta	  i	  sammanhanget	  för	  

användningen.	  	  

	  	  

På	  uppdrag	  av	  Qbrick	  har	  författarna	  i	  detta	  examensarbete	  fått	  möjligheten	  att	  

studera	  och	  utveckla	  arbetsflödet	  och	  interaktionen	  vid	  redigering	  av	  en	  

produktion	  i	  ett	  webcast-‐	  system.	  	  

2	  Uppdrag,	  syfte	  och	  mål	  

I	  detta	  avsnitt	  beskriver	  författarna	  kort	  om	  uppdragsgivaren	  Qbrick	  och	  vilket	  

uppdragets	  huvudsakliga	  fokusområde	  har	  varit.	  Därefter	  beskrivs	  syfte,	  mål	  och	  

avgränsningar.	  	  

2.1	  Uppdragsgivaren	  -‐	  Qbrick	  

Examensarbetet	  har	  utförts	  externt	  på	  företaget	  Qbrick	  AB,	  Stockholm.	  Qbricks	  

affärskoncept	  är	  att	  leverera	  molnbaserade	  webb-‐	  och	  mobil-‐TV	  tjänster	  där	  

produkterna	  innefattar	  skräddarsydda	  OVP-‐lösningar	  (Online	  Video	  Plattform)	  

som	  tillgodoser	  kundernas	  behov	  av	  att	  ladda	  upp,	  redigera	  och	  sända	  material	  

via	  olika	  medieenheter1.	  Qbrick	  grundades	  1999	  i	  Stockholm	  och	  har	  på	  senare	  

år	  expanderat	  sin	  verksamhet	  till	  de	  nordiska	  grannländerna	  samt	  Tyskland,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  About	  –	  Qbrick	  webpage,	  http://www.qbrick.com/AboutUs/WhyQbrick.aspx	  	  



	  

	  
2	  

Frankrike,	  Spanien	  och	  Polen.	  Företaget	  använder	  sig	  av	  en	  B2B	  (Business	  to	  

Business)	  marknadsstrategi.	  

2.2	  Produkten	  -‐	  Web-‐TV	  Presenter	  

Examensarbetet	  kommer	  behandla	  Qbricks	  egenutvecklade	  produkt,	  Web-‐TV	  

Presenter.	  Produkten	  är	  ett	  online-‐baserat	  webcast-‐verktyg	  för	  användare	  som	  

vill	  kommunicera	  externt	  eller	  internt	  via	  antingen	  direktsändningar	  (Live)	  eller	  

förinspelade	  presentationer	  (On-‐Demand).	  I	  Web-‐TV	  Presenter	  möjliggörs	  

redigering	  av	  film,	  bild	  och	  text	  till	  en	  sammansatt	  dynamisk	  presentation.	  

Materialet	  kan	  sedan	  publiceras	  i	  en	  skräddarsydd	  spelare	  (Auditorium)	  designat	  

efter	  kundens	  egna	  grafiska	  preferenser2.	  	  

2.3	  Uppdraget	  

Författarna	  fick	  uppdraget	  att	  utvärdera	  och	  utveckla	  användargränssnittet,	  

interaktions-‐	  och	  arbetsflödet	  för	  redigering	  av	  On-‐Demand	  och	  Live-‐	  

presentationer	  för	  Qbricks	  produkt	  Web-‐TV	  Presenter.	  	  

	  

Innan	  den	  praktiska	  designprocessen	  påbörjades,	  sammanställde	  författarna	   	  

användbarhetskrav	  för	  utveckling	  av	  de	  interaktiva	  prototyperna.	  De	  krav	  som	  

prioriterats	  högt	  av	  Qbrick	  är	  statusåterkoppling,	  tydligt	  arbets-‐	  och	  

interaktionsflöde,	  enhetlig	  navigering	  samt	  en	  utökad	  anpassning	  av	  

användarbehov.	  För	  att	  garantera	  att	  de	  avsedda	  prototyperna	  ska	  innehålla	  

samma	  funktionalitet	  som	  det	  redan	  befintliga	  systemet	  användes	  en	  lista	  med	  

de	  funktioner	  som	  redan	  existerar.	  	  	  

2.4	  Syfte	  

Syftet	  med	  examensarbetet	  är	  att	  designa	  för	  en	  utökad	  användarvänlighet	  och	  

överskådlighet	  i	  skapandeprocessen	  av	  produktioner	  i	  Web-‐TV	  Presenter.	  

Arbetet	  kommer	  att	  involvera	  användbarhetsprinciper	  för	  designutveckling	  

inom	  människa-‐	  datorinteraktion	  med	  kognitiva	  och	  heuristiska	  

utvärderingsmetoder.	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Products	  –	  Qbrick	  webpage,	  http://www.qbrick.com/Products/WebTVPresenter.aspx	  	  
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2.5	  Mål	  

Målet	  är	  att	  utifrån	  förstudien	  och	  en	  heuristisk	  genomgång	  av	  befintlig	  produkt,	  

skapa	  prototyper	  som	  innehåller	  ett	  nytt	  interaktivt	  gränssnitt.	  Dessa	  ska	  

utvecklas	  iterativt	  tillsammans	  med	  uppdragsgivaren	  i	  form	  av	  utvecklings-‐	  och	  

återkopplingsmöten.	  Prototyperna	  ska	  med	  sina	  nya	  funktionaliteter	  och	  

arbetsflöden	  inspirera	  till	  en	  ny	  version	  för	  Web-‐TV	  Presenter.	  	  

2.6	  Avgränsning	  

På	  grund	  av	  tidsskäl	  kunde	  inte	  alla	  delar	  av	  Web-‐TV	  Presenter	  utvärderas,	  och	  

involverades	  därför	  inte	  i	  prototyputvecklingen.	  Tillsammans	  med	  

uppdragsgivaren	  fattades	  beslutet	  att	  enbart	  fokusera	  på	  de	  delar	  som	  nämns	  i	  

uppdragsbeskrivningen.	  Vidare	  kommer	  prototyperna	  inte	  innefatta	  fasta	  

grafiska	  färgelement,	  verklig	  upplösning	  samt	  programmering.	  	  
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3	  Teoretiska	  perspektiv	  
I	  detta	  kapitel	  behandlas	  teorier	  inom	  ämnesområdet	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  de	  

studier	  och	  prototyper	  som	  författarna	  själva	  skapat.	  De	  preliminära	  

utgångspunkterna	  för	  denna	  del	  blir	  således	  användbarhetsutvärderingsmetoder	  

och	  interaktionsdesign.	  	  

3.1	  Användbarhet	  	  

Användbarhet	  (eng.	  usability)	  i	  digitala	  system	  förknippas	  med	  egenskaper	  som	  

bör	  eftersträva	  en	  enkel	  användning,	  lättlärdhet,	  flexibilitet	  och	  en	  god	  förståelse	  

av	  ett	  mänskligt	  kognitivt	  beteende	  (Benyon,	  Turner	  &	  Turner,	  2005,	  s.56).	  

Utgångspunkten	  är	  att	  användaren	  inte	  bör	  uppleva	  att	  aktiviteterna	  känns	  

komplexa	  på	  grund	  av	  den	  tekniska	  och	  grafiska	  utformningen	  av	  ett	  system.	  En	  

utformad	  konceptuell	  design	  bidrar	  till	  att	  arbetsprocessens	  flöde	  tydligare	  

kommuniceras	  till	  användaren,	  vilket	  innebär	  att	  den	  önskade	  aktiviteten	  lättare	  

kan	  genomföras	  (Benyon,	  Turner	  &	  Turner,	  2005,	  s.58).	  

	  

Att	  förstå	  samspelet,	  relationen	  och	  interaktionen	  mellan	  människor	  och	  datorer	  

(MDI)	  har	  fått	  en	  allt	  större	  plats	  i	  utformningen	  för	  designkriterier	  av	  

användargränssnitt.	  Att	  inspireras	  av	  användarens	  verkliga	  arbete	  ger	  insikt	  om	  

hur	  artefakter,	  moduler	  och	  funktioner	  bör	  konstrueras	  för	  att	  generera	  ett	  

överskådligt	  samt	  ”korrekt”	  nyttjande	  (Benyon,	  Turner	  &	  Turner,	  2005,	  s.58).	  	  

3.2	  Interaktionsdesign	  

Den	  utvidgade	  användning	  av	  informationssystem	  i	  dagens	  samhälle	  har	  haft	  en	  

stor	  inverkan	  på	  utvecklingen	  inom	  interaktionsdesign.	  Begreppet	  

användarupplevelse	  har	  i	  allt	  större	  utsträckning	  involverat	  icke-‐instrumentella,	  

estetiska	  och	  känslomässiga	  kvalitéer	  i	  den	  mänskliga	  användningen	  av	  digitala	  

artefakter	  (Löwgren	  &	  Stolterman,	  2004	  s.91-‐92,	  149).	  	  

	  

Interaktionsdesign	  fokuserar	  oftast	  på	  komplexa	  problemlösningsaktiviteter	  och	  

ett	  kreativt	  tänkande.	  Olika	  begrepp	  och	  metoder	  representerar	  ofta	  olika	  

användningsområden	  och	  är	  viktiga	  då	  de	  används	  som	  standardiserade	  

designprinciper.	  Det	  tilltänkta	  arbetsflödet	  behöver	  inte	  vara	  detaljerat	  utformat,	  

utan	  bara	  ge	  en	  initial	  bild	  av	  vad	  som	  behövs	  sättas	  i	  fokus	  för	  användaren	  eller	  
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de	  som	  utvärderar	  systemet.	  Exempel	  på	  dessa	  är:	  statiska	  problem,	  styrkor,	  

befintliga	  lösningar	  och	  referenser	  inom	  existerande	  arbetsflöden	  (Fischer,	  1993,	  

s.18-‐21).	  	  

	  

System	  som	  innehåller	  flera	  funktioner	  är	  oftast	  skapade	  för	  att	  tillgodose	  fler	  

behov	  samt	  användningsområden	  och	  förväntas	  därför	  brukas	  mer	  frekvent.	  

Dessa	  typer	  av	  system	  är	  oftast	  mer	  inriktade	  mot	  erfarna	  yrkesgrupper.	  Men	  

oavsett	  tidigare	  erfarenheter	  krävs	  det	  en	  genomgång	  av	  hur	  systemet	  ska	  

användas.	  En	  förstagångsanvändare	  kan	  med	  tiden	  känna	  sig	  mer	  tillfredsställd	  

om	  flera	  funktioner	  fanns	  tillgängliga,	  detta	  med	  förutsättning	  att	  systemets	  

utformning	  tillgodoser	  en	  lätt	  inlärningskurva.	  Ett	  system	  innehållandes	  många	  

funktioner	  utformas	  med	  hänsyn	  till	  tre	  vanligt	  uppkomna	  designsvårigheter:	  

	  

• De	  funktioner	  som	  beräknas	  användas	  minst	  får	  inte	  ta	  plats	  eller	  

använda	  för	  mycket	  yta	  av	  gränssnittet.	  

• ”Anonyma”	  funktioner	  måste	  vara	  lättillgängliga	  när	  det	  behövs.	  

• Funktionernas	  placering	  och	  utformning	  ska	  få	  användaren	  att	  förstå	  

syftet	  och	  användandet.	  

	  

Om	  punkterna	  ovan	  inte	  uppfylls	  kan	  konsekvensen	  bli	  att	  användaren	  fastnar	  i	  

arbetsflödet.	  Vid	  ett	  sådant	  scenario	  skall	  systemet	  tydligt	  och	  visuellt	  förmedla	  

att	  stöd	  finns,	  exempelvis	  i	  form	  av	  ett	  aktivt	  hjälpsystem.	  För	  att	  uppfylla	  

behoven	  ska	  hjälpfunktionen	  finnas	  i	  anslutning	  till	  det	  aktuella	  problemet	  och	  

hjälpa	  användaren	  med	  lösningsförslag	  (Scott	  &	  Neil,	  2009,	  s.5-‐8).	  	  
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3.3	  Heuristisk	  utvärdering	  

För	  att	  identifiera	  potentiella	  användbarhetsproblem	  kan	  en	  heuristisk	  

utvärdering	  (eng.	  Heuristic	  Evaluation)	  genomföras.	  Syftet	  är	  att	  gå	  igenom	  en	  

uppsättning	  etablerade	  användbarhetsprinciper,	  även	  kallat	  heuristiker,	  för	  att	  

sedan	  granska	  det	  aktuella	  gränssnittet	  (Nielsen,	  1992,	  s.375-‐376).	  Metodens	  

tydliga	  tillvägagångsätt	  bidrar	  till	  att	  utvärderingen	  upplevs	  flexibel	  i	  den	  form	  

att	  metoden	  kan	  genomföras	  av	  utvärderare	  med	  mindre	  expertkompetens	  

(Nielsen	  &	  Molich,	  1990,	  s.249).	  Dock	  bör	  utvärderarna	  ha	  kompetens	  inom	  både	  

utvärderingsmetoden	  och	  användandet	  av	  produkten	  för	  öka	  chansen	  att	  hitta	  

flera	  problem	  i	  gränssnittet.	  	  

	  

En	  stor	  fördel	  med	  metoden	  är	  kostnadseffektiviteten,	  vilket	  innebär	  att	  den	  är	  

billig	  att	  genomföra	  i	  förhållande	  till	  de	  användbarhetsproblem	  som	  registreras.	  

Utvärderingen	  brukar	  vanligtvis	  inte	  ta	  särskilt	  lång	  tid	  att	  utföra,	  givetvis	  

påverkas	  detta	  av	  komplexiteten	  i	  systemet	  som	  utvärderas	  samt	  hur	  många	  

utvärderare	  som	  närvarar.	  Jakob	  Nielsen	  (1992)	  påpekar	  att	  metoden	  är	  

anpassningsbar	  i	  olika	  delar	  av	  ett	  system	  och	  att	  metoden	  även	  anses	  vara	  lätt	  

att	  använda	  för	  en	  oerfaren	  utvärderare.	  Men,	  tidigare	  studier	  har	  visat	  att	  

metoden	  kan	  behöva	  kompletteras	  i	  de	  fall	  då	  utvärderingen	  sker	  utan	  

expertkompetens.	  I	  dessa	  fall	  tenderar	  utvärderingen	  att	  identifiera	  flera	  

problem	  av	  mindre	  betydelsefull	  karaktär	  och	  färre	  problem	  som	  är	  mer	  centrala	  

för	  slutanvändaren	  (Mack	  &	  Nielsen,	  1992,	  S.30-‐32).	  Den	  heuristiska	  

utvärderingen	  bör	  genomföras	  som	  ett	  första	  steg	  i	  designutvecklingen	  för	  att	  

minimera	  risken	  att	  uppkomna	  problem	  noteras	  i	  efterhand.	  Dessa	  kan	  vara	  

kritiska	  att	  åtgärda	  då	  större	  delar	  av	  systemet	  sannolikt	  är	  beroende	  av	  

varandras	  grundläggande	  funktionalitet.	  Därför	  kan	  det	  bli	  besvärligt	  att	  ändra	  

en	  mindre	  del	  utan	  att	  behöva	  ändra	  flera	  större	  delar	  i	  systemet	  (Sears,	  1997,	  

s.216-‐217).	  
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De	  riktlinjer	  som	  används	  för	  utvärderingen	  är	  uppsatta	  heuristiker	  framtaget	  av	  

Nielsen	  &	  Molich	  (1990)	  som	  använts	  som	  underlag	  av	  empiriska	  studier.	  	  

	  

Synlig	  systemstatus	  
Systemet	  bör	  alltid	  informera	  användaren	  om	  vad	  som	  händer	  och	  var	  man	  
befinner	  sig	  med	  hjälp	  av	  synlig	  återkoppling.	  	  

	  

Matcha	  verkligheten	  mot	  systemet	  
Språket	  skall	  vara	  begripligt	  för	  de	  som	  använder	  systemet	  och	  inte	  innehålla	  
termer	  och	  begrepp	  som	  kan	  skapa	  förvirring.	  Informationen	  ska	  således	  
presenteras	  efter	  bestämda	  konventioner	  i	  en	  naturlig	  ordning.	  	  

	  

Användarkontroll	  och	  frihet	  
Tydlig	  navigation	  som	  enkelt	  visar	  användaren	  hur	  man	  kan	  ångra	  ett	  val	  och	  ta	  
sig	  tillbaka	  ett	  eller	  flera	  steg.	  Funktioner	  och	  knappar	  som	  även	  de	  tydligt	  visar	  
hur	  man	  kan	  spara	  eller	  bekräfta	  för	  att	  komma	  vidare	  till	  nästa	  steg.	  	  
	  
Konsekvent	  
Systemet	  skall	  vara	  konsekvent	  och	  använda	  sig	  av	  samma	  typ	  av	  språk,	  begrepp	  
och	  förklaringar.	  Följa	  systemkonvention	  som	  fastställs.	  	  

	  

Felmeddelanden	  
Användaren	  skall	  snabbt	  och	  enkelt	  förstå	  vad	  eventuella	  felmeddelanden	  
innebär	  och	  varför	  de	  uppstår.	  Kontrollera	  och	  presentera	  lösningsalternativ	  för	  
användaren	  som	  sedan	  ska	  kunna	  ta	  sig	  vidare	  från	  denna	  process	  utan	  problem.	  	  
	  

Belastning	  på	  minnet	  	  
Minimera	  användarens	  kognitiva	  belastning	  genom	  att	  göra	  föremål,	  handlingar	  
och	  alternativ	  synliga.	  Användaren	  skall	  inte	  behöva	  komma	  ihåg	  information	  
från	  en	  del	  av	  dialogen	  till	  en	  annan.	  Instruktioner	  för	  användning	  av	  systemet	  
ska	  vara	  synliga	  eller	  lättåtkomliga	  när	  så	  är	  efterfrågat.	  

	  

Flexibel	  och	  effektiv	  användning	  för	  alla	  
Systemet	  skall	  kunna	  tillgodose	  interaktioner	  för	  både	  användare	  med	  stor	  
erfarenhet	  och	  samtidigt	  för	  de	  med	  mindre	  erfarenhet.	  Tillåta	  användare	  att	  
själva	  skräddarsy	  sin	  egen	  interaktion	  i	  systemet.	  	  

	  

Tilltalande	  och	  tydlig	  design	  	  	  
Funktioner	  bör	  inte	  innehålla	  information	  som	  är	  irrelevant	  eller	  sällan	  används.	  
Varje	  extra	  enhet	  av	  information	  i	  en	  dialog	  konkurrerar	  med	  övrigt	  utrymme	  i	  
designen	  och	  minskar	  därför	  dess	  relativa	  synlighet	  om	  de	  inte	  behövs.	  	  

	  

	   	  



	  

	  
8	  

Hjälpfunktion	  vid	  problem	  och	  oklarheter	  i	  systemet	  
Felmeddelanden	  bör	  uttryckas	  i	  klartext	  (inga	  koder),	  exakt	  indikera	  problemet	  
och	  därefter	  föreslå	  konstruktiva	  lösningar	  för	  användaren.	  Systemet	  skall	  vara	  
så	  pass	  användarvänligt	  att	  man	  klarar	  sig	  utan	  användningen	  av	  
hjälpfunktioner.	  Men	  däremot	  kan	  det	  vara	  nödvändigt	  att	  tillhandahålla	  
dokumentationsstöd	  av	  hjälp	  i	  fall	  problem	  eller	  oklarheter	  i	  systemet	  skulle	  
uppstå.	  All	  sådan	  information	  ska	  vara	  lätt	  att	  hitta,	  fokuserat	  på	  användarens	  
behov	  och	  därefter	  kunna	  lista	  konkreta	  åtgärder	  som	  hjälper	  användare	  vidare.	  	  

	  

3.4	  Kognitiv	  genomgång	  

Att	  utvärdera	  ett	  gränssnitt	  genom	  att	  simulera	  en	  användares	  

problemlösningsprocess	  tillsammans	  med	  expertutvärderare,	  designers	  eller	  

deltagare	  med	  kompetens	  inom	  området	  kallas	  för	  en	  kognitiv	  genomgång	  (eng.	  

cognitive	  walkthrough).	  Metoden	  går	  ut	  på	  att	  undersöka	  ifall	  användaren	  kan	  

lära	  sig	  systemet	  per	  automatik	  med	  det	  uppbyggda	  gränssnittet	  och	  dess	  

tillhörande	  funktioner	  genom	  den	  utvecklade	  interaktionsdesignen	  (Sears,	  1997,	  

s.217-‐218).	  	  

	  

För	  att	  kunna	  genomföra	  en	  kognitiv	  genomgång	  är	  det	  viktigt	  att	  kartlägga	  och	  

skapa	  en	  användarprofil	  som	  ska	  gestalta	  användningen	  i	  systemet.	  Här	  är	  det	  

väsentligt	  att	  i	  största	  möjliga	  mån	  eftersträva	  detaljerad	  information	  för	  att	  

resultatet	  av	  utvärderingen	  ska	  bli	  verklighetstroget	  och	  tillförlitligt.	  Nästa	  steg	  

är	  att	  ta	  fram	  olika	  uppsättningar	  av	  scenarier	  för	  den	  tilltänkta	  användaren	  i	  

systemet	  (Polson,	  Lewis,	  Rieman	  &	  Wharton1992,	  s.13-‐15).	  Efter	  framtagandet	  

av	  användarprofilen	  delas	  uppgifterna	  in	  i	  Viktiga	  och	  Realistiska.	  

	  

Den	  förstnämnda	  fokuserar	  på	  uppgifter	  i	  funktioner	  som	  används	  ofta	  i	  

systemet.	  Men	  även	  uppgifter	  i	  scenariot	  som	  kan	  vara	  sällsynta	  och	  samtidigt	  

kritiska	  för	  användaren	  bör	  lyftas	  fram	  under	  denna	  kategori.	  Den	  andra	  

kategorin	  strävar	  efter	  att	  upprätthålla	  en	  naturlig	  och	  verklighetstrogen	  

arbetsmiljö.	  Med	  detta	  menas	  att	  användaren	  ska	  känna	  igen	  sig	  i	  hur	  arbeten	  

utförs	  i	  ett	  visst	  system,	  det	  vill	  säga	  konventionellt	  uppbyggt.	  Realistiska	  

helhetsuppgifter	  bör	  genomföras	  och	  inte	  bara	  utövandet	  av	  olika	  funktioner	  i	  

systemet	  i	  sig.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  inte	  bara	  utvärdera	  funktionerna	  separat,	  
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utan	  även	  analysera	  utifrån	  ett	  perspektiv	  som	  kan	  genomföras	  vid	  ett	  arbete	  

med	  produkten	  i	  verkligenheten	  (Lewis	  &	  Wharton,	  1997,	  s.337).	  

	  

De	  korrekta	  lösningarna	  på	  uppgifterna	  i	  scenariot	  konstrueras	  efter	  ett	  

motiverat	  tillvägagångssätt	  som	  användarprofilen	  skulle	  kunna	  tänkas	  använda	  

för	  att	  lyckas	  med	  uppgiften.	  Denna	  process	  beskriver	  huruvida	  prototypen	  

tillfredsställer	  användarens	  behov	  i	  anslutning	  till	  de	  handlingar	  som	  utvärderas.	  

De	  svar	  som	  genereras	  under	  denna	  sekvens	  är	  av	  karaktären	  ”Ja”	  eller	  ”Nej”.	  

Efter	  varje	  utförd	  handling	  skall	  en	  återberättande	  historia	  diskuteras	  för	  att	  

bekräfta	  användarens	  tankesätt.	  Om	  svaret	  innehåller	  ”Ja”	  ska	  en	  historia	  med	  en	  

förklaring	  till	  varför	  utvärderaren	  förväntar	  sig	  att	  användaren	  kommer	  att	  

genomföra	  rätt	  handling.	  Omvänt	  ska	  en	  historia	  om	  svaret	  är	  ”Nej”	  informera	  

om	  varför	  komplikationer	  kan	  uppstå	  och	  varför	  vissa	  användare	  förväntas	  få	  

problem	  vid	  denna	  sekvens	  (Polson,	  Lewis,	  Rieman	  &	  Wharton,	  1992,	  s.17-‐20).	  	  

	  

Frågorna	  nedan	  används	  som	  stöd	  för	  analys	  av	  den	  kognitiva	  genomgången:	  	  

	  
Kunskap	  och	  förståelse	  	  
Kommer	  användaren	  att	  förstå	  vad	  det	  är	  som	  ska	  göras?	  	  
	  

Uppmärksamhet	  	  
Kommer	  användaren	  att	  uppmärksamma	  den	  rätta	  handlingen	  som	  systemet	  
kräver?	  	  
	  

Mål	  och	  bekvämlighet	  	  
Kommer	  denna	  handling	  att	  kunna	  associeras	  med	  det	  som	  användaren	  vill	  
uppnå?	  
	  
Lösningsförmågan	  	  
Om	  rätt	  handling	  utförs,	  kommer	  användaren	  förstå	  att	  detta	  är	  ett	  framsteg	  mot	  
en	  lösning	  av	  uppgiften?	  
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Det	  väsentliga	  i	  denna	  process	  är	  att	  större	  delen	  av	  designen	  redan	  är	  

implementerad	  för	  att	  eliminera	  eventuella	  misstolkningar	  och	  andra	  

otydligheter.	  Skulle	  en	  kognitiv	  genomgång	  genomföras	  tidigt	  i	  utformningen	  av	  

produkten	  är	  det	  nödvändigt	  att	  skapa	  kompletterande	  skisser	  av	  skärmdumpar	  

eller	  dokument	  med	  tillhörande	  dialoger	  för	  att	  inte	  behöva	  utelämna	  generella	  

funktioner	  i	  gränssnittet	  som	  kan	  påverka	  utvärderingen	  (Polson,	  Lewis,	  Rieman	  

&	  Wharton,	  1992,	  s.17-‐20).	  	  

	  

3.5	  Heuristisk	  genomgång	  
En	  heuristisk	  genomgång	  (eng.	  heuristic	  walkthrough)	  är	  en	  metod	  som	  

kombinerar	  både	  heuristisk	  utvärdering	  och	  kognitiv	  genomgång	  med	  

egenskapade	  uppgifter	  kopplade	  till	  funktionernas	  syfte	  i	  systemet.	  Till	  skillnad	  

från	  att	  enbart	  lösa	  uppgifterna	  utifrån	  den	  tilltänkta	  användarprofilen	  tas	  det	  

även	  hänsyn	  till	  hur	  utvärderarna	  själva	  skulle	  agera	  i	  processen.	  Att	  själv	  

utforska	  systemet	  bidrar	  således	  till	  en	  inlärningsprocess	  som	  kan	  jämföras	  med	  

en	  förstagångsanvändares	  arbetsmönster.	  Därefter	  kan	  resultatet	  användas	  som	  

underlag	  för	  tillförlitligheten	  av	  systemet.	  Att	  binda	  samman	  utvärderingen	  med	  

heuristiska	  riktlinjer	  ger	  upphov	  till	  att	  finna	  fler	  användbarhetsproblem	  och	  ett	  

bättre	  helhetsperspektiv.	  Samtidigt	  är	  det	  viktigt	  att	  poängtera	  att	  utvärderarna	  

inte	  nödvändigtvis	  behöver	  vara	  experter	  eller	  slutanvändare,	  vilket	  dock	  kan	  

resultera	  i	  att	  mindre	  viktiga	  problem	  identifieras	  (Sears,	  1997,	  s.218-‐223).	  	  
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4	  Metod	  och	  genomförande	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  de	  metoder	  som	  använts	  som	  underlag	  för	  

framtagandet	  av	  prototyperna.	  	  

4.0.1	  Förstudie	  

Författarnas	  kunskaper	  och	  erfarenheter	  för	  streaming	  och	  webcast	  var	  till	  en	  

början	  av	  projektet	  relativt	  begränsade.	  Därför	  genomfördes	  i	  projektets	  

inledande	  skede	  en	  förstudie	  för	  att	  bekanta	  sig	  med	  den	  befintliga	  produkten.	  

Informationsmöten	  med	  uppdragsgivaren	  gav	  författarna	  en	  tydlig	  förklaring	  av	  

produktens	  koncept,	  syfte	  och	  mål.	  

	  

För	  att	  få	  en	  klar	  bild	  av	  de	  som	  använder	  Web-‐TV	  Presenter	  är	  det	  av	  betydelse	  

att	  få	  kunskap	  om	  den	  existerande	  användaren.	  Användarprofilen	  har	  därför	  

tagits	  fram	  efter	  intervjuer	  och	  samråd	  med	  uppdragsgivaren.	  Den	  typiska	  

användaren	  innehar	  god	  erfarenhet	  och	  kunskap	  av	  videoredigering	  med	  hög	  

datorkunskap	  och	  teknikvana	  i	  såväl	  som	  domänkunskap	  inom	  området	  för	  

streaming	  samt	  webcast.	  	  

	  

Användarprofilen	  kompletterades	  även	  med	  frågor	  som	  berörde	  vilka	  funktioner	  

som	  frekvent	  används	  idag	  och	  hur	  den	  nuvarande	  inlärningskurvan	  såg	  ut.	  

Informationsinsamlingen	  av	  detta	  underlag	  erhölls	  genom	  diskussioner	  

tillsammans	  med	  utvecklings-‐	  och	  supportenheten	  hos	  uppdragsgivaren.	  	  

	  

Som	  ett	  avslutande	  steg	  i	  förstudien	  bekantade	  författarna	  sig	  med	  systemets	  

arbetsflöde	  och	  funktioner	  genom	  att	  fritt	  undersöka	  och	  utforska	  de	  avgränsade	  

delarna.	  Vilka	  steg	  kunde	  användaren	  tänkas	  gå	  igenom,	  och	  hur	  många	  olika	  sätt	  

gick	  detta	  att	  genomföras	  på?	  Detta	  gav	  även	  upphov	  till	  att	  skapa	  ett	  första	  

intryck	  av	  huruvida	  användbarheten	  och	  interaktionen	  upplevdes.	  Målet	  med	  

förstudien	  var	  således	  att	  skapa	  en	  bild	  av	  vem	  som	  kommer	  använda	  systemet	  

och	  hur	  det	  kommer	  användas.	  
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4.1	  Heuristisk	  genomgång	  av	  befintligt	  system	  

Efter	  förstudien	  valde	  författarna	  att	  genomföra	  en	  heuristisk	  genomgång	  av	  det	  

befintliga	  Web-‐TV	  Presenter,	  då	  metoden	  med	  enkla	  medel	  ger	  en	  god	  översikt	  

av	  interaktionsflödet	  och	  användbarheten	  i	  systemet.	  Utvärderingen	  påbörjades	  

genom	  att	  fastställa	  uppgiftsorienterade	  handlingar	  efter	  den	  framtagna	  

användarprofilens	  tänkta	  tillvägagångssätt	  vid	  skapandet	  av	  ett	  projekt.	  För	  

varje	  genomförd	  handling	  granskades	  de	  utförda	  uppgifterna	  med	  Jakob	  

Nielsens	  heuristiker	  (se	  avsnitt	  3.3).	  Dessutom	  tog	  författarna	  hänsyn	  till	  

systemets	  perceptuella	  tydlighet,	  vilket	  innebär	  att	  grafiska	  element	  bör	  vara	  

åtskilt	  från	  varandra	  för	  att	  läsbarheten,	  storleken	  och	  typsnitt	  enklare	  ska	  

kunna	  visualiseras.	  	  

	  

Sammanfattningen	  av	  resultatet	  (se	  avsnitt	  5.1)	  har	  författarna	  valt	  att	  

kategorisera	  i	  olika	  fokusområden,	  dessa	  är:	  överskådlighet,	  användarkontroll	  

och	  konsekvent	  design.	  Med	  hänsyn	  till	  den	  bestämda	  avgränsningen	  och	  

uppdragsbeskrivningen	  involverade	  genomgången	  inte	  alla	  artefakter	  i	  systemet.	  	  

4.2	  Prototyparbete	  

Prototyp	  är	  en	  visuell	  artefakt	  på	  ett	  system	  eller	  produkt	  som	  befinner	  sig	  i	  

utvecklingsfasen	  av	  designprocessen.	  Artefaktens	  gränssnitt	  bidrar	  till	  att	  

användare,	  utvärderare	  och	  utvecklare	  får	  en	  greppbar	  uppfattning	  i	  ett	  tidigt	  

skede	  av	  utvecklingen,	  dock	  kan	  detta	  vara	  i	  form	  av	  begränsade	  funktioner,	  

prestanda	  och	  stabilitet.	  Med	  hjälp	  av	  en	  visuell	  prototyp	  kan	  formgivarna	  lättare	  

uttrycka	  sina	  projektidéer	  för	  bland	  annat	  arbetsflöden,	  funktioner	  samt	  

användargränssnitt,	  och	  samtidigt	  förtydliga	  eventuella	  oklarheter	  i	  designen	  

(Gulliksen	  &	  Göransson,	  2002,	  s.242).	  

4.2.1	  Skissarbetet	  

För	  att	  vidhålla	  en	  agil	  utvecklingsmetod	  vid	  skissering	  av	  prototyperna	  

användes	  penna,	  papper	  och	  digitala	  skisseringsverktyg	  på	  surfplattor	  som	  ett	  

första	  steg.	  Under	  brainstormingssessioner	  användes	  whiteboard	  för	  att	  få	  en	  

större	  överblick	  av	  illustrerade	  och	  tilltänkta	  idéer.	  De	  enklare	  skisserna	  

omvandlades	  sedan	  till	  digitala	  mockups	  via	  exempelvis	  MS	  PowerPoint.	  Detta	  

visade	  sig	  vara	  ett	  mycket	  användbart	  verktyg	  för	  att	  snabbt	  strukturera	  nya	  
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idéer	  och	  implementeringar.	  Därmed	  kunde	  en	  klar	  och	  visuell	  design	  för	  

användningen	  till	  formella	  möten	  med	  uppdragsgivaren	  upprätthållas.	  	  	  

4.2.2	  Iterativ	  utveckling	  av	  prototyper	  

Tillsammans	  med	  uppdragsgivaren	  har	  prototyperna	  utformats	  med	  hjälp	  av	  

kontinuerliga	  informationsmöten.	  Utvecklingen	  har	  skett	  iterativt	  för	  att	  kunna	  

producera	  nya	  lösningar	  och	  förbättringar	  anpassat	  efter	  uppdragsgivarens	  och	  

användarprofilens	  önskemål.	  Det	  vill	  säga	  att	  utforska	  vilka	  implementeringar	  

som	  bär	  eller	  brister	  i	  designens	  funktionalitet	  och	  samtidigt	  motivera	  varför	  

förändringar	  i	  så	  fall	  har	  utförts,	  vad	  som	  kommunicerades	  felaktigt	  samt	  hur	  

detta	  kan	  förbättras	  till	  nästkommande	  designlösning	  (Gulliksen	  &	  Göransson,	  

2002,	  s.243-‐244).	  

	  

Författarna	  involverade	  flera	  deltagare	  i	  designprocessen	  för	  att	  utvidga	  de	  

designutrymmen	  som	  granskades.	  Detta	  innebar	  att	  representanter	  för	  

användarna,	  domän-‐	  och	  användbarhetsexperter	  var	  delaktiga	  i	  designprocessen	  

för	  att	  utvärdera	  prototyper	  samt	  medverka	  i	  diskussioner	  av	  dess	  utformning.	  I	  

detta	  steg	  var	  det	  viktigt	  att	  designa	  riktlinjer	  för	  att	  vara	  säker	  på	  att	  

användbarheten	  och	  målen	  från	  den	  sista	  iterativa	  fasen	  var	  uppfyllda,	  de	  vill	  

säga,	  eliminera	  ett	  steg	  som	  inte	  var	  kopplat	  till	  användarens	  val	  av	  arbete	  

(Lewis	  &	  Wharton,	  1997,	  s.336).	  	  
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4.3	  Kognitiv	  genomgång	  av	  prototyp	  

För	  att	  närmare	  undersöka	  prototypernas	  grundläggande	  användargränssnitt	  

med	  dess	  tilltänka	  interaktions-‐	  och	  arbetsflöde	  bjöd	  författarna	  in	  experter	  

inom	  forskningsområdet	  Människa-‐datorinteraktion	  (MDI)	  till	  tre	  enskilt	  utförda	  

kognitiva	  genomgångar.	  Metodens	  utgångspunkt	  var	  att	  utvärdera	  och	  gå	  igenom	  

designen	  utifrån	  uppgifter	  för	  att	  därefter	  simulera	  händelserna	  utifrån	  det	  

planerade	  arbetsmönstret.	  Syftet	  var	  att	  experterna,	  utifrån	  sin	  kompentens	  

skulle	  bedöma	  om	  det	  konstruerade	  scenarierna	  ansågs	  realistiska	  och	  

övertygande.	  Författarnas	  mål	  med	  genomgången	  var	  att	  få	  en	  uppfattning	  om	  

användarprofilen	  har	  lätt	  att	  lära	  sig	  systemets	  funktioner	  och	  hur	  dessa	  sätts	  i	  

ett	  sammanhang	  av	  uppgifterna	  (Gulliksen	  &	  Göransson,	  2002,	  s.257-‐258).	  	  

	  

Vid	  genomförandet	  av	  metoden	  måste	  utvärderaren	  vara	  noga	  med	  att	  följa	  de	  

steg	  som	  presenteras	  i	  de	  förutbestämda	  uppgiftsdokumenten,	  eftersom	  det	  är	  

dessa	  uppgifter	  som	  definierar	  användarens	  förväntande	  tillvägagångsätt	  i	  

systemet.	  Även	  om	  oplanerade	  problem	  skulle	  dyka	  upp	  i	  ett	  tidigt	  skede	  av	  

interaktionen	  bör	  expertutvärderaren	  fortsätta	  med	  efterföljande	  handling.	  

Detta	  beror	  främst	  på	  att	  utvecklarna	  skall	  kunna	  notera	  om	  resten	  av	  

interaktion	  är	  genomförbar	  trots	  det	  uppkomna	  felet.	  	  

4.3.1	  Inspelning	  och	  dokumentering	  
För	  att	  säkerställa	  att	  reliabiliteten	  i	  undersökningen	  stärks	  kan	  automatiska	  

metoder	  och	  tekniker	  vara	  lämpligt	  att	  använda.	  Detta	  för	  att	  lättare	  registrera	  

de	  steg	  som	  utförs	  samt	  hur	  rörelsemönstret	  kopplat	  till	  den	  motoriska	  

belastningen	  hos	  användaren	  kan	  se	  ut.	  Automatiska	  metoder	  involverar	  

exempelvis:	  videoutrustning,	  ljudinspelning	  och	  mjukvaruprogram	  med	  

inbyggda	  loggfiler	  som	  registrerar	  musrörelser	  och	  knapptryckningar	  (Ivory	  &	  

Hearst,	  2001,	  s.472-‐474).	  	  

	  

I	  undervärderingsmetoderna	  användes	  inspelningsutrustning	  i	  form	  av	  diktafon,	  

därefter	  transkriberades	  råmaterialet	  för	  att	  lättare	  kunna	  bearbeta	  viktiga	  

sekvenser.	  Transkriberingen	  ser	  även	  till	  att	  bemöta	  anklagelser	  om	  att	  

exempelvis	  resultatet	  inte	  är	  korrekt	  i	  förhållande	  till	  undersökningen	  (Bryman,	  

2001,	  s.428-‐429).	  	  
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4.4	  Metodkritik	  

Författarnas	  huvudsakliga	  val	  av	  metod	  har	  resulterat	  i	  att	  inga	  slutanvändare	  

involverats	  i	  utvärderingen	  av	  prototyperna.	  Användbarhetstester	  skulle	  kunna	  

ha	  medfört	  en	  högre	  grad	  av	  reliabilitet	  när	  verkliga	  användare	  i	  en	  första	  

kontakt	  bekantar	  sig	  med	  systemet	  (Gulliksen	  &	  Göransson,	  2002,	  s.106-‐107).	  

Testerna	  skulle	  även	  kunna	  ha	  använts	  som	  ett	  starkt	  komplement	  av	  de	  

genomförda	  utvärderingarna	  för	  att	  styrka	  de	  förändringar	  som	  genomförts.	  	  

	  

Valet	  att	  involvera	  expertutvärderare	  har	  varit	  givande,	  men	  samtidigt	  

tidskrävande.	  Främst	  på	  grund	  av	  att	  utvärderarna	  varit	  svåra	  att	  rekrytera	  med	  

tanke	  på	  deras	  knapphändiga	  tid.	  Metoderna	  kan	  i	  vissa	  fall	  ha	  genererat	  ”falska”	  

problem	  i	  genomgångarna	  då	  utvärderarna	  av	  systemet	  inte	  nödvändigtvis	  följt	  

de	  egentliga	  arbetsmönstren	  för	  slutanvändaren.	  Scenariernas	  utformning	  kan	  

vara	  konstruerade	  efter	  ett	  optimalt	  användande	  av	  de	  funktioner	  som	  skulle	  

undersökas,	  vilket	  kan	  ha	  utelämnat	  andra	  relevanta	  tillvägagångssätt.	  	  

	  

Trots	  att	  författarna	  i	  genomgångarna	  noggrant	  poängterat	  att	  designen	  inte	  

omfattar	  korrekta	  proportioner	  kan	  intrycket	  av	  gränssnittet	  ha	  bidragit	  till	  att	  

fokus	  lagts	  på	  fel	  saker	  i	  utvärderingen.	  Emellertid	  bör	  det	  tilläggas	  att	  

författarna	  inte	  är	  erfarna	  i	  rollen	  som	  facilitator,	  dock	  kändes	  denna	  roll	  mer	  

trygg	  ju	  fler	  utvärderingar	  som	  genomfördes.	  Detta	  kunde	  möjligtvis	  ha	  

undvikits	  genom	  att	  testat	  utformningen	  av	  den	  kognitiva	  genomgången	  via	  

pilotstudier	  med	  exempelvis	  studiekamrater	  eller	  familj.	  	  
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5	  Resultat	  

I	  detta	  kapitel	  sammanställer	  författarna	  resultatet	  av	  de	  tre	  delarna	  i	  

utvecklingsarbetet:	  heuristiskt	  utvärdering,	  skapa	  prototyp	  och	  kognitiv	  

genomgång	  av	  prototyp.	  

5.1	  Heuristisk	  genomgång	  av	  befintligt	  system	  

Arbetsprocessen	  inom	  den	  heuristiska	  genomgången	  utfördes	  tillsammans	  med	  

Jakob	  Nielsens	  heuristiska	  riktlinjer	  i	  kombination	  med	  den	  uppgiftsorienterade	  

utvärderingen	  (se	  avsnitt	  3.3).	  Genomförandet	  har	  utförts	  i	  både	  On-‐Demand	  och	  

Live-‐	  läget.	  Slutligen	  gav	  metoden	  författarna	  ett	  bra	  underlag	  för	  vidare	  

fastställning	  på	  krav	  av	  de	  tilltänkta	  implementeringarna	  i	  prototypen.	  	  

	  

Resultatet	  sammanfattas	  utifrån	  de	  valda	  fokusområdena	  och	  innefattar	  inte	  alla	  

utvärderade	  element.	  Delarna	  som	  utvärderas	  är:	  överskådlighet,	  

användarkontroll	  och	  konsekvent	  design,	  vilket	  redovisas	  mer	  i	  detalj	  nedan.	  	  

5.1.1	  Överskådlighet	  

Med	  överskådlighet	  förväntas	  användaren	  intuitivt	  kunna	  förstå	  funktionernas	  

användningsområde	  och	  interaktionen	  mellan	  dessa.	  I	  utvärderingen	  ansågs	  

överskådligheten	  i	  systemet	  vara	  den	  största	  bristen.	  Symbolerna	  för	  addering	  

av	  video,	  presentationsbild	  (eng.	  Slide),	  kapitel	  och	  text	  i	  On-‐Demand	  ansågs	  inte	  

ge	  någon	  klarhet	  i	  huruvida	  materialet	  importerades	  ifrån	  ett	  bibliotek	  eller	  lokal	  

serverhårddisk,	  och	  om	  resurserna	  därefter	  placerades	  direkt	  i	  tidslinjen	  (se	  

figur	  1).	  Markören	  i	  tidslinjen	  var	  vid	  en	  första	  anblick	  dolt	  placerad	  och	  endast	  

visuellt	  synlig	  i	  dess	  överkant.	  För	  att	  synliggöra	  tidsmarkören	  måste	  

användaren	  med	  hjälp	  av	  musen	  markera	  överdelen	  för	  att	  sedan	  dra	  ut	  den	  i	  

tidslinjen.	  Ta	  bort-‐	  knappen	  Delete	  för	  material	  i	  tidslinjen	  är	  gömd	  tills	  

användaren	  väljer	  att	  markera	  objekt,	  och	  bör	  dessutom	  placeras	  närmare	  samt	  i	  

tydligare	  anslutning	  till	  tidslinjen	  (se	  figur	  1).	  	  
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I	  Live-‐	  läget	  var	  det	  oklart	  hur	  arbetsprocessen	  skulle	  inledas,	  det	  vill	  säga,	  vilket	  

moment	  som	  förväntades	  genomföras	  först,	  samt	  hur	  de	  synliga	  artefakterna	  

kopplades	  till	  varandra	  (se	  figur	  2).	  Det	  ansågs	  även	  vara	  svårt	  att	  förstå	  hur	  man	  

skulle	  aktivera	  Live	  stream	  funktionen.	  Nuvarande	  arbetsflöde	  visade	  inte	  

användaren	  att	  han/hon	  måste	  ansluta	  presentationen	  med	  connect	  to	  

presentation,	  och	  därefter	  klistra	  in	  URL-‐strängen	  samt	  koppla	  strömmen	  via	  set	  

livestream	  för	  att	  sedan	  erhålla	  en	  granskning	  (se	  figur	  2).	  Om	  presentationen	  

innefattar	  flera	  presentatörer	  kan	  det	  vara	  besvärligt	  att	  kontrollera	  vilket	  

material	  som	  tillhör	  vem	  och	  vilken	  agenda	  dessa	  ska	  publiceras	  efter.	  	  

Figur	  1,	  On-‐Demand	  editing,	  (Rättighetsinnehavare	  Qbrick	  AB)	  
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5.1.2	  Användarkontroll	  

I	  detta	  steg	  utvärderas	  användarkontrollen	  och	  navigeringen	  i	  systemet.	  Detta	  

innebär	  att	  systemet	  ska	  kunna	  bistå	  med	  en	  tydlig	  återkoppling	  på	  exempelvis	  

projektets	  status	  och	  ifall	  användaren	  utfört	  korrekt	  eller	  fel	  handling	  vid	  

användandet	  av	  funktioner.	  Användaren	  kan	  exempelvis	  få	  svårt	  att	  veta	  om	  en	  

publicerad	  videostream	  i	  Live-‐	  läget	  är	  korrekt	  uppsatt	  eftersom	  det	  inte	  ges	  

någon	  tydlig	  återkoppling.	  Istället	  tvingas	  användaren	  att	  via	  

förhandsvisningsfönstret	  (pop-‐up)	  få	  en	  visuell	  bekräftelse	  på	  att	  länken	  är	  

fungerande.	  Det	  ansågs	  även	  vara	  svårt	  för	  användaren	  att	  kunna	  

förhandsgranska	  publiceringsmaterialet	  före	  sändning	  vid	  mer	  än	  ett	  tillfälle.	  	  

Även	  i	  On-‐Demand	  saknades	  en	  genomgående	  navigeringsstruktur.	  Det	  erhölls	  

inga	  tydliga	  bekräftelser	  av	  möjligheten	  att	  kunna	  spara	  ett	  projekt	  eller	  att	  

ångra	  ett	  utfört	  val.	  Användaren	  kan	  misstolka	  knapparna	  Presentations,	  

Auditorium	  och	  Security	  för	  att	  vara	  en	  del	  av	  redigeringssidan	  (se	  figur	  3).	  Men	  

faktum	  är	  att	  användaren	  okontrollerat	  navigeras	  bort	  från	  sitt	  pågående	  projekt	  

utan	  förvarning	  eller	  bekräftelse,	  något	  som	  tydligt	  signalerar	  svagheter	  i	  

interaktionsflödet	  och	  användarkontrollen.	  	  

Figur	  2,	  Live	  editing,	  (Rättighetsinnehavare	  Qbrick	  AB)	  
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5.1.3	  Konsekvent	  design	  	  

Ett	  konsekvent	  användande	  av	  likartade	  funktioner	  ska	  efterlikna	  samma	  

tillvägagångssätt	  för	  att	  upprätthålla	  en	  god	  användbarhet.	  I	  det	  nuvarande	  

systemet	  är	  det	  svårt	  att	  finna	  ett	  liknande	  strukturellt	  arbetsflöde	  mellan	  

produktionsformerna.	  Gränssnittet	  i	  On-‐Demand	  är	  horisontellt	  konstruerat	  med	  

tidslinjer,	  medans	  arbetsfältet	  och	  materialet	  i	  Live	  presenteras	  i	  en	  vertikal	  

uppbyggnad	  (se	  figur	  4).	  Även	  statusfälten	  som	  indikerar	  om	  presentation	  är	  

publicerad	  eller	  inte,	  är	  inte	  enhetligt	  placerat	  mellan	  Live	  och	  On-‐Demand.	  Den	  

viktiga	  kommunikationen	  bör	  därför	  ha	  ett	  kontinuerligt	  och	  konsekvent	  

helhetsperspektiv	  för	  att	  efterlikna	  användarnas	  tidigare	  arbetsmönster.	  	  

	  

	  

Figur	  3	  –	  Länkar	  för	  Presentations,	  Auditorium	  och	  Security,	  
(Rättighetsinnehavare	  Qbrick	  AB)	  

Figur	  4	  –	  Editeringsfönster	  för	  On-‐Demand	  &	  Live,	  (Rättighetsinnehavare	  Qbrick	  
AB)	  



	  

	  
20	  

Den	  grafiska	  utformningen	  av	  ett	  flertal	  essentiella	  knappar	  är	  identiska,	  men	  

förmedlar	  olika	  aktioner.	  Exempelvis	  fungerar	  knappen	  för	  Publicering	  som	  en	  

aktionslyssnare	  medan	  Preview	  och	  Properties	  aktiverar	  externa	  poppuppfönster.	  	  

	  

Det	  nuvarande	  grafiska	  gränssnittet	  i	  Live	  exponerar	  endast	  visning	  av	  ett	  fåtal	  

bilder	  åt	  gången	  till	  skillnad	  från	  On-‐Demand,	  då	  materialet	  i	  

presentationsbildsfönstret	  för	  Live	  är	  komprimerat.	  	  

5.2	  Prototyparbete	  

Nedan	  följer	  avsnittet	  för	  hur	  prototyperna	  framställts	  utifrån	  utvärderingen	  av	  

den	  heuristiska	  genomgången.	  Vidare	  redovisar	  författarna	  hur	  det	  nya	  

arbetsflödet	  ser	  ut	  och	  vilka	  funktioner	  som	  hoppas	  ska	  kunna	  leda	  till	  ökad	  

användarvänlighet.	  	  

	  

Eftersom	  nuvarande	  gränssnitt	  i	  Live	  och	  On-‐Demand	  saknade	  en	  intuitiv	  

arbetsstruktur	  valde	  författarna	  att	  tydliggöra	  processen	  i	  skapandet	  av	  en	  

produktion	  genom	  att	  introducera	  övergripande	  och	  gemensamma	  arbetssteg.	  	  

Nedan	  följer	  de	  element	  och	  funktioner	  som	  innefattar	  prototypernas	  design.	  	  

5.2.1	  Skapa	  nytt	  projekt	  -‐	  New	  presentation	  window	  

I	  det	  nuvarande	  systemet	  trycker	  användaren	  på	  add	  new	  presentation	  i	  

presentationslobbyn	  för	  att	  starta	  ett	  nytt	  projekt.	  Det	  första	  användaren	  möts	  

av	  är	  fönster	  för	  inställningar	  (Properties)	  av	  information,	  säkerhetsdelar,	  

publiceringstider	  och	  val	  av	  auditorium.	  Författarna	  finner	  att	  ett	  flertal	  av	  

inställningarna	  i	  denna	  process	  inte	  är	  nödvändiga	  att	  presentera	  eller	  

genomföras	  som	  ett	  första	  steg	  för	  användaren.	  Flera	  av	  dessa	  justeras	  och	  

kontrolleras	  i	  slutfasen	  av	  projektet,	  några	  av	  dessa	  är	  exempelvis:	  registrering	  

(security),	  publicering	  av	  presentationen	  och	  djupare	  beskrivningar	  av	  projektet	  

(description).	  	  

	  

För	  att	  ge	  användaren	  en	  effektivare	  inledande	  projektstart,	  har	  det	  nya	  fönstret	  

modifierats	  till	  att	  endast	  visa	  de	  viktigaste	  inställningarna.	  Den	  nya	  

utformningen	  innehåller	  följande	  element:	  projektnamn,	  val	  av	  arbetsläge,	  

auditorium	  och	  säkerhetsprofil	  (se	  bilaga	  8.1).	  	  
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5.2.2	  Toppmeny	  –	  Topmenu	  

I	  det	  nya	  arbetsflödet	  introduceras	  användningen	  av	  ett	  enhetligt	  toppfält	  i	  såväl	  

Live	  som	  On-‐Demand.	  I	  detta	  fält	  kan	  användaren	  bland	  annat	  få	  en	  ständig	  och	  

tydlig	  återkoppling	  av	  vilka	  inställningar	  som	  är	  aktiva	  och	  inaktiva.	  Dessutom	  

har	  utformningen	  möjliggjort	  att	  användaren	  inte	  behöver	  lämna	  

produktionsläget	  för	  att	  editera	  exempelvis	  ett	  auditorium	  eller	  en	  

säkerhetsprofil.	  Av	  de	  uppkomna	  resultaten	  som	  erhölls	  ifrån	  den	  heuristiska	  

genomgången	  framgick	  det	  även	  att	  val	  av	  publicering	  (Publish)	  bör	  ha	  en	  

tydligare	  och	  mer	  central	  förankring	  till	  arbetsflödet.	  Med	  detta	  som	  

utgångspunkt	  valde	  därför	  författarna	  att	  placera	  denna	  funktion	  i	  toppfältet.	  	  

	  

Att	  tidigare	  ha	  utspridda	  säkerhetsinställningar	  i	  olika	  flikar	  ändrades	  i	  form	  av	  

att	  strukturera	  dessa	  i	  ett	  enhetligt	  fönster	  som	  förutsätter	  att	  användaren	  ska	  

kunna	  skapa	  skräddarsydda	  säkerhetsprofiler.	  Detta	  ansågs	  bidra	  till	  att	  anpassa	  

preferenserna	  och	  justera	  dessa	  utan	  att	  i	  den	  mening	  behöva	  förflyttas	  utanför	  

projektet	  då	  den	  nya	  implementeringen	  placerades	  i	  toppmenyn	  (se	  bilaga	  8.4.1	  

&	  8.4.2).	  	  

	  

Statuspelaren	  till	  vänster	  uppdateras	  frekvent	  med	  sammanfattad	  information	  

av	  de	  steg	  som	  utförts	  under	  produktionen	  för	  att	  bidra	  med	  en	  återkoppling	  om	  

vad	  som	  är	  aktivt	  för	  respektive	  presentatör.	  	  	  

5.2.3	  Inställningar	  –	  Properties	  

I	  detta	  gemensamma	  steg	  anger	  producenten	  den	  information	  som	  är	  direkt	  

kopplat	  till	  projektet.	  Bland	  annat	  presentationstitel,	  skapare,	  beskrivning,	  

metataggar	  och	  kategorisering	  för	  sökning	  av	  projektet.	  	  

	  

I	  förstudien	  framgick	  det	  att	  en	  presentation	  oftast	  innefattar	  mer	  än	  en	  

presentatör.	  Dessa	  kan	  i	  olika	  stadier	  redigera	  sitt	  material	  inför	  den	  slutgiltiga	  

sändningen.	  Med	  detta	  som	  utgångspunkt	  har	  författarna	  lagt	  till	  möjligheten	  att	  

lägga	  till	  flera	  presentatörer	  i	  samma	  projekt.	  Förutom	  namn	  och	  antal	  fastställs	  

även	  den	  önskade	  presentationsordningen	  (se	  bilaga	  8.2.1).	  	  
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5.2.4	  Mediebiblioteket	  –	  Library	  	  

Genom	  att	  introducera	  ett	  statiskt	  placerat	  mediebibliotek	  i	  direkt	  anslutning	  till	  

tidslinjen	  kan	  producenten	  få	  en	  överblick	  av	  vilka	  objekt	  som	  finns	  att	  tillgå.	  

Resurserna	  är	  uppdelade	  i	  olika	  flikar,	  dessa	  är:	  video,	  presentationsbilder	  

(slides)	  och	  text	  (se	  bilaga	  8.2.2).	  	  

	  

Under	  importering	  för	  videoklipp-‐	  och	  presentationsbildsmaterial	  (oftast	  i	  form	  

av	  Pptx/JPG/PDF)	  uppkommer	  ett	  laddningsfält	  (eng.	  Loading	  bar)	  i	  bibliotekets	  

nederkant.	  Användaren	  har	  möjlighet	  att	  importera	  flera	  objekt	  samtidigt	  och	  

kan	  därför	  utan	  att	  störa	  arbetsprocessen	  förbereda	  resten	  av	  presentationen.	  

När	  uppladdningarna	  är	  klara	  ges	  möjligheten	  att	  klicka	  på	  länken	  Done	  bredvid	  

laddningsfältet	  för	  att	  direkt	  navigeras	  till	  dess	  objekt.	  Presentationsmaterial	  

som	  sedan	  tidigare	  importerats	  kan	  selekteras	  med	  hjälp	  av	  en	  dropdown-‐meny	  

i	  mediebiblioteket.	  	  

	  

För	  att	  placera	  objekt	  från	  biblioteket	  till	  den	  önskade	  positionen	  i	  tidslinjen	  

eller	  positioneringsfältet,	  utgick	  författarna	  från	  principen	  Gör-‐det-‐direkt	  (eng.	  

Make-‐it-‐direct)	  i	  designutvecklingen	  (Scott	  &	  Neil,	  2009,	  s.1-‐4).	  De	  vill	  säga	  att	  

användaren	  inte	  skall	  behöva	  gå	  via	  ett	  tredje	  element	  för	  att	  utföra	  önskade	  

åtgärder.	  Därför	  har	  författarna	  valt	  att	  implementera	  en	  Drag	  and	  Drop-‐	  

funktion	  vid	  användning	  av	  material	  i	  biblioteket.	  För	  att	  förmedla	  att	  objekten	  i	  

biblioteket	  är	  flyttbara	  med	  Drag	  and	  Drop	  ska	  musmarkören	  signalera	  att	  

objekten	  är	  greppbara.	  När	  objektet	  sen	  flyttas,	  måste	  en	  specifik	  tröskel	  

(förslagsvis	  2	  pixlar)	  överskridas	  för	  att	  följa	  användarens	  rörelsemönster.	  Vid	  

släpp	  utanför	  en	  fast	  ram	  ska	  den	  ursprungliga	  positionen	  återtas	  med	  en	  

efterföljande	  animering	  eller	  ”svans”.	  Om	  objekt	  är	  placerade	  i	  tidslinjen	  ska	  

detta	  visualiseras	  med	  hjälp	  av	  en	  markerad	  kontur	  i	  biblioteket,	  vilket	  medför	  

en	  överskådlig	  vy	  över	  de	  resurser	  som	  är	  aktiva	  i	  presentationen.	  	  

5.2.5	  Implementerade	  funktioner	  i	  Live	  

I	  produktionsformen	  för	  Live	  ska	  användaren	  lägga	  till	  en	  så	  kallad	  

monteringspunkt	  (eng.	  mount	  point)	  för	  att	  ansluta	  presentatörens	  videoström	  

till	  presentationen.	  I	  den	  framtagna	  prototypen	  presenteras	  ett	  bestämt	  antal	  
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monteringspunkter	  (rtmpt	  länkar)	  med	  en	  logisk	  namngivning	  i	  en	  dropdown-‐	  

meny	  (se	  bilaga	  8.2.3).	  	  Detta	  implementerades	  för	  att	  reducera	  uppkomsten	  av	  

antalet	  mänskliga	  fel	  som	  enligt	  uppdragsgivaren	  ansågs	  vara	  ett	  förkommande	  

problem	  vid	  exempelvis	  felkopiering	  av	  länk	  från	  videokodaren.	  Efter	  att	  

användaren	  valt	  att	  ansluta	  strömmen	  ges	  en	  omedelbar	  respons	  via	  

förhandsvisningen	  och	  statusfältet.	  Författarna	  har	  även	  möjliggjort	  

användandet	  av	  flera	  monteringspunkter,	  vilket	  resulterar	  i	  att	  presentatörerna	  

kan	  vara	  lokaliserade	  på	  olika	  ställen	  och	  dela	  samma	  presentation.	  	  

	  

För	  att	  kunna	  kommunicera	  med	  publiken	  innan	  (eng.	  Pre)	  och	  efter	  (eng.	  Post)	  

en	  produktion	  har	  producenten	  möjlighet	  att	  publicera	  meddelanden.	  Den	  

tidigare	  utformningen	  begränsade	  användandet	  till	  att	  endast	  publicera	  

textsträngar.	  Efter	  önskemål	  från	  uppdragsgivaren	  utformades	  prototypen	  med	  

funktioner	  som	  tillät	  inlägg	  av	  bilder	  (JPG)	  och	  filer	  (HTML).	  Dessutom	  

implementerades	  pausmeddelanden	  som	  ett	  komplement	  när	  produktionen	  

medvetet	  eller	  omedvetet	  genomgår	  ett	  tillfälligt	  avbrott	  (se	  bilaga	  8.2.4).	  

	  

Som	  ett	  avslutande	  steg	  i	  produktionsfasen	  av	  Live	  summeras	  de	  genomförda	  

sekvenserna	  i	  Statusfältet.	  Förhandsgranskningsfönster	  för	  monteringspunkt(er)	  

samt	  video	  och	  presentationsbilder	  är	  centralt	  placerade,	  och	  bistår	  med	  att	  

upprätthålla	  överskådligheten	  genom	  hela	  sändningen.	  Fördröjning	  (eng.	  

Latency)	  vid	  publicering	  av	  presentationsbilder	  samt	  bithastighet	  kan	  komma	  att	  

ändras	  under	  produktionen	  och	  behöver	  därför	  vara	  tillgänglig	  för	  snabb	  

justering	  (se	  bilaga	  8.2.5).	  	  

	  

I	  förstudien	  framgick	  det	  att	  mindre	  revideringar	  av	  material	  direkt	  innan	  utsatt	  

publiceringstid	  var	  ett	  vanligt	  förkommande	  scenario.	  Men	  den	  nuvarande	  

struktureringen	  av	  material	  komplicerade	  processen	  och	  bidrog	  till	  ett	  

tidskrävande	  moment.	  Med	  detta	  i	  åtanke	  var	  författarnas	  utgångspunkt	  att	  

prototypen	  skulle	  stärka	  effektiviteten	  i	  arbetsflödet	  vid	  tvära	  ändringar	  innan	  

sändning.	  Som	  ett	  steg	  i	  detta	  led	  introducerades	  Edit	  view	  där	  producenten	  kan	  

utföra	  redigering	  och	  omstruktureringar	  av	  objekt	  (se	  bilaga	  8.2.6).	  Vid	  projekt	  

innehållandes	  flera	  presentationer	  tillåter	  Edit	  view	  även	  ändringar	  i	  den	  
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aktuella	  agendan	  av	  presentatörer	  och	  det	  tillhörande	  materialet	  följer	  således	  

med.	  	  

	  

Testkörning	  (Test	  run)	  av	  produktionen	  kan	  ske	  upprepade	  gånger	  och	  aktiverar	  

tid,	  producentloggen,	  pausknappen	  samt	  uppdaterar	  produktionsstatus	  för	  att	  

generera	  en	  god	  överblick	  av	  den	  kommande	  sändningen	  och	  samtidigt	  se	  ifall	  

material	  bör	  ändras	  eller	  helt	  tas	  bort.	  Återställning	  av	  testkörningen	  genomförs	  

med	  hjälp	  av	  Reset	  knappen,	  som	  tömmer	  producentloggen	  och	  åter	  placerar	  

objekten	  i	  startläget	  (se	  bilaga	  8.2.7).	  

	  

Efter	  att	  sändningen	  är	  slutförd	  kan	  efter-‐redigering	  (eng.	  Post	  editing)	  

genomföras	  med	  de	  material	  som	  återfinns	  i	  producentloggen	  genom	  att	  byta	  

produktionsform	  till	  On-‐Demand	  i	  toppmenyn.	  	  

5.2.6	  Implementerade	  funktioner	  i	  On-‐Demand	  

Under	  förstudien	  beskrevs	  det	  i	  ett	  tidigt	  stadium	  att	  producenten	  oftast	  arbetar	  

med	  ett	  stort	  antal	  presentationsbilder	  (eng.	  Slides)	  i	  ett	  projekt	  (se	  avsnitt	  4.0.1).	  

Genom	  att	  införa	  en	  materialuppdelning	  efter	  presentatörer	  kunde	  en	  större	  

grad	  av	  användarkontroll	  genereras	  i	  form	  av	  att	  koncentrera	  redigering	  till	  vald	  

presentation.	  En	  sådan	  strukturering	  gav	  även	  anspråk	  på	  en	  tydligare	  

överskådlighet	  i	  tidslinjen	  av	  hela	  projektomfånget.	   	  	  

	  

Den	  motoriska	  belastningen	  ansågs	  vara	  påtaglig	  för	  användaren	  av	  att	  ständigt	  

importera	  objekt	  ur	  det	  externa	  biblioteket	  och	  sedan	  behöva	  placera	  eller	  

omstrukturera	  dessa	  individuellt	  i	  tidslinjen.	  Tillsammans	  med	  prototypens	  

bibliotek	  introducerades	  även	  ett	  positioneringsverktyg	  för	  att	  placera	  en	  eller	  

flera	  objekt	  med	  en	  utökad	  precision	  och	  effektivitet	  via	  exempelvis	  

tidsmarkören	  (se	  bilaga	  8.3.4).	  	  

	  

Tillhörande	  varje	  objekt	  som	  placerats	  i	  tidslinjen	  medföljer	  alltid	  en	  Pin	  (sv.	  

Stift)	  som	  indikerar	  en	  exakt	  positionering	  i	  realitet	  till	  de	  övriga	  resurserna	  i	  

mediespåret	  (se	  bilaga	  8.3.2).	  Pins	  kan	  dessutom	  placeras	  ut	  enskilt,	  dvs.	  utan	  

tillhörande	  objekt,	  som	  en	  del	  i	  en	  förberedelseprocess.	  Senare	  kan	  dessa	  
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sammankopplas	  direkt	  med	  objekten	  i	  biblioteket	  med	  en	  aktion,	  förutsatt	  att	  

materialet	  har	  importerats	  i	  rätt	  ordningsföljd.	  	  

	  

Samtliga	  Pins	  som	  är	  placerade	  i	  tidslinjen,	  återfinns	  även	  i	  Positioneringsfältet	  

(eng.	  PositionBoard).	  Med	  Positioneringsfältet	  tillåts	  producenten	  att	  effektivt	  

dra	  in	  ett	  eller	  flera	  objekt	  från	  biblioteket	  till	  den	  redan	  utplacerade	  positionen	  

(se	  bilaga	  8.3.3).	  Pins	  som	  saknar	  ett	  tillhörande	  objekt	  i	  tidslinjen	  visualiseras	  i	  

Positioneringsfältet	  av	  en	  grå	  markeringsplats	  (eng.	  Placeholder)	  med	  kontur	  

förställandes	  ett	  objekt.	  Detta	  med	  syfte	  att	  förmedla	  det	  tilltänkta	  arbetssättet	  

och	  indikera	  sambandet	  mellan	  Pin	  och	  objekt	  (se	  bilaga	  8.3.2).	  	  	  

Med	  Positioneringsfältet	  görs	  det	  även	  möjligt	  att	  omorganisera	  ordningen	  av	  

objekt,	  utan	  att	  i	  den	  meningen	  behöva	  redigera	  tidskoden.	  En	  sådan	  handling	  

utförs	  genom	  att	  dra	  och	  lägga	  objekt	  till	  den	  önskade	  markeringsplatsen,	  som	  i	  

sin	  tur	  automatiskt	  uppdaterar	  objektets	  position	  och	  Pin.	  	  

	  

Pin	  utan	  objekt	  placeras	  in	  genom	  att	  aktivera	  ett	  Pin-‐spår	  för	  varje	  vald	  resurs	  i	  

tidslinjen.	  När	  spåret	  har	  aktiverats	  återfinns	  en	  rödstreckad	  linje	  som	  tillåter	  

placeringen	  av	  Pin	  vid	  knapptryck	  (se	  bilaga	  8.3.2).	  En	  bleknad	  (eng.	  Faded)	  Pin	  

uppkommer	  när	  användaren	  svävar	  (eng.	  Hover)	  över	  den	  röda	  linjen,	  där	  även	  

positioneringssiffran	  uppdateras	  beroende	  på	  aktuell	  placering	  (se	  bilaga	  8.3.2).	  	  	  

	  

Möjligheten	  till	  att	  lägga	  ut	  flera	  Pins	  samtidigt	  efter	  specifik	  intervallstid,	  samt	  

en	  multiredigeringsfunktion	  återfinns	  via	  länkarna	  Add/Time	  placerade	  till	  höger	  

i	  anslutning	  till	  det	  aktiverande	  Pin-‐spåret	  (se	  bilaga	  8.3.2).	  	  

	  

Vid	  snabb	  detaljerad	  redigering	  av	  en	  markerad	  Pin,	  med	  eller	  utan	  tillhörande	  

objekt,	  aktiveras	  redigeringslådan	  placerad	  under	  förhandsgranskningsfönstren.	  	  

Denna	  redigering	  är	  mer	  anpassad	  efter	  vilket	  mediespår	  (video,	  

presentationsbilder	  eller	  text)	  som	  Pin	  har	  placerats	  i,	  för	  att	  sedan	  bidra	  till	  att	  

justera	  tidskod,	  samt	  titel	  för	  presentationsbild	  eller	  start-‐	  och	  stoptid	  för	  

videoklipp.	  I	  redigeringslådan	  tillåts	  användaren	  att	  ta	  bort	  pin	  genom	  remove	  

Knappen	  (se	  bilaga	  8.3.5).	  	  	  
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Användaren	  kan	  även	  fokusera	  redigering	  på	  en	  resurs	  i	  tidslinjen	  genom	  

införandet	  av	  Solo-‐knappar	  som	  aktiverar	  och	  förstorar	  det	  tillhörande	  

förhandsgranskningsfönstret	  av	  det	  aktuella	  mediespåret.	  	  

5.3	  Kognitiv	  genomgång	  av	  prototyp	  

Målet	  med	  den	  kognitiva	  genomgången	  var	  att	  undersöka	  om	  det	  tilltänkta	  

arbetsflödet	  i	  prototypen	  var	  realistiskt	  utifrån	  användarprofilen,	  samt	  om	  

gränssnitt	  och	  funktioner	  förmedlade	  syftet	  och	  användningsområdet.	  	  

	  

Tre	  kognitiva	  genomgångar	  utfärdas	  med	  hjälp	  av	  användbarhetsexperter.	  De	  

artefakter	  som	  utvärderades	  var:	  arbetsflöde	  för	  Live-‐produktion,	  On-‐Demand-‐

Produktion	  samt	  funktionaliteten	  med	  Pins	  och	  Positioneringsfältet.	  	  	  

5.3.1	  Arbetsflöde	  för	  Live-‐produktion	  

Som	  ett	  första	  intryck	  kände	  användbarhetsexperten	  att	  de	  presenterade	  

arbetsstegen	  såg	  tydliga	  ut.	  Det	  framkom	  att	  rubriksättningarna	  ansågs	  klara,	  

med	  undantag	  för	  Messages,	  vilket	  utvärderarna	  först	  förknippade	  med	  att	  kunna	  

ta	  emot	  publikens	  insända	  meddelanden.	  	  

	  

Vid	  navigering	  mellan	  de	  olika	  stegen	  ansågs	  användarkontrollen	  kunna	  

försämra	  flödet	  då	  det	  inte	  fanns	  en	  knapp	  för	  nästkommande	  steg.	  I	  nuvarande	  

design	  sker	  övergången	  genom	  att	  klicka	  på	  nästkommande	  eller	  föregående	  

arbetssteg	  via	  menyknappen.	  	  

	  

Att	  välja	  presentatörer	  redan	  under	  steget	  Properties	  ansågs	  viktigt,	  men	  att	  

namngivningen	  kunde	  försvåras	  om	  namnet	  inte	  var	  avsedd	  att	  publiceras	  ute	  i	  

spelaren	  (Auditorium).	  Inskrivning	  av	  presentatör	  samt	  organisering	  av	  dessa	  i	  

ett	  enhetligt	  fönster,	  sågs	  kunna	  stärka	  användarvänligheten	  och	  effektiviteten	  

ytterligare	  till	  skillnad	  från	  de	  två	  separata	  fönster	  som	  återfanns	  i	  prototypen.	  

	  

Om	  ett	  projekt	  består	  av	  flera	  presentatörer	  uppfattades	  det	  som	  stor	  fördel	  att	  

dessa	  var	  separerade	  som	  flikar	  i	  biblioteket,	  det	  vill	  säga	  att	  de	  innehar	  olika	  

arbetsfält.	  På	  grund	  av	  det	  möjliggjordes	  det	  att	  projektet	  kunde	  redigeras	  av	  
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flera	  användare	  eller	  producenter	  samtidigt	  utan	  att	  i	  den	  meningen	  störa	  

varandras	  arbete.	  	  

	  

Att	  placera	  material	  till	  Asset-‐to-‐Presentation-‐fältet	  kommunicerades	  bra	  med	  

hjälp	  av	  rubriksättningen	  och	  tydliga	  separationer	  mellan	  artefakterna.	  	  

Dock	  framkom	  att	  Text-‐objekt	  kunde	  generera	  en	  viss	  förvirring	  eftersom	  

miniatyren/ikonen	  inte	  avspeglar	  dess	  innehåll.	  Dessutom	  reagerade	  

användbarhetsexperten	  på	  att	  användaren	  kunde	  få	  de	  svårt	  att	  förstå	  var	  den	  

skulle	  kunna	  placeras	  då	  formationen	  inte	  verkade	  få	  plats	  i	  resursfältet.	  Att	  

tillge	  användaren	  möjligheten	  att	  dra	  ut	  ett	  textobjekt	  genom	  flera	  

positioneringar	  bidrog	  till	  att	  användaren	  inte	  behövde	  återgå	  till	  biblioteket	  för	  

att	  placera	  in	  fler.	  	  

	  

En	  av	  användbarhetsexperterna	  uttryckte	  även	  att	  statusfältet	  som	  presenterade	  

vilka	  inställningar	  som	  var	  aktiva	  efter	  utfärdat	  moment,	  var	  en	  mycket	  

innovativ	  lösning	  för	  generera	  en	  god	  översikt	  genom	  samtliga	  produktionsfaser.	  

5.3.2	  Arbetsflödet	  för	  On-‐demand-‐produktion	  

Tidskoden	  för	  slides,	  dvs.	  start-‐	  och	  stoptid	  ansågs	  kunna	  kommuniceras	  otydligt	  

speciellt	  till	  en	  förstagångsanvändare.	  Den	  första	  associationen	  indikerade	  på	  att	  

de	  även	  bör	  finnas	  en	  stopptid	  för	  presentationsbilderna	  eftersom	  det	  verkade	  

vara	  tidskodsstyrt	  menade	  en	  utvärderare.	  Men	  då	  bilderna	  fortlöper	  tills	  

nästkommande	  bild	  påbörjas	  behövdes	  inte	  detta	  steg,	  vilket	  författarna	  såg	  till	  

att	  tydliggöra	  till	  nästkommande	  utvärdering.	  	  

	  

Att	  tillåta	  användare	  att	  förstora	  fönster	  eller	  artefakter	  i	  arbetsfältet	  ansågs	  

vara	  ett	  önskvärt	  komplement	  för	  att	  dra	  nytta	  av	  det	  utrymme	  som	  

nödvändigtvis	  inte	  användes.	  	  

	  

Om	  presentationsbilderna	  är	  många	  ansåg	  expertutvärderarna	  att	  det	  fanns	  en	  

potentiell	  fördel	  med	  användningen	  av	  Pins.	  Detta	  i	  synnerhet	  genom	  nyttan	  av	  

att	  omstrukturera	  objekt	  utan	  i	  den	  meningen	  behöva	  ställa	  in	  vald	  tidskod.	  	  
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Dock	  framkom	  det	  att	  den	  eventuella	  inlärningskurvan	  kunde	  vara	  omfattande,	  

speciellt	  om	  användaren	  redan	  är	  van	  att	  organisera	  objekt	  direkt	  i	  tidslinjen.	  

Om	  Pins	  och	  positioneringsfältet	  intuitivt	  lyckas	  förmedla	  det	  tilltänkta	  

användandet	  fann	  användbarhetsexperterna	  att	  denna	  inlärningskurva	  skulle	  

kunna	  bli	  mindre	  omfattande.	  	  

	  

För	  en	  förstagångsanvändare	  förmodas	  Drag-‐and-‐Drop-‐funktion	  vara	  det	  

primära	  sättet	  att	  placera	  presentationsbilder	  i	  tidslinjen.	  Men	  med	  tanke	  på	  att	  

Pin	  alltid	  medföljer	  kan	  även	  en	  nyfikenhet	  alstras	  genom	  att	  utforska	  

funktionaliteten	  av	  både	  Pin-‐spåret	  och	  Positioneringsfältet.	  	  

Vikten	  av	  att	  tillhandhålla	  snabbkommandon	  för	  att	  kopiera,	  selektera	  eller	  

placera	  ut	  pins	  var	  något	  som	  användbarhetsexperterna	  fann	  skulle	  kunna	  

effektivisera	  arbetsflödet	  ytterligare.	  Detta	  speciellt	  när	  det	  flesta	  av	  dessa	  

kommandon	  generellt	  är	  vedertagna	  och	  säkerligen	  frekvent	  används	  i	  andra	  

datoriserade	  sammanhang.	  	  

	  

Pins	  mest	  användbara	  egenskap	  ansågs	  vara	  i	  anslutning	  till	  förberedning	  av	  

presentationer.	  En	  användbarhetsexpert	  fann	  att	  scenario	  där	  användare	  inte	  

mottagit	  samtliga	  resurser	  strax	  innan	  publicering	  skulle	  med	  stor	  sannolikhet	  

välja	  att	  placera	  ut	  Pins	  som	  ett	  första	  steg.	  Detta	  för	  att	  i	  ett	  senare	  moment	  låta	  

koppla	  dessa	  objekt	  när	  det	  väl	  finns	  att	  tillgå,	  och	  därav	  bistå	  med	  en	  mycket	  

tidseffektiv	  lösning	  till	  vad	  uppdragsgivaren	  beskriver	  som	  ett	  förekommande	  

problem.	  
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6	  Slutsatser	  och	  diskussion	  

De	  tydliga	  skillnaderna	  mellan	  On-‐Demand	  och	  Live,	  i	  synnerhet	  val	  av	  

placeringar	  för	  viktiga	  funktioner	  bidrog	  till	  känslan	  av	  att	  arbetsflödet	  inte	  

uppfattades	  som	  konsekvent.	  Författarna	  kan	  med	  detta	  konstatera	  att	  

användarvänligheten,	  interaktionsdesignen	  och	  arbetsflödet	  innehöll	  en	  

betydande	  utvecklingspotential.	  Den	  framtagna	  användarprofilen	  signalerade	  att	  

nuvarande	  system	  inte	  tillgodosåg	  oerfarna	  användare	  med	  varken	  utbildning	  

eller	  kunskaper	  inom	  webcast-‐verktyg.	  Detta	  bröt	  mot	  den	  generella	  

användarkonventionen	  att	  systemet	  ska	  kunna	  tillgodose	  interaktioner	  för	  både	  

användare	  med	  stor	  erfarenhet	  och	  för	  de	  med	  mindre	  erfarenhet.	  Avsaknaden	  

av	  att	  inte	  kunna	  få	  en	  översikt	  av	  de	  genomförda	  inställningarna	  som	  gjorts	  för	  

projektet	  innan	  publicering,	  bidrog	  till	  ett	  påfrestande	  avbrott	  i	  produktionerna	  

då	  utvärderingarna	  indikerade	  på	  osäkerhet	  i	  form	  av	  bristfällig	  kontroll	  i	  

arbetsprocessen.	  

Designprocessens	  grundläggande	  utgångspunkt	  har	  under	  examensarbetet	  

således	  varit	  att	  tydliggöra	  navigeringen	  för	  att	  representera	  användarens	  

förväntade	  rörelsemönster	  i	  arbetsflödet	  och	  att	  även	  kunna	  informera	  

användaren	  om	  vad	  som	  är	  aktivt	  och	  inaktivt	  under	  skapandet	  av	  en	  produktion.	  

Efter	  genomgång	  av	  de	  framtagna	  prototyperna	  visade	  studien	  att	  betydelsen	  av	  

att	  upprätthålla	  en	  konsekvent	  övergång	  mellan	  de	  olika	  produktionsformerna	  i	  

arbetsflödet	  var	  av	  positiv	  betydelse.	  Rädslan	  av	  att	  behöva	  ”lära	  sig	  något	  nytt”	  

ansågs	  kunna	  minimeras	  tack	  vare	  det	  nya	  arbets-‐	  och	  interaktionsflödet.	  

Gränssnittets	  övergripande	  design,	  främst	  i	  On-‐Demand	  var	  stundtals	  gånger	  

negativt	  utformat	  enligt	  expertutvärderarna.	  Detta	  berodde	  till	  största	  delen	  på	  

att	  många	  element	  kändes	  komprimerade	  och	  därtill	  en	  alltför	  liten	  yta	  som	  

utnyttjats	  i	  designen.	  Men,	  i	  sin	  helhet	  utryckte	  interaktionsflödet	  en	  inbjudande	  

överskådlighet	  med	  ett	  relevant	  informationsomfång	  för	  användaren	  som	  i	  sin	  

tur	  ansågs	  kunna	  bidra	  till	  en	  utökad	  användarkontroll.	  De	  olika	  stegen	  i	  Live	  

bedömdes	  bidra	  till	  ett	  mer	  överskådligt	  arbetsflöde,	  dock	  saknades	  en	  tydlig	  

kommunikation	  på	  hur	  nästa	  moment	  skulle	  presenteras	  för	  användaren.	  Något	  

som	  flertalet	  av	  expertutvärderarna	  uppmärksammade	  var	  användningen	  av	  
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uppdelade	  Presentatörer.	  Men	  för	  att	  detta	  skulle	  behålla	  sin	  konsekventa	  

struktur	  i	  systemet	  påpekades	  vikten	  av	  att	  införa	  samma	  funktion	  i	  On-‐

Demand.	  	  	  

Introducering	  av	  verktyget	  Pins	  i	  On-‐Demand	  ansågs	  vara	  väldigt	  komplext,	  inte	  

på	  grund	  av	  dess	  funktionalitet	  i	  sig,	  utan	  att	  det	  till	  en	  början	  var	  svårt	  att	  

fastställa	  ett	  konkret	  användningsområde	  för	  ändamålet.	  En	  av	  utvärderarna	  

antydde	  dock	  att	  det	  var	  en	  innovativ	  idé	  men	  att	  den	  inte	  förklarades	  inom	  

ramarna	  för	  användningen.	  Sammanfattningsvis	  ansågs	  Pin	  kunna	  tillfredsställa	  

en	  målgrupp	  med	  stor	  erfarenhet	  i	  systemet	  för	  att	  effektivisera	  arbetsflödet.	  De	  

flesta	  av	  expertutvärderarna	  menade	  att	  användare	  med	  mindre	  erfarenhet	  

troligtvis	  inte	  skulle	  anamma	  verktyget,	  dock	  poängterades	  det	  att	  

inlärningsprocessen	  eventuellt	  kan	  vara	  styrt	  av	  hur	  komplext	  verktyget	  

kommer	  vara.	  Om	  Pins	  introduceras	  framhävdes	  det	  därför	  att	  man	  bör	  

tillhandahålla	  eventuella	  handledningar/utbildningar	  i	  funktionernas	  syfte	  och	  

användningsområde.	  Dock	  var	  det	  delade	  meningar,	  då	  en	  minoritet	  av	  

utvärderarna	  förklarade	  att	  människan	  tenderar	  att	  utforska	  nya	  uppenbarelser	  

genom	  att	  testa	  sig	  fram	  hellre	  än	  att	  lyssna	  samt	  läsa	  sig	  till	  kunskap	  och	  

förståelse.	  

Med	  detta	  konstaterat	  kan	  författarna	  påvisa	  att	  det	  är	  avgörande	  i	  den	  centrala	  

designprocessen	  att	  tänka	  på	  två	  olika	  användarkategorier	  för	  skapandet	  av	  

användarvänliga	  och	  interaktiva	  artefakter	  i	  ett	  webcast-‐	  system.	  (1)	  Att	  alltid	  

designa	  för	  de	  som	  förväntas	  använda	  systemet	  frekvent,	  men	  som	  hellre	  håller	  

sig	  till	  de	  ”enklare”	  funktionerna.	  (2)	  Att	  de	  som	  redan	  vet	  hur	  snabbkommandon	  

och	  konventioner	  kring	  exempelvis	  videoredigeringsprogram	  hanteras	  oftast	  

föredrar	  att	  arbeta	  med	  verktyg	  som	  kan	  underlätta	  produktionerna.	  Därför	  är	  

det	  viktigt	  att	  tillhandahålla	  flervals	  möjligheter	  genom	  att	  aldrig	  tvinga	  en	  

användare	  att	  göra	  på	  ett	  visst	  sätt.	  Med	  detta	  som	  grund	  kan	  Pins	  sannolikt	  med	  

tiden	  bli	  ett	  mer	  centralt	  verktyg	  för	  redigering	  av	  presentationer.	  I	  Live	  ska	  

arbetsflödet	  ge	  upphov	  till	  att	  undvika	  komplicerade	  tekniker	  av	  att	  sända	  en	  

produktion,	  förväntan	  ligger	  i	  att	  användaren	  själv	  skall	  kunna	  producera	  sin	  

egna	  webcast.	  	  
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Sammanfattningsvis	  menar	  författarna	  att	  de	  resultat	  som	  studien	  visar	  är	  vitala	  

principer	  som	  bör	  användas	  vid	  skapandet	  av	  interaktiva	  artefakter	  för	  att	  öka	  

användarvänligheten	  i	  ett	  webcast-‐verktyg.	  Vidare	  tror	  författarna	  att	  denna	  

studie	  kan	  inspirera	  uppdragsgivaren	  till	  en	  fortsatt	  utveckling	  av	  Web-‐TV	  

Presenter.	  	  

6.1	  Fortsatt	  utveckling	  

Eftersom	  examensarbetet	  har	  genomförts	  externt	  hos	  en	  uppdragsgivare	  är	  

projektet	  fortfarande	  inne	  i	  en	  iterativ	  utvecklingsfas.	  Detta	  innebär	  att	  Web-‐TV	  

Presenter	  fortfarande	  är	  i	  behov	  av	  flera	  undersökningar	  för	  att	  säkerställa	  

användarvänligheten	  i	  systemet.	  Ett	  steg	  i	  denna	  riktning	  vore	  att	  skapa	  mer	  

utförliga	  användbarhetstester	  utifrån	  de	  resultat	  som	  redovisats	  i	  denna	  rapport.	  

Vidare	  menar	  författarna	  att	  utvecklingen	  har	  en	  bit	  kvar	  tills	  den	  är	  redo	  att	  

implementeras	  och	  kallas	  användbar.	  Detta	  innebär	  även	  att	  processen	  bör	  

sammanställas	  tillsammans	  med	  andra	  utvecklingsenheter	  såsom,	  grafiskdesign	  

och	  programmering.	  

För	  att	  ytterligare	  fastställa	  användbarheten	  bör	  jämförelser	  av	  andra	  

designprinciper	  granskas	  för	  att	  få	  ett	  bredare	  perspektiv	  av	  önskvärda	  

designlösningar	  inom	  interaktionsdesign.	  Exempelvis	  kan	  det	  vara	  av	  värde	  att	  

studera	  hur	  felmeddelanden	  och	  hjälpfunktioner	  hanteras	  för	  att	  eftersträva	  en	  

starkare	  relation	  i	  förhållandet	  av	  användarvänlighet,	  och	  på	  så	  vis	  närmare	  

kunna	  undersöka	  användarens	  attityder	  och	  tillfredställelse	  av	  systemet.	  	  	  
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8	  Bilagor	  

8.1	  Skapa	  ny	  presentation	  	  

	  

8.2	  Live	  

8.2.1	  Inställningar	  
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8.2.2	  Välj	  material	  

	  

	  

8.2.3	  Ställ	  in	  Live-‐	  strömmen	  	  
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8.2.4	  Ställ	  in	  publika	  meddelanden	  

	  

	  

8.2.5	  Broadcast	  –	  Överblick	  	  
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8.2.6	  Broadcast	  –	  Redigeringsöverblick	  	  

	  

	  

8.2.7	  Broadcast	  –	  Testkörning	  
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8.3	  On-‐Demand	  

8.3.1	  Dra	  och	  släppa	  objekt	  

	  

	  

8.3.2	  Objekt	  i	  tidslinjen	  med	  Pins	  	  
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8.3.3	  Markera	  och	  släppa	  objekt	  i	  PB	  

	  

	  

8.3.4	  Tidsmarkören	  med	  Pins	  

	  



	  

	  
40	  

8.3.5	  Markera	  PIN	  för	  snabbredigering	  

	  

8.4	  Security	  

8.4.1	  Säkerhetsinställningar	  –	  Profiler	  
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8.4.2	  Säkerhetsinställningar	  -‐	  Skapa	  ny	  profil	  	  

	  
	  
	  
	  


