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Abstract 
 

For better understanding of how users interact with the video on demand service Netflix a study was 

conducted in 10 Swedish households. This study is based on the well-established heuristic evaluation 

method of Jacob Nielsen, which we modified slightly by letting the users to act as “evaluation experts” 

and informing them about the heuristic rules of thumb during the evaluation process. The purpose of this 

study was to identify usability problems when people interact with Netflix’ interface. We found that the 

users identified usability problems efficiently and that the information they delivered might be useful for 

further development of Netflix and other video on demand services. The modified application of Niel-

sen’s rules of thumb seems to have worked satisfactorily. 

 

 

Förord 
 

Vi vill framföra ett stort tack till alla som har ställt upp och tagit sig tid att vara med på observationer 

och intervjuer för denna studie. 

 

Vi önskar er en trevlig läsning!
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1. Begreppsförklaring 
 

1.1 Usability/Användbarhet 
 

Användbarhet kan beskrivas som den grad i vilken ett av människan skapat verktyg eller instrument 

(i vid bemärkelse, t.ex. en applikationsprogramvara, en hemsida, ett verktyg etc.) är ändamålsenligt 

och funktionellt med avseende på de tilltänkta användningarna. En aspekt av användbarheten är den 

lätthet respektive svårighet med vilken användaren lär sig att använda verktyget på ett effektivt sätt. 

(Nedladdad 19/12-2013 http://www.usabilitynet.org/management/b_what.htm) 
 

 
 

1.2 Usability problem/användbarhetsproblem 
 

Användbarhetsproblem kan i detta sammanhang beskrivas som en aspekt av ett system/en applikat- 

ion/en tjänst som gör det obekvämt, svårt eller i värsta fall omöjligt för användaren att uppnå sitt mål 

med användningen av systemet/applikationen eller tjänsten. (Nedladdad 12/12-2013 http://www.-

tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/014492997119824#.UrBm7_TuJXE) 

1.3 Heuristik 
 

På svenska kan heuristik delvis beskrivas som metoder att upptäcka ny relevant kunskap kring saker 

och dels som läran om dessa metoder. (Nedladdad 10/12-2013 http://www.ne.se/lang/heuristik). 

1.4 VOD-tjänster 
 

Uttrycket syftar på webbaserade tjänster där vi istället för att gå till en hyrfilmsbutik, snabbt går in 

på en hemsida via tv, smartphone, surfplatta eller dator och ser önskad film/serie/dokumentär direkt 

på hemsidan via direkt streaming. Det finns idag ett väldigt brett utbud av dessa VOD-tjänster i Sve- 

rige, bl.a. Netflix, Voddler, Film2Home, Viaplay, SF Anytime och Headweb (Nedladdad 19/12- 

2013 http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/56186/video-on-demand). 
 

1.5 Netflix 
 

Netflix är i dag en av världens ledande Video on demand-tjänster (VOD-tjänster). I dagsläget har 

Netflix över 40 miljoner medlemmar i 41 länder. Netflix finns i dagsläget etablerat i Nord & Syda- 

merika, Storbritannien, Irland, Sverige, Danmark, Norge, Finland och Nederländerna och har sitt 

huvudkontor i Los Gatos, Kalifornien, USA. Netflix är från början ett amerikanskt företag vilket 

grundades år 1997 (Nedladdad 19/12-2013 http://en.wikipedia.org/wiki/Netflix). Företaget erbjuder 

uthyrning av filmer samt tv-serier. Uthyrningen sker antingen via postorder eller via sk. Video on 

demand där kunden betalar ett fast månadskostnad. Netflix lanserades i Sverige den 15 oktober 

2012, men då endast som en VOD-tjänst. Kunderna kunde alltså inte hyra filmer via postorder som i

http://www.usabilitynet.org/management/b_what.htm
http://www.ne.se/lang/heuristik
http://en.wikipedia.org/wiki/Netflix
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USA. Utbudet av filmer, serier och dokumentärer etc. är också betydligt mindre än i USA (Nedlad- 

dad 19/12-2013 http://ir.netflix.com/). 

1.6 Apple TV 

Apple TV är en mediaspelare som utvecklats av Apple. Spelaren kan med hjälp av en dator (både 

Mac och PC) streama digitala mediefiler som ljud, foto och video från bl.a. Netflix, YouTube och 

Flickr till en TV. (Nedladdad 19/12-2013 http://www.apple.com/se/appletv/what-is/) 
 
 
 

2. Inledning 
 

Idag har den tidigare fysiska hyrfilmsbranschen till stor del ersatts av så kallade VOD-tjänster (Video 

On Demand). Det finns idag ett väldigt brett utbud av VOD-tjänster som konkurrerar med varandra 

på marknaden. I en mindre pilotstudie genomförd strax före påbörjandet av föreliggande undersök- 

ning fick vi bl.a. reda på att de primära faktorerna, som hos användaren styr valet av vilken VOD- 

tjänst de skall änvända/prenumerera på, i första hand är pris & utbud av film (man betalar oftast en 

fast summa varje månad för att få tillgång till hela tjänstens filmutbud, eller betalar för en mindre 

summa varje gång man ser en film). Efter dessa är grafiskt utseende samt upplägget av VOD-tjänsten 

som är viktigt för att användaren ska känna sig lockad att välja en viss VOD-tjänst. Vi vill här po- 

ängtera att det är ganska uppenbart att pris och utbud över huvud taget är de viktigaste primära fak- 

torerna i valet av en VOD-tjänst. Vi fann det dock intressant att så pass många ansåg att den grafiska 

designen också spelade en stor roll i valet av VOD-tjänst. 

 

Vi vill genom denna studie ta reda på mer specifikt vad inom den grafiska designen som användarna 

lockas av. Vi vill veta vilka designfaktorer som användarna anser vara positiva och vilka som de an- 

ser vara negativa samt hur de motiverar sina preferenser. För att få reda på hur designen av VOD- 

tjänsten Netflix tolkas och används så måste vi få en förståelse för hur användare interagerar med 

VOD-tjänsten. Genom att använda oss av Jacob Nielsens 10 regler för heuristisk utvärdering av 

gränsnittsdesign, som belyser användbarhetsproblem i interaktiva system, får vi fram svar från 

användarna med hjälp av av en intervju. Vi räknar med att svaren från intervjun samt de data vi får in 

från den planerade observationen ska ge oss en bredare förståelse av respondenternas sätt att använda 

VOD-tjänsten Netflix samt avtäcka för- och nackdelar i designen av Netflix i dagsläget. De 

respondenter som kommer att intervjuas och observeras har mer eller mindre tidigare erfarenhet av 

att använda Netflix. Vårt val av att analysera den specifika VOD-tjänsten Net- flix baseras på VOD-

tjänstens popularitet i Sverige. Enligt MMS (Nedladdad 3/12/2013 

http://www.mms.se/2013/05/20/netflix-i-mms-vodtopp/) är Netflix den mest populära VOD-tjänsten i

http://www.apple.com/se/appletv/what-is/
http://www.mms.se/2013/05/20/netflix-i-mms-vodtopp/
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Sverige efter Viaplay och Aftonbladet+. Vi hoppas att våra resultat kan bidra till framtida utveckling 

och förbättring av Netflix samt andra VOD-tjänster. 

 

3. Syfte 
 
 
 

Utvärdering av gränssnittet hos VOD-tjänsten Netflix med hjälp av en lätt modifierad variant av 

Nielsens metod för heuristisk utvärdering 

 

 

4. Bakgrund och tidigare forskning 
 

Vi har sökt samt studerat tidigare forskning inom det ämnesområde som vår studie omfattar och även 

tidigare forskning kring närliggande ämnen. Dessa fyra, persuasive design, design av grafiska 

gränsnitt, heuristisk utvärdering och utvärdering av digital television känns relevanta och passande 

för vår studie då de dels handlar om grafisk design i allmänhet och även designen av den typ av 

gränssnitt som Netflix har. Nedan följer en redogörelse för tidigare forskning som vi har studerat och 

som vi anser relevant för vår studie, samt tidigare forskning. 

 
4.1 Utvärdering av interactive digital television -applikationer genom usability heuristics 

 

Den huvudsakliga faktorn i s.k. IDT ( interactive digital television) är att användaren kan interagera 

med applikationen och därför bör man ha användbarhet i åtanke vid designen av dessa applikation- 

er. Detta fastställs bl.a. i den vetenskapliga artikeln Evaluating interactive digital television appli- 

cations through usability heuristics (Solano et al. 2013). IDT kan även beskrivas som länken mellan 

television och datorteknologi och har tre huvudsakliga funktioner – interaktivitet, digitalisering 

samt att användaren kan skräddarsy sin applikation. Nuvarande forskning kring IDT görs ur det 

tekniska perspektivet snarare än det användarcentrerade. Man skriver att det nu finns ett behov av 

nya utvärderingsmetoder för användbarhet. I studien som artikeln beskriver definieras och utvärde- 

ras en samling specifika usability heuristics för att göra en utvärdering av användbarheten av IDT 

applikationer. (ibid, 16-29) 
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Definition av usability heuristics för interactive digital television 
 

Heuristisk utvärdering är en väl dokumenterad metod och det finns i dagsläget många publikationer 

som förklarar användningen av denna. Enligt Solano et al (ibid.) brukar den litteratur som finns 

oftast lägga fokus på att beskriva fördelar samt nackdelar med metoden, men negligerar frågor som 

rör utveckling av nya metoder för heuristisk utvärdering.  I den ovan nämnda artikeln skriver 

författarna att de använt en specifik metod för att utveckla usability heuristics för IDT, som 

inkluderar 6 steg: 

 

 
Det explorativa stadiet – samla in litteratur för undersökningens huvudämne/ämnen 

Det beskrivande stadiet – markera ut de mest vitala delarna av den tidigare insamlade informationen. 

Det korrelerade stadiet – identifiera de utmärkande användbarhetsheuristikerna som den specifika 
applikationen bör ha. Dessa skall vara baserade på de traditionella heuristikerna. 

Det förklarande stadiet – förklara de utmärkande användbarhetsheuristikerna som den specifika ap- 
plikationen bör ha. 

Det validerande stadiet – validera genom att testa de nya heuristikerna mot de traditionella. Detta görs 
genom explorativa heuristiska utvärderingar vilka utförs på utvalda fallstudier som kompletteras 
med användartester. 

Det förändrande stadiet – baserat på feedback från det validerande stadiet. 

 

 

 

I studien togs sedan 14 nya heuristiker fram specifikt för utvärdering av just IDT. Dessa baserades 

huvudsakligen på Jacob Nielsens, redan välkända, 10 heuristiker. Detta gjordes då det inte finns 

några tidigare etablerade heuristiker för just iDT. 
 

Slutsatsen man kunde dra utifrån denna studie var att iDT applikationer i dagsläget används i stor 

utsträckning och olika typer av användare blir allt fler vilket leder till att användbarheten av iDT 

applikationer blir en viktigt fråga. Det finns ett starkt behov av nya heuristiska utvärderingsmetoder 

eller åtmistone specifika heuristiska utvärderingsmetoder för iDT miljöer. För att upplevelsen av en 

iDT applikation skall kunna bli så övertygande och tillfredställande för användaren som möjligt, är 

det önskvärt att utveckla användarvänliga applikationer. De 14 tumreglerna som tagits fram syftar 

till att bidra till bättre användbarhet av iDT applikationer för att kunna garantera den bästa 

interaktiva upplevelser för användaren. 
 

Man tog även i studien fram en checklista för de 14 nya heuristikerna vilken skall tas med under ut- 

värderingen av applikationen och syftar även till att ge användaren den bästa interaktiva upplevel- 

sen. (Solano et al. 2013, 16-29) 
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4.2 Teorin om grafisk presentation 
 

Jock Mackinlay skriver i den vetenskapliga artikeln Applying a Theory of Graphical Presentation to 

the Graphic Design of User Interfaces (Mackinlay 1988) att man enligt observationer kommit fram 

till att målet med s.k. user interface design eller graphical user interface är att minska klyftan mel- 

lan användare och applikationer, samt att användningen av grafiska tekniker är ett gynnsamt sätt att 

nå detta mål med. 
 

Enligt Mackinlay kan många aspekter av det grafiska gränssnittet intensifieras och förbättras genom 

användandet av grafiska tekniker, varvid man utnyttjar vår mänskliga perceptionsförmåga. Grafiska 

tekniker kan beskrivas som olika former av visualisering. Ett exempel på detta kan vara en förbätt- 

ring av en applikations eller ett programs presentation av dess information. Källkoden kan på ett ef- 

fektivt sätt presenteras genom noggranna val av typsnitt, färger och layout. Istället för att se ren kod 

ser vi en grafisk webbsida som vi är vana vid. I och med att vi inte bara ser ren kod utan ser syste- 

met med ett grafiskt utseende - symboler, färger, typsnitt, knappar, menyer etc. – så är det betydligt 

lättare att förstå och interagera med. 

 
 
 

“Mackinlay nämner också att man genom grafiska tekniker kan göra systemen mer tillfredsställande och lättare för användaren att lära sig och 

att man genom användning av grafiska verktyg kan presentera källkoden på ett effektivt sätt.” 

 
 

 
Vidare skriver Mackinlay att designen av grafiska gränssnitt tyvärr inte är en enkel process och att 

grafiska gränssnitt i vissa fall kan vara sämre än andra alternativa icke grafiska gränssnitt. Man får



Carina Johansson & Robert Grundström 

19920604-3607 & 

Medieteknik C ht13 

IMD11 

C-uppsats 

Södertörns Högskola 

2014-01-07 

8 

 

 

 

betänka att Mackinlay skrev denna artikel 1988, vilket väcker frågan om dess innehåll fortfarande 

är relevant idag, en fråga som vi är benägna att besvara jakande. Vi har ännu inte kommit till en 

punkt där vi skapat de perfekta och helt felfria grafiska gränssnitten och målet att minska klyftan 

mellan användaren och applikationen/programvaran etc. kvarstår fortfarande idag. Vi vill hela tiden 

ha allt effektivare och bättre teknik oavsett hur pass avancerade och tillfredställande produkter vi 

utvecklar. 

 

Mackinlay presenterar vad han beskriver som en då framväxande teori om grafisk presentation 

som kallas ”The theory of graphical presentation” (Mackinlay1988). Ett grundläggande anta- gande 

bakom denna teori är att grafiska presentationer kan betraktas som satser i ett grafiskt språk, som 

kan liknas vid andra formella språk eftersom det har precisa syntaktiska och semantiska regler. 

Enligt denna teori ser man de delar som ett grafisk gränssnitt är uppbyggt av, t.ex. linjer, ikoner, 

knappar, punkter, områden osv., som ett grafiskt språk. Detta grafiska språk baseras i sin tur på den 

franske grafiske designern Jaques Bertins analys av de grafiska teknikerna (Bertin 1983), som van- 

ligtvis används för att koda information i grafiska presentationer. 

 

4.3 Persuasive design 
 

I Per Halses text Persuasive design: a different approach to information systems (and information) 

(Halse 2011) förklaras begreppet ”Persuasive design” (PD). Här beskrivs de generella idéerna 

bakom och syftet med PD. I texten nämner Hasle en kort beskrivning av 7 olika ”verktyg” eller så 

kallade persuasive strategies för PD. Ett av de viktigaste verktygen är förslag eller rekommendat- 

ioner till användaren. En mera detaljerad och djupgående beskrivning av dessa verktyg finner vi i 

B.J. Foggs bok (Fogg, 2003), Persuasive Technology – Using Computers to Change What We Think 

and Do. En någorlunda bra översättning av verktygens titlar till svenska skulle vara reduktion, tun- 

nel, skräddarsytt, förslag, självövervakning, övervakning och belöning. 

 

Reduktion  Fogg menar att man kan övertala användarna till att slutföra en handling genom att göra 

uppgiften enklare, alltså att färre steg eller klickningar behövs för att färdigställa en aktivitet. 

 

Tunnel är ett övertygande verktyg som leder användarna genom en förutbestämd sekvens av hän- 

delser steg för steg. När man väl är i en “tunnel” ger man upp en viss grad av självbestämmande, 

man blir exponerad för information och aktiviteter som man kanske inte har sett tidigare. 

 

Skräddarsytt är en datoranvändning som ger information relevant för användarens profil för att för- 

ändra hans/hennes handlingsätt. Genom att ha noterat dina tidigare handlingar kan systemet re- 

kommendera liknande information. 
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Förslagsverktyget innebär att en produkt är designad för att ge förslag till användaren vid rätt tid- 

punkt och i rätt miljö. Exempelvis en typisk påminnelse på din dator om att skapa en backup till din 

fil eller notifikation på Facebook som påminner dig om att din vän fyller år och att du “ska skriva 

något på hans/hennes vägg”. 

 

Självövervakning tillåter människor att övervaka sig själva för att modifiera sin egen attityd till att 

åstadkomma ett mål. Självövervakningsteknologier hjälper människor att lära sig mer om sig själva. 

Ett exempel på en sådan teknologi är en hjärtfrekvensmätare. 

 

Övervakning medför däremot att man lär sig om andra. För att en handlingssätt ska kunna förändras 

måste dock personen som blir övervakad vara medveten om det för det är förens då den övervakade 

tänker på sina handlingar. Denna teknologi var den vanligaste på marknaden år 2003 och används 

på exempelvis arbetsplatser där den övervakar hur de anställda använder Internet. 

 

Belöning är ett verktyg som används som en positiv förstärkning för att forma komplexa beteenden 

eller som en hjälp för att öka förekomsten av ett beteende. Ett tydligt exempel på belöning är appli- 

kationen GetGlue för filmintresserade människor. I applikationen kan du som användare checka-in 

på en film, serie, dokumentär etc. när du tittar på den. När du har checkat in på ett visst antal filmer, 

eller om du t.ex. checkar in på en film under perioden då den har premiär på bio, belönas du med en 

s.k. sticker – ett slags medalj som visar att du såg den specifika filmen under dess premiär. Denna 

sticker sparas sedan på din profil på applikationen så att andra användare kan se den. Samlar du in 

tillräckligt många stickers kan du även få dem hemskickade i fysiska kopior, som klistermärken. 

 

Vi gör antagandet att vi med hjälp av denna studie kommer att finna typiska verktyg för “persuasive 

technology” i Netflix’ VOD-tjänst. Dessa typiska verktyg för persuasive design kan beskrivas som 

en interaktiv produkt med syftet att förändra attityder eller beteenden eller båda genom att göra 

önskade aktivitetsmål lättare att uppnå. (Fogg 2003) 

 
 

 
4.4 Usability heuristics 

 
I Jacob Nielsens text Enhancing the explanatory power of usability heuristics (Nielsen 1994) har 

författaren jämfört ett antal “usability heuristics” med en databas av redan existerande användbar- 

hetsproblem från andra projekt. Syftet var att besluta vilken heuristik som bäst förklarar användbar- 

hetsproblem. Man analyserade och sammanfattade tills en ny uppsättning av tio tumregler skapades. 

Dessa täcker följande aspekter: 
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* synbarhet av systemets status 
 

* överensstämmelse mellan systemet och den verkliga världen 
 

* användarkontroll och frihet 
 

* konsekvenser och standarder 
 

* förebyggande av fel 
 

* igenkänning snarare än memorering 
 

* flexibilitet och effektivitet i användningen 
 

* estetisk och minimalistisk design 
 

* hjälp till användaren att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel. 

 

Detta presenteras i form av en lista som vi uppfattar som användbar i vår studie. Listan består av 

regler som exempelvis tar upp att man i ett system inte skall överbelasta användarens minne, dvs. 

att denne skall behöva komma ihåg stora mängder information, att systemet skall hålla användaren 

uppdaterad över vad som sker hela tiden med hjälp av relevant feedback då systemet används etc. 

(Nielsen 1994) 

 

4.5 Jacob Nielsens 10 usability heuristics 
 

1. Information: Den information som presenteras på sidan får inte vara irrelevant eller onödig för 

användaren. All överflödig information som presenteras kan påverka annan relevant information 

och göra den mindre synlig. Informationen bör även presenteras i logisk ordning. 

 

2. Tala användarens språk: Informationen bör presenteras med ett klart och tydligt språk, där man 

i stället för att tala systemspråk använder sig av fraser och begrepp som är bekanta för använda- 

ren. 

 

3. Belasta inte användarens minne mer än nödvändigt: Användaren skall inte behöva komma 

ihåg stora mängder information. Instruktioner för hur systemet skall användas bör vara synliga 

och tillgängliga närhelst användaren behöver dem. 

 

4. Tydlighet: Användaren skall inte behöva fundera över om olika ord, symboler, knappar m.m. har 

samma eller olika innebörd/funktion. 

 

5. Feedback: Systemet skall alltid hålla användaren informerad kring vad som händer genom lämp- 

lig feedback inom rimlig tid. 
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6. Avsluta/tillbaka: Användare klickar ofta fel av misstag och behöver då en tydligt markerad 

“tillbaka/avsluta” -knapp för att gå tillbaka från eller avsluta en pågående aktion utan att behöva 

gå igenom flera krångliga steg. 

 

7. Genvägar: Systemet skall vara anpassat för såväl den erfarne användaren som nybörjaren. 
 

8. Tydliga felmeddelanden: Systemets felmeddelanden skall uttryckas med ett tydligt språk (EJ I 

KOD) och tydligt beskriva problemet som uppstått samt bidra med en konstruktiv lösning på det. 

 

9. Förebygga fel: Systemet bör vara uppbyggt för att förebygga att fel uppstår överhuvudtaget. 
 

10. Hjälp och dokumentation: Även om det är bättre att systemet kan användas utan hjälp och 

dokumentation bör det ändå finnas dokumenterad hjälp (instruktionsmanual) om användaren 

skulle behöva den. 

 

 
 

5. Metod 
 
Metoden som används i studien är en halvstrukturerad observation av 10 personer i åldrarna mellan 20- 

 

55. Efter observationen gjordes intervjuer med samtliga deltagande. Under våra observationer använde 

vi oss av 9 uppgifter där användarna fick navigera sig runt i Netflix (se bilaga 1 - observationsuppgifter) 

samt två problemscenarion där respondenten fick föreställa sig att något gick fel under hans/hennes an- 

vändning av VOD-tjänsten, förklara och gärna visa vad de skulle göra för att åtgärda problemet. För de 

efterföljande intervjuerna konstruerade vi 10 frågor baserade på Jacob Nielsens 10 heuristiska regler. 

 

5.1 Datainsamlingstekniker som vi använt i undersökningen 
 

Vi har under datainsamligsperioden i studien bedrivit en kvalitativ studie av de personer vi observe- 

rat. Observationerna fungerade som vår huvudteknik för datainsamling och intervjun var ett komp-

lement till observationen. Respondenterna vi valt att observera hade olika åldrar, kön och yrken. 

De använder sig av olika plattformar – 4 använder dator, 2 Playstation 3, 3 smart TV och 1 iPad. 

VOD-tjänsten Netflix är utformad lite annorlunda utseendemässigt beroende på vilken av dessa 

plattformar som  tjänsten körs ifrån, men innehar samma funktioner och utbud av filmer. Observa-

tionerna har ägt rum i respondenternas hemmiljöer där de i början fick en rad uppgifter av oss 

som de skulle utföra med hjälp av VOD-tjänsten Netflix, samtidigt som vi observerade dem. 

Observationerna gjordes med en respondent i taget, således inte i grupp. Uppgifterna varierade 

mellan problemscenarion där den som observerades ställdes inför ett påhittat problem under 
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användning av VOD-tjänsten, samt enklare och svårare uppgifter som skulle utföras i själva 

systemet. 
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Eftersom vi var två som observerade kunde vi se olika saker som skedde och antecknade i var sitt 

block vad användaren gjorde och hur reaktionen samt handlingssättet var. Nedan följer ett exempel 

på en problemställning samt en uppgift från observationen (se bilaga 1 – observationsuppgifter): 
 
 

 

Problemscenario: ”Uppspelningen av filmen fungerar inte som den ska och du måste nu försöka få 

den att fungera. Hur går du till väga? Tänk högt medan du löser uppgiften.” 

Uppgift: ”Gå in på Netflix och hitta filmen ”The Dark Knight Rises” utan att använda dig av sök- 

funktionen.” (Se bilaga 1 - observations uppgifter” för mer info). 
 
 
 

I de flesta fall lyckades användaren lösa de uppgifter som han/hon ombads att lösa utan några pro- 

blem. Ibland fick vi specificera uppgiften mer noggrant eller förklara vissa delar av den för att an- 

vändaren skulle förstå. Då vi under observationen ville ha ut mer information kunde vi ställa följd- 

frågor eller i vissa fall omformulera frågorna då missförstånd emellan oss och användaren uppstod. 

 

 
 

6. Metodkritik 
 

I studien använde vi oss av intervjuer samt halvstrukturerade observationer. Då våra respondenter skulle 

använda sig av ett VOD-system och genomföra olika uppgifter är observation den mest passande meto- 

den. Vi valde att börja utvärderingen genom att observera användaren då denne använde Netflix. An- 

ledningen till att vi valde att börja med observation och avsluta med intervju var att vi ville att använ- 

darna skulle få sätta sig in i systemet innan de blev intervjuade. Vi ville dels att de skulle ha användan- 

det av systemet färskt i minnet och dels ville vi upptäcka de eventuella problem som uppstod mellan 

användaren och systemet. 

 

Vi ansåg att alternativa datainsamlingsmetoder, som exempelvis enkätundersökningar och gruppinter- 

vjuer, inte var adekvata för vårt projekt eftersom vi inte skulle kunna få ut just den information vi var 

ute efter i samma utsträckning. I efterhand fann vi att kunde ha dokumenterat vår metod bättre. I stället 

för att anteckna borde vi ha filmat deltagarna, vilket skulle ha underlättat observationerna – vi hade 

båda kunnat bättre fokusera på uppgifterna som användaren fick göra medan kameran spelade in allt. 

Detta skulle även underlätta analysfasen av materialet eftersom vi hade kunnat studera inspelningarna i 

lugn och ro. Vi är medvetna om att vi kan ha gått miste om mindre detaljer eftersom vi ofta gjorde 

snabba anteckningar för att hinna med och samtidigt få med de viktigaste punkterna. Detta får bli en 

lärdom inför nästa studie. 
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6.1 Heuristisk utvärdering av Netflix’ gränssnitt 
 

Vi utformade 10 intervjufrågor som vi baserade på Jacob Nielsens 10 heuristiska regler. Dessa reg- 

ler är en del av en utvärderingsmetod som Nielsen tagit fram för att granska och utvärdera gräns- 

snitt. Inspektionsmetoden kallas heuristisk utvärdering och syftar till att identifiera användbarhets- 

problem i gränssnitt. Metoden innebär att varje utvärderare på egen hand inspekterar ett gränssnitt. 

Nielsen rekommenderar att 3-5 utvärderare bör användas för att genomföra inspektionen eftersom 

när fler inspekterar kan de finna fler problem. Detta gör det möjligt att få ut individuella och själv- 

ständiga utvärderingar från varje individuell utvärderare. Det kan även vara en fördel att en obser- 

vatör deltar i utvärderingen för att hjälpa utvärderaren om denne har frågor kring gränssnittet. 

(Varpsuen 2000) 

 

I vår studie har vi valt att till en del betrakta användaren som inspektör av det studerade Netflix-

gränssnittet. Syftet med denna modifiering var ”experimen- tellt” - vi har valt att göra detta för att 

låta användaren vara delaktig och hjälpa oss att finna brister i designen som missats under 

utvecklingen av Netflix. I stället för några utvärderare hade vi ett större antal användare som 

genomförde inspektionen för att finna problem och brister i gränssnittet och systemet, samtidigt som 

vi fanns med som observatörer och kunde bistå om frågor uppstod. 

 

I början diskuterade vi om vi skulle ta med en förklaring av varje heuristisk regel innan vi ställde 

själva frågan. Vi ville dock experimentera med frågorna i intervjun och försöka få respondenten att 

tänka djupare designmässigt och i enlighet med de 10 reglerna. Då en osäkerhet kring detta uppstod 

genomförde vi två testobservationer där vi först ställde frågorna utan att förklara den regel som de 

var baserade på. 

 

Vi höll således respondenten utanför de 10 reglerna och lät denne tänka själv. Därefter genomförde 

vi en testobservation där vi först förklarade den heuristiska regeln innan vi ställde frågorna. Frå- 

gorna var tydligt kopplade till den specifika regeln. Nedan följer ett exempel på en av reglerna samt 

en av frågorna formulerad utifrån regeln: 

 

En av Jacob Nielsens 10 heuristiska regler: 
 

“3.  BELASTA  INTE  ANVÄNDARENS  MINNE  MER  ÄN  NÖDVÄNDIGT:  Användaren 

skall inte behöva komma ihåg stora mängder information. Instruktioner för hur systemet 

skall användas bör vara synliga och tillgängliga närhelst användaren behöver dem.” 
 

En fråga formulerad utifrån den ovanstående regeln:
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“a) Känner du att du behöver komma ihåg stora mängder information som presenteras i sy- 

stemet, eller finns informationen tillgänglig närhelst du behöver den?” 
 

 
 

Resultatet av detta blev att vi fick mera informationsrika och bredare svar från respondenterna när 

vi ställde frågorna först efter att ha förklarat den heuristiska regel som de var baserade på. När vi 

ställde frågorna direkt, utan att förklara den heuristiska regeln, fick vi märkbart kortare svar från 

användarna. Därför bestämde vi oss för att använda den förstnämnda metoden, eftersom vi ville ge 

användarna en djupare förståelse för vad frågan handlade om och få dem att tänka ur ett annat per- 

spektiv. Det vanliga förfaringssättet är emellertid att man inte informerar användarna om de 10 reg- 

lerna utan låter dem tänka självständigt. 

 

7. Genomförande 
 
Det första steget omfattade planering och upplägg av själva observationen samt specifikation av mål- 

gruppen för undersökningen. Därefter utformade vi uppgifterna som användarna skulle lösa med hjälp 

av VOD-tjänsten. Uppgifterna var baserade på en liknande observation som utfördes i vår pilotstudie 

före denna undersökning samt på Jacob Nielsens 10 heuristiska regler. Undersökningen i form av ob- 

servationer och påföljande intervjuer genomfördes på följande sätt: Vi tog kontakt med respondenterna 

och bokade in en tid då vi kunde besöka dem i deras hem och göra observationen samt intervjun. Dessa 

skulle genomföras då respondenterna befann sig i sin hemmamiljö och använde Netflix på den plattform 

som de vanligtvis gör. 

 

Väl på plats hos respondenten satte vi oss ned och gick kort igenom hur observationen skulle gå till så 

att de var fullt på det klara med vad de skulle göra och vad detta sedan skulle användas till. Vi försäk- 

rade dem även om att de skulle förbli anonyma i vår studie såvida de inte själva ville nämnas vid namn. 

En av oss (Observatör 1) satte sig ned med uppgifterna för observationen (se bilaga 1 - observation – 

uppgifter) och gav respondenten stegvis uppgifter vilka denne utförde med hjälp av VOD-tjänsten Net- 

flix. Då frågor eller missförstånd från respondentens sida uppstod under observationen såg vi till att lösa 

dessa genom att exempelvis omformulera frågan/uppgiften tills respondenten förstod vad den gick ut 

på. Den andre av oss (Observatör 2) satte sig intill och följde noggrant respondenten och förde  

detaljerade anteckningar över hur respondenten gick till väga för att lösa uppgifterna. När observationen 

var slutförd gick vi direkt över till intervjun, eftersom vi ville att respondenten skulle ha uppgifterna 

färska i minnet när han/hon besvarade frågorna. Intervjun utgick från 10 frågor baserade på Nilsens 10 

regler. Nedan följer ett exempel på en fråga från intervjun och hur vi har lagt upp frågorna: 
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INFORMATION: Den information som presenteras på sidan får ej vara irrelevant eller onödig för 

användaren. All överflödig information som presenteras kan påverka annan relevant information 

och göra den mindre synlig. Informationen bör även presenteras i logisk ordning. 
 

a) Finns det information som är överflödig? 

b) Anser du att informationen som presenteras i systemet är relevant för dig som användare 

c) Anser du att informationen i tjänsten presenteras på ett logiskt sätt? 
 

 
 

Vi inledde varje fråga i intervjun med att beskriva den heuristiska regel som frågan syftade på. Däref- 

ter gick vi tillväga på ungefär samma sätt som under observationen. Observatör 1 förklarade först vad 

intervjun skulle handla om och vad den syftade till samt försäkrade återigen respondenten om att 

denne skulle förbli anonym om denne inte ville annat. Observatör 1 började sedan ställa frågorna till 

respondenten. Frågorna i denna intervju var väldigt öppna för att maximera kompletterande informat- 

ion från respondenten (se bilaga 2 – observation intervjufrågor). Observatör 2 hade ansvaret för att 

anteckna svaren så noggrant som möjligt under intervjun. Då intervjun var genomförd satte vi oss ned 

och gick igenom de data vi fått in från observationen samt intervjun, skrev rent dokumenten, 

diskuterade igenom informationen och utvärderade den. Vi diskuterade om något i uppgifterna i 

observationen eller frågorna i intervjun eventuellt behövde omformuleras, tas bort eller läggas till. 

Inget av detta behövdes dock göras då vi inte stötte på några problem under observationen och 

intervjun. 

 

8. Resultat 
 
Genom denna explorativa studie har vi fått fram information om användarens åsikter kring Netflix’s 

design. De användbarhetsproblem som uppstod har vi valt att dela upp i kategorier för att göra det en- 

klare att tolka dem. Vi har valt att fokusera på sökfunktionen, vad användarna uppfattar som otydligt, 

grafisk design, genvägar och övriga problem. 

 
 

 
8.1 Sökfunktionen 

 
9 av 10 respondenter valde, av egen vilja, att hitta en specifik film genom sökfunktionen när de ut- 

förde den första uppgiften. De 9 respondenterna använde Netflix på olika plattformar. Deras moti- 

vering till att använda sökfunktionen var att den är smidigast och snabbast. Efter att man knappat in 

de första bokstäverna på filmens titel, medverkande skådespelare etc. ger Netflix förslag på filmtit- 

lar och därefter finner man nästan alltid filmen man söker, varefter man klickar på titeln i söklistan



Carina Johansson & Robert Grundström 

19920604-3607 & 

Medieteknik C ht13 

IMD11 

C-uppsats 

Södertörns Högskola 

2014-01-07 

16 

 

 

 

och hamnar på filmens egen profilsida. Vi fick endast fram en negativ respons om sökfunktionen. 

Anledningen till detta var förslagsfunktionen i sökrutan. När en användare skriver in de första bok- 

stäverna i den filmtitel han/hon söker efter ger Netflix förslag på filmen även när filmen inte finns 

tillgänglig i deras databas. Filmen kommer alltså upp i söklistan som ett förslag och det ser till en 

början ut som om man kunde välja och se på filmen. Men när man klickar på titeln dyker ett med- 

delande upp som säger att filmen inte finns i Netflix’ databas. 

 

Detta störde en användare eftersom det väcker hopp om att en film finns för att strax därefter med- 

dela att den inte är tillgänglig. En respondent föreslog att man kunde lösa problemet genom att mar- 

kera filmtiteln med rött. Ännu tydligare vore om filmtiteln skulle vara överstruken med rött, enligt 

respondenten.   En av respondenterna, som använde Netflix på datorn, valde istället att klicka på en 

genre från menyn (se bilden nedan) och titta igenom listan av filmer. Eftersom Netflix’ utbud av 

film i Sverige än så längre inte kan betecknas som “stort” kunde respondenten snabbt hitta den 

sökta filmen. 

 
 

 

 

 
Användarnas reaktioner på sökfunktionen i Netflix var positiv på alla plattformar förutom PS3 och 

via mediaspelaren Apple TV (http://www.apple.com/se/appletv/what-is/, http://sv.wikipedia.org/- 

wiki/Apple_TV), där de tyckte att det tar längre tid att knappa in bokstäverna genom att använda sig

http://www.apple.com/se/appletv/what-is/
http://sv.wikipedia.org/-
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av pilar på en fjärrkontroll än att klicka direkt på bokstaven som man gör via ett tangentbord eller 

touchscreen. 

 
 

8.2 Otydlighet /ordning: 
 

En av upptäckterna vi gjorde under våra observationer handlar om otydlighet på Netflix. Under upp-

giften där användarna skulle hitta en specifik film på Netflix utan att använda sig av sökfunktionen, 

men även i intervjun, uttryckte sig hälften av respondenterna negativt om rubrikerna på de olika 

listorna med filmgenrer på Netflix. 

 

Respondenterna ansåg att många av rubrikerna var alldeles för lika varandra. De märkte även att 

samma filmer fanns under olika genrer, vilket skapade förvirring. Denna brist förekommer i Netflix 

på alla de plattformer som våra respondenter använde sig av. En annan otydlighet som förekommer 

och som respondenterna reagerade negativt på var placeringen och specificeringen av åldersgräns 

på filmerna. På filmens infosida visas en ruta med en siffra. Denna ruta är placerad mellan ett årtal 

och ett antal minuter, vilket respondenterna tolkade som året då filmen släpptes samt filmens längd 

(Se bild nästa sida). 

 

 
 

Många av rubrikerna är för lika varandra och vissa har dessutom samma filmer under sig, vilket användare såg som förvirrande. 

 
Efter att ha jämfört siffran med alla andra filmer förstod de till slut att siffran i rutan mellan årtal 

och filmens releasedatum står för åldersgräns och konstaterade att detta borde göras tydligare. Ett
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förslag från en respondent var att lägga till ett plustecken som skulle tydligare indikera att filmen 

exempelvis är tillåten från 15 år och uppåt. Flera respondenter delade också åsikten om att de olika 

listorna på Netflix har en ologisk ordning. En person förstod inte varför listan med de senast sedda 

filmerna ska vara placerad allra högst upp, varefter det inte verkade finnas någon tanke bakom ord- 

ningen, men det grafiska utseendet tillfredställde alla. En respondent nämnde att användningen av 

filmernas omslag i en sådan stor storlek som Netflix gör var lockande och detta spelade för denne 

en stor roll i avgörandet vilken specifik film denne skulle titta på. Samtidigt föredrog en annan re- 

spondent att ha mer text och information om filmerna i stället för att låta en bild på omslaget tala för 

sig själv. 

 

 
 
 

 
Placeringen och specificeringen av åldersgräns på filmerna skapar förvirring och otydlighet. 

 
 
 
 

8.3 Grafiskt design 
 

Genom erfarenhetsbaserat inlärning, dvs. att användaren genom egen erfarenhet av att använda Net- 

flix och liknande system har lärt sig att förstå deras struktur och funktioner, är det lätt att förstå gra- 

fiska objekt. Detta kan exempelvis vara en play-knapp och en paus-knapp, som användarna har lärt 

sig att använda genom att tidigare ha spelat upp något medium via en spelare på Internet. Under ob- 

servationerna fann vi flera trender som har uppstått inom webbdesign, vilket vi märkte att respon-
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denterna har byggt upp en konkret erfarenhet av, exempelvis att klicka på webbsidans logga, som 

oftast förekommer i övre vänstra hörnet i webbläsaren, för att komma till indexsidan. Detta gjorde 

de flesta trots att det finns en “Hem”-knapp placerad precis intill logotypen (se bild nedan) 

 
 

 
 

8.4 Genvägar 
 

Vi frågade respondenterna om de anser Netflix vara lättnavigerad, med genvägar som underlätt- 

aranvändningen, varvid de fick tolka ”genväg” hur de ville. Nedan presenteras två kontrasterande 

svar: 

 

“Det finns genvägar i Netflix som gör att man har tillgång till allt nästan hela tiden. De olika tip- 

sen på filmer uppfattar jag som genvägar. Det finns inte så många eftersom det inte krävs i Netflix 

på PC.” 
 

“Nej inte helt, genvägar saknas enligt mig. Listan med filmer och genrer är väldigt lång och tar tid 

att leta sig igenom, där borde det finnas någon slags genväg, då man t.ex. inte kan söka på genreer 

med sökfunktionen. En lista bara på genrer skulle jag uppskatta.” 
 

 
 

Här har vi två helt olika svar: givetvis använder respondenterna två olika plattformar, den som anser 

att det finns genvägar på Netflix använder PC och den andra som anser att det saknas genvägar an- 

vänder PS3. Båda plattformar har en lång lista med filmer, skillnaden är att på PS3 finns det inte en 

genrelista som på PC. Det underlättar med en genrelista eftersom användaren får tillgång till en 

mindre mängd filmer åt gången genom att klicka på en genre. 
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8.5 Problem 
 

Enligt användarna så har inga stora problem uppstått under användningen av Netflix, och om 

någon upplevde något problem så handlade det troligtvis om internetuppkoppling. Det fanns 

dock saker som inte gick att utföra på Netflix, vilket av respondenterna ansågs utgöra problem. 

Dessa tekniska problem kunde exempelvis vara att man inte kan stänga av undertexter på vissa 

filmer. När vi ob- serverade användarnas tolkning av den grafiska designen så märkte vi att de 

försökte klicka på ordet svenska med en bock bredvid för att de trodde att bocken skulle 

försvinna och därmed skulle under- texten stängas av, vilket den inte gjorde. En annan 

respondent såg ordet av under de alternativa språken och klickade på den, vilket medförde att 

texten försvann. 

 
 

 

9. Tolkning och analys 
 

9.1 Analys av persuasive design 
 

Inledningsvis vill vi understryka att vi använt perspektivet ”persuasive design” som ett 

komplement till Nielsens tumregler i vår lätt modifierade tillämpning. Efter att ha observerat 10 

personer kunde vi konstatera att Netflix använder sig av 3 “persuasive technology tools” (av 7). 

Ett av dessa verktyg, som Fogg (Fogg, 2003) kallar reduktion, framträder mycket tydligt på 

Netflix. Reduktion innebär att man reducerar antalet steg man behöver ta för att utföra en 

aktivitet, ibland till enbart ett klick. Enligt samtliga respondenter kännetecknas Netflix av detta 

tillvägagångssätt på alla plattformar – man behöver endast några få klick för att utföra en 

aktivitet. Vi har även kunnat identifiera ett annat verktyg, kallat “skräddarsytt”, på Netflix. 

Netflix har flera genretitlar vilkas syfte är att föreslå filmer till användaren utifrån tidigare sedda 

filmer, filmer som ens vänner gillar och liknande. 4 av 10 respondenter använde sig av Netflix’ 

rekommendationslista medan 2 av 10 konstaterade att de inte tyckte om den eftersom de ansåg 

att de inte kunde lita på att Netflix’ rekommendationer passar deras preferenser. De resterande 

fyra respondenterna nämnde ingenting alls om rekommendationslistan över huvud taget. Vidare 

kunde vi se att verktyget ”övervakning” används av de personer som har Netflix kopplad till det 

sociala mediet Facebook. Genom Facebook publiceras senaste filmer man har sett på vännernas 

Netflix, vilket kan medföra att de sistnämnda också vill se den filmen för att till exempel ha 

något att prata om inom vänkretsen. Däremot såg vi att vissa verktyg, som ”tunnel”, ”förslag”, 

”självövervakning” och ”belöning” inte användes på Netflix. Dessa verktyg skulle förslagsvis 
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kunna införas i Netflix i framtiden. Det krävs dock vidare undersökningar och/eller fler 

användartester för att kunna fastställa om behovet av flera funktioner finns hos användarna. 

 

9.2 Observationer 
 

Samtliga respondenter ansåg att de 11 uppgifter som de fick utföra under observationerna (se bilaga 
 

”observation”) var väldigt enkla att genomföra. Vi upptäckte litet irritation kring användningen av 

Netflix på plattformen PS3, som användes av 2 respondenter. Vi lade då märke till att det krävs att 

man är van vid handkontrollen/knapparna för att kunna navigera helt problemfritt genom Netflix. 

Att t.ex. spola snabbt fram till hälften av filmen var inte helt lätt, då det inte finns ett snabbt och 

smidigt sätt att göra detta på – användarna var tvungna att hålla ned en knapp på kontrollen och 

vänta en längre tid medan filmen spolades. Här kan vi se en koppling till Macinlays tidigare 

nämnda teori. Han hävdar där bl.a. att man genom tidigare forskning har kommit fram till att målet 

med design av användargränssnitt är att minska klyftan mellan användare och systemet/appli-

kationen. Under våra observationer av användning av Netflix på olika plattformar såg vi att detta 

är ett mål som utvecklarna av Netflix verkar röra sig mot. 

 

På dator och även på surfplatta styr användaren spolningen av filmen med hjälp av antingen mus-

pekaren eller fingret medan man på PS3 spolar genom att hålla in en knapp på handkontrollen. Det 

finns en knapp för att spola fram, en för att spola tillbaka och sedan även två knappar för att hoppa 

fram/bak en bit i filmen. Eftersom man har en trådlös handkontroll för PS3 befinner man sig trolig- 

en inte direkt framför skärmen, vilket man gör vid användning av en smartphone eller surfplatta. 

Och när man vill spola filmen framåt eller bakåt behöver man hålla in en knapp på kontrollen för att 

spola – om man släpper knappen så stannar spolningen. Detta upplevde användarna av Netflix på 

PS3 som onödigt, tidskrävande och svårare än att spola på t.ex. dator, surfplatta eller smartphone. 

Med en fjärrkontroll/handkontroll för PS3 var det svårare att spola fram dit man exakt ville p.g.a. att 

spolningen inte stannade helt utan fortsatte i någon sekund efter det att man släppt spolknappen. 

Användarna kände här att de hade mindre kontroll över vad som skedde och vi tolkar det som indi- 

kation på att klyftan mellan användare och applikation i det här fallet är ganska stor. 

 

Använder man däremot Netflix på PC kommer man ett steg närmare applikationen, och kan med 

hjälp av muspekaren spola det man tittar på fram och tillbaka, vilket respondenter med PC ansåg 

vara mycket bekvämt, snabbt och smidigt. Använder man Netflix på surfplatta eller smartphone 

kommer man ännu ett steg närmare applikationen eftersom man styr spolningen av filmen med fing- 

ret direkt på touchscreen. Det kan också vara värt att tillägga att denna möjlighet även finns för PC, 

eftersom det finns touchscreens för dator. Under våra observationer kunde vi se hur användaren ge-
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nom denna funktion stegvis närmar sig applikationen och interaktionen med den, varigenom den 

klyfta mellan användare och applikationen/systemet som Macinlay skriver om minskar. 

 

Mycket av det som skedde under observationerna var baserat på respondenternas erfarenhetsbase- 

rade lärande, till exempel vanan att klicka på symboler som representerar en aktivitet, exempelvis 

play och paus. Hos PC-användarna upptäckte vi även att webbdesignen liknar många andra. An- 

vändaren får en meny placerad och centrerad högst upp i överkanten på sidan, där han/hon snabbt 

kan finna sitt mål. Vi lade även märke till att flera av PC-användarna klickade på logotypen för att 

komma tillbaka till startsidan, vilket har blivit ett standardtillbehör på webbsidor. 

 

9.3 Explorativ heuristisk utvärdering 
 

Eftersom det inte finns några etablerade och validerade heuristiska metoder för utvärdering av just 

VOD-applikationer/tjänster utgick vi i vår studie ifrån Jacob Nielsens etablerade och välkända 10 

principer (Nielsen 1994) för utvärdering av gränssnittsdesign. Så långt vi kan bedöma har man 

tidigare inte använt Nielsens metod på just det sätt som vi har gjort. I studien Evaluating interactive 

digital television applications through usability heuristics (Solano, 2013) har man emellertid utgått 

från Nielsens metod för att utveckla nya specifika heuristiker för ett system som är väldigt likt 

VOD. I samma studie har man också kommit fram till att det behövs flera nya metoder för heurist- 

isk utvärdering och man efterlyser flera studier kring hur dessa metoder skulle kunna utvecklas. 

 

I vår studie strävade vi inte efter att utveckla en grupp helt nya heuristiker för utvärde- ring av 

VOD-tjänster. Vi utgick i grunden från Jacob Nielsens 10 tumregler för utvärdering av gränssnitt. 

Det ”experimentella” inslaget bestod i att vi valde att inkludera användarna i själva utvärderingen av 

Netflix, vilket man normalt sätt inte gör enligt Nielsens heuristiska utvärderingsmetod. 

 

Under intervjuerna fick vi fram mycket intressant information. Vi anser att vi genom att ge respon- 

denterna information om varje heuristik gjorde det möjligt för dem att tänka ur en designers per- 

spektiv. Även om respondenterna inte har den tekniska kunskapen så har de genom erfarenhetsin- 

lärning lärt sig grafiska uttryck, insett vad färg och form kan ha för betydelse och även hur inform- 

ation organiseras genom att man till vardags använder tekniska artefakter som smartphones, surf- 

plattor, datorer och spelkonsoler. Den information vi fick från våra respondenter handlade huvud- 

sakligen om synpunkter och förslag på förändringar och förbättringar i Netflix. Respondenterna 

upptäckte tekniska missar, som t.ex. frånvaro av undertext på vissa filmer eller dåligt organiserad 

struktur hos informationen (se resultat). 
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På grundval av de empiriska studier vi genomfört anser vi oss kunna hävda att utvecklare av ett sy- 

stem eller en applikation – i det här fallet Netflix – kan, genom att inkludera användarna under en 

utvärdering, tidigare upptäcka deras faktiska behov och identifiera svaga punkter och problem i den 

grafiska designen av gränssnittet. 

 

10. Slutsatser 
 

Genom den explorativa heuristiska utvärderingen som baserades på Jacob Nielsens 10 heuristiska regler 

fick vi många konstruktiva synpunkter när det gäller brister i det nuvarande systemet. Vi är i efterhand 

medvetna om att vi planerade en alltför omfattande studie för den tidsram vi var tvungna att arbeta 

inom. Vi har emellertid fått fram tillräckligt med information för att vi – inte utan viss stolthet – ska 

kunna rekommendera denna explorativa heuristiska utvärdering för vidare utforskning. Vi anser även att 

man i eventuella framtida studier kring denna heuristik bör testa den under olika stadier i utvecklingen 

av det program/system/applikation man studerar. 

 

När det gäller Netflix’ nuvarande status har vi kommit fram till att Netflix i sin helhet är en tekniskt 

fullt fungerande produkt med smärre brister i upplägget av det grafiska gränssnittet, varför vi kan kon- 

statera att vår heuristiska utvärdering har gett resultat. 
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12. Bilagor 
 
 
 

BILAGA - OBSERVATION 
 
 
 

NAMN: Janne Forsgren 

VOD-TJÄNST: Netflix 

PLATTFORM: Playstation 3 

DATUM: 28 november 2013 
 

TID: ca 30 minuter 
 

 
 

1.   Gå in på Netflix och hitta filmen ”Scream 4”. 
 

 

Janne börjar från Netflixs startsida på sin Playstation 3. Han går upp till sökrutan, markerar den 

och skriver in ”Scream”. Han säger att han ibland bara behöver skriva in de 2 eller 3 första bok- 

stäverna i filmens/seriens titel, varefter den brukar komma upp som sökförslag vilket han tycker 

är smidigt. 

Då Janne skriver in ”Scream” dyker titeln ”Scream 4” snabbt upp som förslag, han klickar på 

den titeln och kommer in till filmens sida. Första uppgiften avklarad. 

 
 

2.   Gå in på Netflix och hitta filmen ”The Dark Knight Rises” utan alt. med hjälp av sök- 

funktionen. 

Janne visar snabbt genom ansiktsutryck och flera suckar att detta är en svårare uppgift. Han ver- 

kar tycka att det är jobbigt att manuellt bläddra fram en film bland de olika genrerna/katego- 

rierna. Han säger att det är väldigt rörigt upplagt. 

Janne bläddrar genom de olika kategorierna/genrerna och kommer ned till action/äventyr. Detta 

tar ganska lång tid och av Jannes reaktioner att döma är det ingen lätt uppgift. Han lägger nu 

märke till att det finns två action/äventyr -kategorier. En är för TV-serier och en för film, vilket 

han uppfattar som förvirrande. Efter en stunds bläddrande hittar han filmen ”The Dark Knight 

Rises” i kategorin action/äventyr för film. Andra uppgiften avslutad. 

 
 

3.   Hitta serien ”Sons of Anarchy säsong 3 avsnitt 1”. 
 

Janne börjar från Netflix’ startsida. Han bläddrar sedan till en lista över filmer/serier vilka han 

fått rekommenderade av vänner på Netflix. Där ligger serien ”Sons of Anarchy”. Janne klickar
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på den. Han skickas nu in till seriens infosida där det bl.a. finns en lista över säsonger av serien. 

Han klickar på säsong 3 och får upp en lista över de avsnitt som finns med i säsong 3. I den lis- 

tan klickar han på avsnitt 1. Tredje uppgiften avslutad. 

 
 

4.  Föreställ dig att du är hemma en och känner för att se en långfilm på Netflix. Använd nu 

VOD-tjänsten och välj ut en film som du vill se (film 1), medan du navigerar dig runt i sy- 

stemet tänk högt medan du löser uppgiften 

 
Janne börjar från startsidan och börjar direkt bläddra bland de olika genrerna/kategorierna. Han 

säger att varje gång han går in på Netflix så är detta oftast den sista utvägen när han vill se en 

film. Han gör det efter att ha kollat igenom sin filmhylla och inte hittat något där och sedan varit 

i hyrbutiken och inte heller där hittat något som han vill se. Janne säger att han bara vill bläddra 

runt bland filmerna och titta vad som finns och att han oftast tar en film som någon vän har re- 

kommenderat. Han stöter inte på några hinder eller problem under detta skede och verkar vara 

en erfaren användare av Netflix för Playstation 3. 

 
 

Janne säger att det inte spelar så stor roll vad han tittar på, utan bara väljer vad som helst, oftast 

komedi. Janne navigerar sig utan problem fram till genren Action och äventyr baserade på böck- 

er. Han går sedan vidare till genren/kategorin verklighetsbaserat drama. Där hittar han filmen 

”Into the wild” och lägger till den i sin lista över filmer att se senare på Netflix. Janne bläddrar 

vidare mellan genrerna. Han stannar vid filmen ”Garfield” och väljer den genom att klicka på 

filmens omslag. Filmen börjar spelas upp. Uppgift 4 avklarad. 

 
 

5.   Spola fram till ca halva filmen. 
 

Janne pausar ”Garfield” genom att trycka på knappen markerad med ”X” på fjärrkontrollen. Se- 

dan använder han sig av fjärrkontrollen för att spola fram filmen till hälften, detta kräver två 

klick på framspolningsknappen. 

 
 

6.   Gå tillbaka till startmenyn. 
 

Janne trycker nu på knappen markerad med en cirkel för att gå direkt tillbaka till huvudmenyn, 

vilket sker snabbt och smidigt med ett klick. Då knapparna på kontrollen är samma som på Play- 

station 3-kontrollen men annorlunda placerade händer det ofta att han klickar på fel knapp och 

därför hamnar på fel plats i Netflix. Detta verkar dock inte vara något betydande problem för 

Janne. Uppgift 6 avklarad.
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7.  Välj nu en ny valfri film. Spola fram filmen till hälften och ta sedan bort undertexterna 

(om de inte finns där så lägg till dem). 
 
 

Janne börjar från startmenyn och väljer en slumpvis film och trycker på play. Spolar fram unge- 

fär 10 min. in i filmen. Klickar på knappen markerad med ”X” på fjärrkontrollen för att pausa 

filmen och klickar sedan in på filmens infosida där han kommer åt funktionen att ta bort/lägga 

till undertexter. Janne lägger här märke till att undertexterna inte finns på svenska och lägger 

istället till danska undertexter. Uppgift 7 avklarad. 

 
 

8.   Gå tillbaka till startmenyn och gå sedan tillbaka till (film 1). 
 

Janne Pausar filmen genom att klicka på knappen markerad med ”X” och klickar sedan på knap- 

pen markerad med en cirkel för att komma tillbaka till starmenyn fär Netlix. Där går han sedan 

in på kategorin ”nyligen sedda filmer” och väljer där filmen ”Garfield” och väljer att spela upp 

den. Uppgift 8 avklarad. 

 
 
 
 
 
 
 

Problemscenario 
 

1.  Uppspelningen av filmen fungerar inte som det ska och du måste nu försöka få det att fun- 
gera. Hur går du till väga? Tänk högt. 

 
 

Ett problem som ofta uppstår för Janne är att filmen inte streamas (alltså att filmen spelas upp 

långsamt, eller fastnar vid flera tillfällen och laddar). Det går helt enkelt inte att se filmen snabbt 

nog. Den stannar upp flera gånger och laddas för att sedan fortsätta en stund och laddas igen. 

Om problem uppstår går han tillbaka till menyn i Playstation 3 (alltså han avslutar Netflix) och 

ser efter om han är inloggad i Playstation 3-systemet. Är han inte inloggad så loggar han in. Om 

detta inte fungerar går han till sin router och startar om den. Om inte heller detta fungerar säger 

Janne att han ger upp. Ibland händer det att han undersöker om det finns någon information om 

att Netflix ligger på VOD-tjänstens hemsida innan han helt ger upp. Uppgift 1 avklarad. 

 
 

2.  Du har precis valt att se avsnitt 2 i säsong 1 av serien ”Sons of Anarchy”, men kommer på 

att du redan sett avsnittet, hur går du till väga för att avbryta avsnittet och välja nästa?
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Janne går från startmenyn och väljer ”Sons of Anarchy” i kategorin ”senast visade filmer”. Han 

klickar på serien och skickas till dess infosida, där han får upp menyn med säsongerna. Janne 

väljer säsong 1 och avsnitt två och klickar därefter på spela upp-knappen. Uppgift 2 avklarad. 

 

 
 

Detta visar sig vara en mycket enkel process för Janne. Avsnittet börjar spelas upp, Janne klickar 

på knappen markerad med ”X” på fjärrkontrollen för att pausa avsnittet. Därefter klickar han på 

knappen markerad med en cirkel för att gå tillbaka till listan med avsnitt och väljer sedan avsnitt 

2. 
 

 
 

BILAGA - INTERVJU 
 

 
 

1.  INFORMATION: Den information som presenteras på sidan får ej vara irrelevant eller onö- 

dig för användaren. All överflödig information som presenteras kan påverka annan relevant 

information och göra den mindre synlig. Informationen bör även presenteras i logisk ordning. 

 
a)  Finns det information som är överflödig? 

 
b)  Anser du att informationen som presenteras i systemet är relevant för dig som användare 

c)  Anser du att informationen i tjänsten presenteras på ett logiskt sätt? 

2.  TALA ANVÄNDARENS SPRÅK: Informationen bör presenteras med ett klart och tydligt 

språk, där man hellre använder sig av fraser och begrepp som är bekanta för användaren än 

systemspråk. 

 
a)  Tycker du att informationen som presenteras är lätt att förstå? 

 
b)  Är språket tydligt och förståeligt för alla eller använder man sig av systemspråk som känns 

främmande och svårtolkat? 

 
3.   BELASTA INTE ANVÄNDARENS MINNE MER ÄN NÖDVÄNDIGT: Användaren skall 

inte behöva komma ihåg stora mängder information. Instruktioner för hur systemet skall an- 

vändas bör vara synliga och tillgängliga närhelst användaren behöver dem. 

 
a)  Känner du att du behöver komma ihåg stora mängder information som presenteras i systemet, el- 

ler finns informationen tillgänglig närhelst du behöver den? 
 

 
 

4.  TYDLIGHET: Användaren skall inte behöva fundera över om olika ord, symboler, knappar 
m.m. har samma innebörd/funktion.
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a)  Är det tydligt vad olika symboler, knappar, texter m.m. i systemet är till för/vilken funktion de 

har? 

 
b)  Finns det symboler, knappar, texter m.m. som ser ut att ha samma innebörd/funktion eller är det 

tydligt vad allt är till för? 
 
 
 
 

5.  FEEDBACK: Systemet skall alltid hålla användaren informerad kring vad som händer genom 

lämplig feedback inom rimlig tid. 

 
a)    Tycker  du    att    systemet    håller    dig    medveten/uppdaterad    om    vad    som    sker    hela    tiden?       

Ex. du klickar på en film och den tar ovanligt lång tid att ladda, du får under tiden upp texten 
“denna film är väldigt lång, vilket gör att den kan ta längre tid att ladda”. 

 
6.  AVSLUTA/TILLBAKA: Användare klickar ofta fel av misstag och behöver då en tydligt mar- 

kerad “tillbaka/avsluta-knapp” för att gå tillbaka från eller avsluta en pågående aktion utan 

att behöva gå igenom flera krångliga steg. 

 
a)  Om du gör något fel i systemet, klickar fel, hamnar på fel sida osv. Finns det då ett enkelt och 

snabbt sätt att ta sig tillbaka/avsluta? 

 
b)  Eller behöver du genomgå flera steg som gör det svårare att avsluta det du gör när du märker att 

du gjort fel? 

 
7.  GENVÄGAR: Systemet skall vara anpassat för såväl den erfarne användaren som nybörja- 

ren. 

 
a)  Är tjänsten lättnavigerad, med genvägar som underlättar för dig att använda den? 

 
b)  Känns systemet anpassat för både erfarna användare och nybörjare? Om nej, vad är det som fatt- 

tas/behöver förbättras/tilläggas? 
 
8.  TYDLIGA FELMEDDELANDEN: Systemets felmeddelanden skall uttryckas med ett tydligt 

språk (EJ I KOD) och tydligt beskriva problemet som uppstått samt bidra med en konstruktiv 

lösning på det. 

 
a)  Då någonting går fel då du använder tjänsten, visas detta då med ett tydligt felmeddelande? 

 
Ex. ”Denna film kan inte visas då den tagits bort från Netflix” eller ”Just nu går det inte att visa 
denna film, försök igen senare” 

 
9. FÖREBYGGA FEL: Systemet bör vara uppbyggt för att förebygga att fel uppstår överhuvud- 

taget. 

 
a)  Uppfattar du det som att systemet är uppbyggt på ett sätt som förebygger att problem uppstår 

under användningen av det?
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10. HJÄLP OCH DOKUMENTATION: Även om det är bättre att systemet kan användas utan 

hjälp och dokumentation bör det ändå finnas dokumenterad hjälp (instruktionsmanual). Sy- 

stemet bör ha dokumenterad hjälp om användaren skulle behöva den. 

 
b)  Har du någon gång under din användning av Netflix behövt söka svar på en fråga om tjänsten el- 

ler ett problem som uppstått genom en instruktionsmanual? 

 
c)  Om, ja fanns det en instruktionsmanual tillgänglig? 

BILAGA – UPPGIFTER 
 

Navigering och funktion 

 
1.   Gå in på Netflix och hitta filmen ”Scream 4”. 

 

 

2.   Gå in på Netflix och hitta filmen ”The Dark Knight Rises” utan alt. med hjälp av sökfunkt- 

ionen. 

 
3.   Hitta ”Sons of Anarchy säsong 3 avsnitt 1”. 

 

 

4.   Föreställ dig att du är hemma och känner för att se en långfilm på Netflix. Använd nu VOD- 

tjänsten och välj ut en film som du vill se (film 1); när du navigerar dig runt i systemet tänk 

högt medan du löser uppgiften. 

 
5.   Spola fram till ca halva filmen. 

 

 

6.   Gå tillbaka till startmenyn. 
 

 

7.   Välj nu en ny valfri film. Spola fram filmen till hälften och ta sedan bort undertexterna (om 

de inte finns där så lägg till dem). 

 
8.   Gå tillbaka till startmenyn och gå sedan tillbaka till (film 1). 

 

 
Problemscenario 

 
3.   Uppspelningen av filmen fungerar inte som den ska och du måste nu försöka få det att fungera. 

Hur går du till väga? Tänk högt medan du löser uppgiften. 
 

 

4.   Du har precis valt att se avsnitt 2 i säsong 1 av Sons of Anarchy, men kommer på att du redan 

sett avsnittet, hur går du till väga för att avbryta avsnittet och välja nästa? 


