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Abstract

Identification of design guidelines suitable for
integrated video uploading services

Kasper Davidsson

There is a lack of published material regarding designing graphical user interfaces of so
called integrated video uploading services. The term integrated video uploading
services refers to homepages that do not have video uploading as its primary purpose
but which still offers that service to its visitors. The aim of this thesis was to improve
the amount of published material about designing graphical user interfaces for
integrated video uploading services. This was done by performing a literature study to
find general design guidelines which can be applied to design of integrated video
uploading services. Thereafter the functionality and design of dedicated video
uploading services was analyzed. The environment for the prototype that was going
to be created was analyzed as well. The prototype used some of the found guidelines
from the literature study as well as some of the design choices found in the analysis of
the dedicated video uploading services. The prototype was evaluated with test
persons to determine if used design guidelines had a positive impact. The phases was
completed successfully and the result of the evaluation indicate that almost all of the
used guidelines had a positive effect when used in designing integrated video uploading
services.
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Populärvetenskaplig sammanfattning

År 2004 introducerades begreppet Webb 2.0 som st̊ar som symbol för ett in-
ternet där besökarna själva st̊ar för eller åtminstone bidrar med det tillgängliga
materialet. Vissa hemsidor presenterar inte n̊agot eget material för sina be-
sökare utan utgör endast en plattform där besökarna själva kan publicera
material som därmed blir tillgängligt för hemsidans övriga besökare.

Andra hemsidor har mycket eget material men erbjuder sina besökare att
bidra med textmaterial till sidan i form av till exempel textkommentarer.
Konceptet att besökare kan bidra med textmaterial har funnits länge och
omr̊adet är väl utvecklat för att användare p̊a ett lättförst̊aeligt sätt direkt
p̊a hemsidan ska kunna bidra med sina texter.

Ett omr̊ade som inte är lika utvecklat ur användbarhetssynpunkt är integre-
rad videouppladdning. Att ladda upp videoklipp p̊a internet sker i dagsläget
ofta hos dedikerade videouppladdningstjänster s̊asom Youtube. Dessa dedi-
kerade videouppladdningstjänster används ofta även om materialet sedan är
tänkt att publiceras p̊a en helt annan hemsida, till exempel en blogg.

Att p̊a en hemsida som inte är dedikerad för videouppladdning kunna pub-
licera videoklipp p̊a liknande sätt som publicering av textkommentarer är
n̊agot som idag är relativt ovanligt. Det är allts̊a inte särskilt vanligt att
besökare p̊a ett väldigt användarvänligt och simpelt vis kan publicera video-
klipp p̊a ett sätt som är enhetligt med användningen av hemsidans övriga
delar.

Det finns ett kunskapsh̊al gällande design av användargränssnitt för s̊a kalla-
de integrerade videouppladdningstjänster. Med en integrerad videouppladd-
ningtjänst åsyftas en hemsida som inte har videouppladdningsfunktionalite-
ten som huvudsakliga syfte men där besökarna änd̊a kan ladda upp video-
klipp.

Syftet med det här arbetet var att hjälpa till att fylla detta kunskapsh̊al.
Detta gjordes genom att utföra en litteraturstudie för att hitta generella de-
signriktlinjer inom människa-datorinteraktion som kan appliceras vid design
av integrerade videouppladdningstjänster.

Därefter analyserades ett antal existerande dedikerade videouppladdnings-
tjänster, inklusive Youtube, där funktionalitet och designval som bedömdes



vara lämpliga att använda även i integrerade videouppladdningstjänster iden-
tifierades och sammanställdes.

Vidare analyserades den omgivande miljö där en prototyp senare skulle kom-
ma att verka. Prototypen skulle vara en videouppladdningstjänst som var
integrerad p̊a en existerande hemsida som inte hade videouppladdning som
fokus. Den existerande hemsidan var s̊aledes den miljö som analyserades där
prototypen skulle komma att verka.

Prototypen som skapades använde vissa av de identifierade designriktlinjerna
funna i litteraturstudien samt vissa av de designval som identifierades hos
de dedikerade videouppladdningstjänsterna. Prototypen utvärderades sedan
med hjälp av testpersoner för att utröna ifall de använda designriktlinjerna
gav en positivt effekt.

Projektet genomfördes utan större komplikationer och resultaten fr̊an ut-
värderingen tydde p̊a att nästan alla av de använda designriktlinjerna hade
positivt effekt när de användes vid design av integrerade videouppladdnings-
tjänster.
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Kapitel 1

Introduktion

1.1 Bakgrund

Mediahuset Nyheter24-Gruppen lanserades 2008 och är idag ett av Sveri-
ges största digitala mediehus mot åldersgruppen 15 till 44 år. I mediahuset
finns ett tiotal hemsidor inklusive hemsidorna Blogg.se, Dayviews (före detta
Bilddagboken) samt Fragbite. Under v̊aren 2012 planerade Fragbite för att
skapa ett videoklipparkiv där hemsidans besökare ska kunna bidra med egna
videoklipp.

Videouppladdningen var tänkt att ske integrerat p̊a den befintliga hemsidan
Fragbite. Det var av intresse att identifiera designriktlinjer som bör användas
vid design av integrerade videouppladdningstjänster.

1.2 Problembeskrivning

Att skapa användargränssnitt för en videouppladdningstjänst som är integre-
rad p̊a en hemsida som har fokus p̊a n̊agonting annat än videouppladdning
kan vara väldigt komplext. Det kan vara mycket sv̊arare än att skapa en
videouppladdningstjänst för en hemsida som har videouppladdningsfunktio-
naliteten som huvudfunktion.

En skillnad kan vara att en videouppladdningstjänst som är integrerad p̊a en
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hemsida som har fokus p̊a n̊agot annat än videouppladdning kan skärmut-
rymmet för videouppladdningstjänsten vara mer begränsat. Ofta har hemsi-
dor en dedikerad del av skärmutrymmet där själva huvudinneh̊allet presen-
teras medan övriga delar av det som visas p̊a skärmen best̊ar av material
som inte har med huvudinneh̊allet att göra. Detta material som inte är hu-
vudinneh̊allet kan exempelvis best̊a av navigeringssystem, utdrag av övrigt
inneh̊all p̊a hemsidan eller reklam.

Att skärmutrymmet är mer begränsat kan ytterligare försv̊ara problemet med
att en tekniskt avancerad tjänst ska göras tillgänglig för tekniskt okunniga
besökare. Många moderna mobiltelefoner har funktion för att spela in vi-
deo och det kan antas att m̊anga datorovana användare kan vilja använda
en videouppladdningstjänst. Det är ett problem att f̊a tekniskt avancerad
funktionalitet tillgänglig för de mer kunniga användarna samtidigt som de
mer datorovana användarna inte förvirras av informationsöverflöd p̊a det mer
begränsade skärmutrymmet.

Vidare ska den integrerade videouppladdningstjänsten ses som en naturlig
del av det övriga inneh̊allet p̊a hemsidan och s̊aledes inte kännas inklistrad.
Det kan vara problematiskt att tillgängliggöra en miljö för videouppladdning
utan att g̊a för l̊angt fr̊an en hemsidas i övrigt kanske simpla natur.

En skillnad mellan uppladdning av texter eller bilder till internet jämfört
med videouppladdning är att videouppladdning i regel tar mycket längre
tid. Ett potentiellt problem för en videouppladdningstjänst är att besökare
avbryter en uppladdning genom att till exempel klicka p̊a en länk medan
videon fortfarande h̊aller p̊a att laddas upp.

Till skillnad fr̊an när en besökare publicerar textmaterial eller bilder p̊a inter-
net måste videomaterial ofta bearbetas av en server innan det blir tillgängligt
för publicering. Det kan vara förvirrande för tekniskt okunniga besökare att
uppladdningen av ett videoklipp har genomförts fullständigt men att video-
klippet fortfarande inte är tillgängligt för publicering.

Integrerade videouppladdningstjänster är relativt ovanliga och det finns inte
mycket specifikt skrivet om designriktlinjer som specifikt behandlar video-
uppladdningstjänster.
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1.3 Syfte och m̊al

Det här arbetets syfte är att fylla det kunskapsh̊al inom människa-datorinter-
aktion som finns gällande det specifika omr̊adet integrerade videouppladd-
ningstjänster.

Målen för det här arbetet var följande.

• Skapa en sammanställning av designriktlinjer som är lämpade att an-
vända vid design av integrerade videouppladdningstjänster.

• Analysera funktionalitet och designval hos existerande system av dedi-
kerande videouppladdningstjänster och bedöma till vilken grad de kan
användas i integrerade videouppladdningstjänster.

• Skapa en prototyp som använder resultaten i de tv̊a ovanst̊aende punk-
terna och sedan utvärdera prototypen med testpersoner för att göra en
bedömning ifall de funna designriktlinjerna är lämpade för det specifika
syftet integrerade videouppladdningstjänster.

1.4 Avgränsningar

Prototypen som skapades skulle vara interaktiv och mer eller mindre se ut
att fungera funktionsmässigt för användaren. Däremot skulle prototypen inte
ha n̊agra riktiga funktioner utan den ska endast simulera händelser.

De designriktlinjer som ska togs fram i litteraturstudien skulle vara specifika
för design av integrerade videouppladdningstjänster. Målet för resultatet av
litteraturstudien var inte att ge en heltäckande sammanställning av metoder
och principer som bör användas vid design av integrerade videouppladd-
ningstjänster. Exempelvis behandlades inte större metoder för design, som
till exempel användarcentrerad systemdesign, utan istället l̊ag fokus endast
p̊a mindre designriktlinjer som är viktiga vid design av integrerade video-
uppladdningstjänster.
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1.5 Upplägg

För att uppn̊a målen genomfördes följande fem separata delar.

• En litteraturstudie utfördes för att identifiera designriktlinjer som bör
användas vid design av integrerade videoupladdningstjänster.

• En analys av gränssnitt och funktionalitet hos existerande dedikerade
videouppladdningstjänster utfördes.

• Vidare utfördes en analys av det befintliga användargränssnittet p̊a
Fragbite, den miljö där den kommande prototypen skulle verka i.

• En interaktiv prototyp p̊a en integrerad videouppladdningstjänst ska-
pades där resultaten ur litteraturstudien och analyserna användes vid
designen.

• En utvärdering av prototypen med hjälp av testpersoner utfördes.

4



Kapitel 2

Teori

2.1 Begreppet integrerade videouppladdnings-

tjänster

Med videouppladdningstjänst menas en hemsida där en besökare kan ladda
upp ett videoklipp som sedan blir tillgängligt över internet. Med en integre-
rad videouppladdningtjänst åsyftas en hemsida som inte har videouppladd-
ningsfunktionaliteten som huvudsakliga syfte men där användarna änd̊a kan
ladda upp videoklipp. S̊aledes är videouppladdningen integrerad p̊a hemsi-
dan.

Ett exempel p̊a en videouppladdningstjänst som inte är integrerad är Youtu-
be. Där kan besökare ladda upp videoklipp och dela med sig utav dessa till
andra. Dock räknas den inte som en integrerad videouppladdningtjänst d̊a
hemsidans huvudsakliga syfte är att erbjuda uppladdning och visning av
videoklipp.

P̊a sidor som inte erbjuder videouppladdning, till exempel enkla bloggverk-
tyg, kan videoklipp läggas in med s̊a kallad embed-länkning. Det innebär
att en besökare kan ladda upp ett videoklipp p̊a en dedikerad videouppladd-
ningstjänst och sedan exempelvis publicera videoklippet inuti en blogg p̊a en
annan hemsida.

För den som besöker bloggen ser videoklippet ut att vara en integrerad del av
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blogginlägget. Problematiken ligger istället i det tekniska och omständliga för
den som publicerar bloggen med videoklippet att behöva använda sig av tv̊a
helt separata hemsidor och sedan även kunna koppla ihop dessa tv̊a genom
embed-länkning.

2.2 Definitioner av användbarhet

Det finns flertalet definitioner p̊a vad användbarhet innebär och Gulliksen och
Göransson (2002) tar upp en ISO-definition och översätter den till svenska
s̊a som följer

”den utsträckning till vilken en specificerad användare kan
använda en produkt för att uppn̊a specifika mål, med änd̊amålsenlighet,
effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang”
(Gulliksen och Göransson, 2002, s. 62)

En vital aspekt av denna definition är att den möjliggör för mätning av
användbarhet. Istället för att bara avgöra om ett system är användbart
eller inte kan man även sätta värden p̊a aspekter ur användbarheten och
jämföra dessa värden med motsvarande värden för andra system. Gulliksen
och Göransson (2002) tar även upp en definition av Jacob Nielsen som säger
att ett användbart system är lätt att lära, effektivt att använda, lätt att
komma ih̊ag hur det används, genererar f̊a fel och är subjektivt tilltalande.
(Gulliksen och Göransson, 2002, s. 66)

En intressant del i Nielsens definition är att systemet ska vara subjektivt
tilltalande. De designriktlinjer som identifierades i arbetet hade som fokus
att göra integrerade videouppladdningstjänster användbara, dock l̊ag inte hu-
vudfokus p̊a att de skulle vara subjektivt tilltalande.

2.3 Metodik för litteraturstudier

I Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (Fri-
berg, 2006) beskrivs metodik för att genomföra s̊a kallade litteraturstudier.
En litteraturstudie har till uppgift att försöka genomsöka och bearbeta det
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material som finns publicerat om ett utvalt omr̊ade eller problem. I en litte-
raturstudie söks till exempel databaser efter relaterade artiklar. Sökningen
sker systematiskt och avancerad sökfunktionalitet bör användas för att in-
te av misstag exkludera sökresultat som är av intresse. Sökningen kan ocks̊a
p̊averkas av inklusions- och exklusionkriterier. Ett exempel p̊a ett inklusions-
kriterie är att artikeln måste vara skriven p̊a engelska för att den ska kunna
väljas ut för närmare granskning och ett exklusionskriterie kan vara att inga
artiklar publicerade före år 2000 f̊ar förekomma.

Ur sökresultaten letas direkt relevanta artiklar för arbetet och utvalda ar-
tiklar analyseras efter kriterier för att bedöma vilken kvalitet texten har.
Texter med för l̊ag kvalitet s̊allas bort och kvar finns de artiklar som kan
läsas närmare för användning i arbetet.

2.4 Metodik för systemutvärderingar

Cronholm och Goldkuhl (2003) presenterar i Strategies for Information Sy-
stem Evaluation - Six Generic Types en uppdelning av hur man kan utvärdera
IT-system. Strategierna delas in i sex olika kategorier som är namngivna som
följer. (Cronholm och Goldkuhl, 2003, s. 69–72)

• Goal-free evaluation of IT-systems as such

• Goal-based evaluation of IT-systems as such

• Critera-based evaluation of IT-systems as such

• Goal-free evaluation of IT-systems in use

• Goal-based evaluation of IT-systems in use

• Critera-based evaluation of IT-systems in use

De tre översta som delar ”IT-systems as such” använder inte testpersoner ut-
an utvärderar systemet utan s̊adana. De tre nedersta (”IT-systems in use”)
utvärderar däremot med hjälp av testpersoner som f̊ar använda systemet.
Goal-free, goal-based och criteria-based skiljer sig åt i vilken aspekt som
systemet utvärderas. Goal-free utför en slags utforskande utvärdering me-
dan goal-based utvärderar efter de m̊al som sedan tidigare finns uppsatta.
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Criteria-based är till skillnad fr̊an de övriga flexibel där utvärderaren själv
väljer utifr̊an vilka kriterier som systemet ska utvärderas.

2.5 Användarcentrerad systemdesign

Det finns flera definitioner av vad som menas med användarcentrerad system-
design och en av dessa definierad av Gulliksen och Göransson (2002).

”Användarcentrerad systemdesign är en process som fokuse-
rar p̊a användare och användbarhet genom hela utvecklingspro-
cessen och vidare genom hela livscykeln.”(Gulliksen och Göransson,
2002, s. 32)

Gulliksen och Göransson (2002, s. 102) menar med termen användare riktiga
slutanvändare av systemet, de som faktiskt kommer att nyttja det. Vida-
re menar de att centreringen i användarcentrerad systemdesign innebär att
användarna är aktivt inblandade i hela utvecklingsprocessen. (Gulliksen och
Göransson, 2002, s. 102)

2.6 Nielsen’s 10 heuristics

MDI-experten Jakob Nielsens tio tumregler för användargränssnitt är en
välspridd slags grundsten vid utvärdering av användbarhet och design av
system. De tio tumreglerna introducerades s̊a tidigt som 1990 i Improving a
human-computer dialogue (Molich och Nielsen, 1990) och finns reviderade i
Usability inspection methods (Nielsen, 1994) fyra år senare. Än idag används
tumreglerna för att utvärdera system och för att designa användargränssnitt.
De tio tumreglerna är författade kort och koncist vilket gör att det g̊ar snabbt
att g̊a igenom dem. Tumreglerna berör bland annat felhantering, dokumen-
tation, standarder samt vilken information som bör presenteras och p̊a vilket
sätt.
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Kapitel 3

Relaterade arbeten

Liknande arbeten som detta har utförts där författarna identifierat generella
designriktlinjer som passat ett specifikt änd̊amål eller medium.

3.1 Designing E-commerce User Interface

I artikeln Designing E-commerce User Interface av Md Zainudin, Wan Ah-
mad och Nee (2010) analyserades designriktlinjer där målet är att identifiera
designriktlinjer som är lämpliga att användas vid designen av en s̊a kallad e-
handel. Artikeln testade även tv̊a stycken existerande e-handelslösningar där
användbarhetsproblem identifierades. Testerna gjordes med hjälp av test-
personer som fick i uppgift att utföra olika moment i de existerande e-
handelslösningarna. De identifierade designriktlinjerna som ans̊ags lämpliga
vid design av e-handel presenterades i en tabell precis som de användbarhets-
problem som identifierades i testerna. Dessa resultat användes sedan i pro-
duktionen av en prototyp.
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3.2 Usability of Web Interfaces on Mobile De-

vices

Artikeln Usability of Web Interfaces on Mobile Devices författad av Wes-
sels, Purvis och Rahman (2011) behandlar hemsidors användbarhet hos det
jämfört med datorer mer begränsade mediet mobiltelefoner. Texten tar upp
den skillnad i begränsningar mobiltelefoner har jämfört med surfning p̊a da-
torer och texten behandlar även olika webbdesign-riktlinjer som är specifika
för mediet mobiltelefoner. Slutsatsen som dras är att användandet av de
behandlade designriktlinjerna kan förbättra upplevelsen för surfning via mo-
biltelefoner.

3.3 Design considerations for web-based ap-

plications

Wroblewski och Rantanen (2001) analyserade i artikeln Design considera-
tions for web-based applications designriktlinjer för mjukvaruklienter och de-
signriktlinjer för hemsidor och tog därefter fram designriktlinjer för webb-
baserade klientlösningar. Författarna menar att designriktlinjerna för mjuk-
varuklienter inte kan användas rakt av d̊a de inte tar hänsyn till de större
begränsningar som mediet hemsidor har samtidigt som de menar att de-
signriktlinjer för hemsidor inte har fokus p̊a det typ av användning som en
webb-baserad klientlösning innebär. Resultatet var 19 stycken designriktlin-
jer som författarna anser vara väl lämpade att användas i en webb-baserad
klientlösning.
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Kapitel 4

Metod

4.1 Litteraturstudie

4.1.1 Design och urval

Litteraturstudien genomfördes enligt metoden för litteraturöversikt som be-
skrivs i Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten
(Friberg, 2006).

Grunden till litteraturstudien var böcker och andra vetenskapliga texter främst
inom omr̊adet för människa-datorinteraktion. Ett inklusionskriterie var att
böckerna och texterna skulle vara skrivna p̊a svenska eller engelska. Inget
exklusionkriterie fanns ang̊aende vilka årtal texterna kunde vara publicera-
de, istället granskades varje enskild text fr̊an fall till fall huruvida inneh̊allet
fortfarande var relevant.

4.1.2 Datainsamling artiklar

Vetenskapliga artiklar har sökts efter i databaserna SCOPUS, AMC Digital
Library och IEEE Xplore. De söktermer som användes i sökningarna i data-
baserna har varit trunkeringar av ”user interface”, ”web”, ”design”, ”guide-
lines”, ”principles” och ”usability”. Dessa söktermer användes i kombination
med varandra och sökresultaten begränsades ytterligare genom att endast
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visa resultat där ett visst sökord fanns med i ett specifik textfält som till
exempel titel eller abstract. Sökprofiler för datainsamlingarna hittas i bilaga
A (s. 45). Sökningarna gav ofta flera hundra resultat där samtliga titlar lästes
igenom för identifiera artiklar med eventuell relevans för arbetet. För identi-
fierade artiklar snabblästes abstracten för att f̊a en uppfattning ifall artikeln
kunde vara aktuell för närmare undersökning. Om s̊a var fallet granskades
texternas kvalitet med hjälp av den av Friberg utformade metoden för att
granska studiers kvalitet. (Friberg, 2006, s. 119) De texter där kvaliteten inte
ans̊ags vara tillräckligt hög exkluderades.

4.1.3 Datainsamling böcker

Böcker har sökts efter i Uppsala universitetsbiblioteks katalog och katalogen
genomsöktes med trunkeringar av söktermerna ”user interface”, ”principles”,
”web design”, ”usability”. Även i fallet med böckerna användes kombinatio-
ner av söktermerna men inga mer avancerade sökfunktioner som att vissa
termer skulle hittas i specifika fält användes. Sökprofiler för datainsamling-
arna hittas i bilaga A (s. 45). Som med de vetenskapliga artiklarna generades
väldigt många sökresultat och listan p̊a resultat gicks igenom manuellt för
att hitta litteratur som kunde vara relevant för arbetet. Att inte begränsa
sökresultaten för kraftigt gjordes medvetet för att undvika att exkludera
litteratur som kunde vara relevant men som inte passade in p̊a för snäva
sökkriterier.

4.1.4 Genomförande och analys

De böcker som hittades fanns tillgängliga via de lokala biblioteken och de
vetenskapliga artiklar som hittades gick att f̊a tag p̊a i fulltext-version, i vis-
sa fall via Uppsala universitetsbibliotek. Vissa av de identifierade böckerna
fanns inte tillgängliga för heml̊an men kunde läsas p̊a plats p̊a Uppsala uni-
versitetsbibliotek.

De identifierade artiklarna genomsöktes efter material som skulle kunna hjälpa
till att lösa de problem som beskrivs i problembeskrivningen. Eventuella
textsektioner som kunde vara aktuella att använda kopierades och samman-
ställdes i en temporär lista där de grupperades med relaterade utdrag fr̊an
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de övriga texterna. P̊a de böcker som identifierats som relevanta studerades
inneh̊allsförteckningen för att komma fram till vilka kapitel som kan vara av
intresse. Dessa kapitel lästes eller snabblästes igenom för information som
var relevant för arbetets fr̊ageställning.

4.2 Analys av dedikerade videouppladdnings-

tjänster

En analys av gränssnitt och funktionalitet hos existerande dedikerade video-
uppladdningstjänster utfördes. Angreppsmetoden för analysen är vad Cron-
holm och Goldkuhl (2003) beskriver som ”goal-free evaluation of IT-systems
as such” (Cronholm och Goldkuhl, 2003, s. 69) som enligt författarna är
lämplig när ”an introductory study is wanted in order to be acquainted with
the IT-system” (Cronholm och Goldkuhl, 2003, s. 69).

Att använda metoden innebar att jag själv agerade utvärderande expert som
analyserade olika existerande dedikerade videuppladdningstjänster utan att
utg̊a fr̊an n̊agra kriterier eller m̊al för tjänsterna. Istället för att utvärdera
hur väl systemen utförde sina uppgifter (mål) identifierade utvärderingen vad
tjänsterna kunde utföra och hur de gjorde det. Metoden var väl passande d̊a
en kartläggning av tjänsterna önskas och fördefinierade mål eller kriterier
kunde missa viktiga egenskaper hos tjänsterna (Patton, 2002, s. 169).

Utvärderingen utförderas enligt den metod som beskrivs i Handbook of Usa-
bility Testing: How to plan, design and conduct effective tests (Rubin och
Chisnell, 2008)

4.2.1 Vad analysen ska utröna

Målet med analysen var att identifiera funktionalitet och design av existe-
rande etablerade dedikerade videouppladdingstjänster p̊a internet. Analysen
identifierade vilka funktioner och vilken information som tjänsterna erbjöd
respektive presenterade för användarna men analysen identifierade även p̊a
vilket sätt dessa funktioner erbjöds. S̊aledes analyserades funktionaliteten
i olika moment som användarna kunde utföra och de designlösningar som
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existerade beskrevs och bedömdes. Designlösningarna utvärderades i kontex-
ten av att vara en dedikerad videouppladdningstjänst men även hur väl en
motsvarande designlösning skulle fungera i en integrerad videotjänst.

Den kontext som analysen utförs i är inuti den aktuella videouppladdnings-
tjänsten. Analysen berörde s̊aledes inte delar av hemsidorna som inte var
direkt kopplade till videouppladdning. Till exempel analyserades inte funk-
tioner som att registrera ett användarkonto.

4.2.2 Deltagare

Jag själv agerade utvärderande expert vid testen. Jag har god datorvana, har
studerat MDI-kurser vid Uppsala universitet motsvarande 25 högskolepoäng
samt har även använt mig utav videouppladdningstjänster i arbetslivet.

4.2.3 Genomförande och rapportinneh̊all

I testet analyserades de fem mest populära videouppladdningstjänsterna en-
ligt den s̊a kallade Alexa-rankingen. Alexa-rankingen är ett försök att rang-
ordna olika hemsidors besökarstatistik. För varje videouppladdningstjänst
införskaffades tillg̊ang till tjänsten genom att till exempel registrera sig p̊a
hemsidan och logga in. Därefter utfördes analys av videouppladdningstjänsten
och resultaten nedtecknades.

Resultatet av analyserna presenterades som bilaga för varje videotjänst för
sig. I resultat-delen presenterades en sammanfattande analys där resultateten
fr̊an de enskilda analyserna sammanställdes.

4.2.4 Testmiljö

Testet utfördes med en PC med Windows XP SP3 installerat. Spr̊aket för
operativsystemet var engelska men de regionala inställningarna för PC:n var
inställda p̊a svenska. Den regionala inställningen för Location var däremot
inställd p̊a United States.
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En 17” datorskärm användes med upplösningen 1280x1024 samt 32 bitars
färgdjup. En mus var inkopplad till PC:n med tv̊a stycken fingerknappar,
klickbart scroll-hjul samt tv̊a tumknappar. Ett tangentbord med svenskt
tangentbordslayout och separat numpad-del var kopplat till datorn. Datorn
var inkopplad till internet via bredbandsanslutning fr̊an Uppsala universi-
tet.

Webbläsaren som användes var Firefox 10.0.2 p̊a spr̊aket engelska med default-
inställningar samt följande plug-ins installerade: Java Deployment Toolkit
6.0.310.5 6.0.310.5, Java(TM) Platform SE 6 U 31 6.0.310.5 samt Shockwave
Flash 11.1.102.55. Vidare var tillägget Java Quick Starter 1.0 installerat och
aktiverat. I övrigt var inga tillägg eller plug-ins aktiverade.

Vilket operativsystem eller webbläsare som användes ans̊ags inte p̊averka
analysen i n̊agon större utsträckning och s̊aledes är inte dessa val motivera-
de.

4.3 Analys av omgivande miljö för prototyp

En analys av det befintliga användargränssnittet p̊a hemsidan Fragbite ut-
fördes, det vill säga p̊a den miljö där prototypen kom att agera i. Metoden
för analysen var ”critera-based evaluation of IT-systems as such” (Cron-
holm och Goldkuhl, 2003, s. 70) som enligt författarna ska användas när
en fokuserad utvärdering av ett system ska utföras. Metoden valdes d̊a en
fokuserad utvärdering ans̊ags passa syftet väldigt bra eftersom syftet en-
dast berör en avgränsad del av systemet. Jag själv agerade utvärderande
expert och utvärderade det befintliga användargränssnittet och funktiona-
liteten p̊a Fragbite. En analys av hur det existerande systemet interagerar
med användarna kunde antas vara till hjälp vid skapandet av ett integrerat
gränssnitt i samma miljö.

Utvärderingen utfördes enligt den metod som beskrivs i Handbook of Usability
Testing: How to plan, design and conduct effective tests (Rubin och Chisnell,
2008)
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4.3.1 Vad analysen ska utröna

Syftet för analysen var att identifiera standarder och konventioner som används
i den miljö som prototypen skulle verka i. Målet var s̊aledes att identifie-
ra hur det aktuella systemet fungerar rent praktiskt för användarna. Målet
med analysen var att identifiera delar av systemet som beter sig konsekvent
och beskriva dessa. Vidare identifierades rent designmässiga konsekventa
företeelser, s̊asom exempelvis färgscheman, och dessa nedtecknades för att
kunna användas vid design av prototypen.

4.3.2 Fr̊ageställningar

• Vilka funktionsmässiga konsekventa element finns p̊a hemsidan Frag-
bite?

• Hur är dessa funktionmässiga konsekventa element utformade?

• Vilka designsmässiga konsekventa element finns p̊a hemsidan Fragbite?

• Hur är dessa designmässiga konsekventa element utformade?

4.3.3 Deltagare

Jag själv agerade utvärderande expert vid testet. Jag har god datorvana och
har studerat MDI-kurser vid Uppsala universitet motsvarande 25 högskolepoäng.

4.3.4 Genomförande och rapportinneh̊all

I testet analyserades hemsidan Fragbite med hänsyn till konsekventa ele-
ment i funktionalitet och design. Identifierade konsekventa företeelser ned-
tecknades och beskrevs. Resultatet med identifierade konsekventa element
sammanfattades och beskrevs i löptext.
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4.3.5 Testmiljö

Testet utfördes med en PC med Windows XP SP3 installerat. Spr̊aket för
operativsystemet var engelska men de regionala inställningarna för PC:n var
inställda p̊a svenska. Den regionala inställningen för Location var däremot
inställd p̊a United States.

En 17” datorskärm användes med upplösningen 1280x1024 samt 32 bitars
färgdjup. En mus var inkopplad till PC:n med tv̊a stycken fingerknappar,
klickbart scroll-hjul samt tv̊a tumknappar. Ett tangentbord med svenskt
tangentbordslayout och separat numpad-del var kopplat till datorn. Datorn
var inkopplad till internet via bredbandsanslutning fr̊an Uppsala universi-
tet.

Webbläsaren som användes var Firefox 10.0.2 p̊a spr̊aket engelska med default-
inställningar samt följande plug-ins installerade: Java Deployment Toolkit
6.0.310.5 6.0.310.5, Java(TM) Platform SE 6 U 31 6.0.310.5 samt Shockwave
Flash 11.1.102.55. Vidare var tillägget Java Quick Starter 1.0 installerat och
aktiverat. I övrigt var inga tillägg eller plug-ins aktiverade.

Vilket operativsystem eller webbläsare som användes ans̊ags inte p̊averka
analysen i n̊agon större utsträckning och s̊aledes är inte dessa val motivera-
de.

4.4 Produktion av prototyp

En interaktiv prototyp p̊a en integrerad videouppladdningstjänst skapades
där resultaten ur litteraturstudien och analyserna av existerande dedikerade
videouppladdningstjänster och den omgivande miljön användes vid design-
en av prototypen. Det tänkta scenariot var att användare nyttjar systemet
n̊agon g̊ang i månaden och s̊aledes inte s̊a ofta som flera g̊anger varje dag.
Detta f̊ar konsekvenser i hur prioriteringen sker mellan att vara lättförst̊aeligt
och att vara effektivt.

Utvecklingen av prototypen genomfördes med användarcentrerad system-
design definierad av Gulliksen och Göransson (2002) (se teori-delen s. 8).
Användarcentrerad systemdesign definierad av Gulliksen och Göransson (2002)
valdes d̊a den ans̊ags vara väl lämpad för det här projektet eftersom fokus för
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prototypen var användarnas upplevelse av systemet. De teoretiska resultaten
skulle försöka tillämpas p̊a ett sätt s̊a att de fungerar väl i tillämpning.

Gulliksen och Göransson (2002) har formulerat ett antal s̊a kallade nyckel-
principer (Gulliksen och Göransson, 2002, s. 33–36) som deras användarcen-
trerade systemdesign bygger p̊a. Genom att ha följt dessa principer i prototy-
putvecklingen togs prototypen fram genom användarcentrerad systemdesign.
Här nedan följer ett antal aspekter som i praktiken visar hur nyckelprinci-
perna tillämpades.

4.4.1 Fokus p̊a användaren

Gränssnittet utformades med fokus p̊a hur användaren kommer att använda
systemet. Hur den bakomliggande tekniken fungerar, eller lämpliga struktu-
reringar ur ett teoretiskt perspektiv var inte relevanta d̊a det var användarens
syn och användning av systemet som var det viktiga.

4.4.2 Användare delaktiga i utvecklingsprocessen

Teoretiska användare var en viktig del i utvecklingen av gränssnittet. Det som
är logiskt för en teknisk kunnig och i systemet väldigt insatt utvecklare kan
vara ologisk för en normal användare av systemet. Genom att l̊ata användare
vara en del av utvecklingen kunde målet i ovanst̊aende stycke, Fokus p̊a
användaren, även säkerställas i praktiken. Detta d̊a utvecklingen inte bara
skett med användaren i tanke, utan utvecklingen har även skett tillsammans
med användare som tidigt kunde uttala sig om huruvida systemet fungerar
bra för dem eller inte. I arbetet användes tv̊a användare kontinuerligt under
utvecklingsprocessen.

4.4.3 Utvecklingsprocess och prototyper

För att teoretiska användare skulle ha bra möjligheter att ge feedback skapa-
des prototyper av systemet kontinuerligt. En iterativ och inkrementell utveck-
lingsprocess användes där primitiva, men fungerande, system konstruerades
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först där teoretiska användare tidigt kunde ta del av hur systemet fungera-
de. Därefter förändrades systemet inkrementellt, en funktion lades till och
en fungerande version med den nya funktionen skapades innan n̊agon annan
del av systemet lades till. Dessa fungerande versioner kunde fungera som ett
slags prototyper som teoretiska användare kunde testa och utvärdera. Proto-
typer över huvud taget är viktigt i användarcentrerad systemdesign och även
prototyper som inte var fungerade versioner användes, till exempel design-
skisser. Dessa designskisser använde sig utav en terminologi som användarna
kände till och kunde först̊a.

4.4.4 Medveten design och mätbar utvärdering

Designen av gränssnittet formades efter medvetna och motiverade designval.
Designen designades med tanke p̊a formulerade användbarhetsmål. Dessa
användbarhetsmål var mätbara s̊a som till exempel antalet klick en användaren
måste utföra för att slutföra en specifik uppgift.

4.5 Utvärdering av prototyp

En utvärdering av prototypen utfördes. Utvärderingen genomfördes med
hjälp av testpersoner i en ”criteria-based evaluation of IT-systems in use”
(Cronholm och Goldkuhl, 2003, s. 72) som enligt Cronholm och Goldkuhl
(2003) ger först̊aelse för användarnas uppfattning av systemet. Testpersoner-
na utvärderade prototypen efter ett antal fördefinierade kriterier vilket gav
insikt om hur användare upplevde prototypens användarvänlighet i prakti-
ken. Efter testerna genomfördes en debriefing, en slags intervju, för att f̊a
svar p̊a fr̊ageställningar som inte besvarades utav testerna. Denna metod
passade för ändamålet att utvärdera om användandet av de resultat som
togs fram i litteraturstudien och analysen av existerande dedikerade video-
uppladdningstjänster kan ge en positiv effekt p̊a en integrerad videouppladd-
ningstjänst.

Utvärderingarna utfördes enligt den metod som beskrivs i Handbook of Usa-
bility Testing: How to plan, design and conduct effective tests (Rubin och
Chisnell, 2008).
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4.5.1 Vad utvärderingen ska utröna

Målet med utvärderingen var att försöka göra en bedömning ifall de design-
riktlinjer som användes i prototypen fungerade bra hos riktiga användare i
praktiken. Utvärderingen hade till uppgift att utröna hur designriktlinjerna
p̊averkade till vilken grad användarna förstod hur systemet kan användas
och om de anser att de använda designriktlinjerna hade positiv effekt.

4.5.2 Fr̊ageställningar

• Tar användaren del av informationen att den inte bör lämna sidan
under uppladdning?

• Först̊ar en användare hur den kommer åt att redigera saker under en
flik som inte visas?

• Först̊ar en användare hur hjälpinformationen kan visas?

• Anser användare att för lite information presenteras innan uppladdning
startar?

• Tar användaren del av all information som presenteras om vad systemet
gör?

• Framgick det att videklippet inte är klart att spelas upp när uppladd-
ningen är klar?

• Fungerar text skriven ovanp̊a en thumbnail bra att läsa?

• G̊ar ett videoklipp att identifiera utifr̊an en thumbnail trots att det är
information ovanp̊a?

• Är det ett bra sätt visa att videon är klar för uppspelning genom att
informationsrutan överg̊ar till att bli en videonruta.

• Är det lätt att hitta knappen för att ladda upp videoklipp?

• Upplevs det som positivt att uppladdningen sker i det fönster som
används?

• Är det positivt att rubrik-fältet förifylls med filnamnet?
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4.5.3 Deltagare

Deltagarna i testet var personer som representerade målgruppen för produk-
ten. Personerna var i åldern 16-44 år och hade viss datorvana men hade inte
ägnat sig åt n̊agon betydande mängd videouppladdning.

Fem testpersoner användes d̊a

”for the purpose of conducting a less formal usability test, re-
search has shown that four to five participants who represent one
audience cell will expose about 80% of the usability deficiencies”
(Rubin och Chisnell, 2008, s. 72)

Nielsen (2000) menar även han att användningen av fler än fem testpersoner
inte bidrar mycket till en utvärdering. (Nielsen, 2000)

4.5.4 Genomförande och rapportinneh̊all

Testpersonerna fick i uppgift att utföra ett antal grundläggande moment
(beskrivna nedan under rubriken Moment). Testpersonerna berättade under
utförandet av dessa moment kontinuerligt om sina tankeg̊anger med hjälp av
s̊a kallad tänka högt-metodik.

”Asking participants to think aloud during their sessions also
reveals important clues about how they are thinking about the
product or system they are using” (Rubin och Chisnell, 2008,
s. 54)

Efter momenten genomfördes en debriefing för att f̊a en bättre bild utav
testpersonens upplevelse av systemet.

”Debriefing refers to exploring and reviewing the participant’s
actions during the performance portion of a usability test.” (Ru-
bin och Chisnell, 2008, s. 229)

Fullständig testsessionsbeskrivning hittas i bilaga B (s. 50). Resultatet av
utvärderingen var en sammanfattning av resultaten fr̊an testpersonernas mo-
mentgenomförande och debriefing.
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4.5.5 Moment

Starta uppladdning av videoklipp, spela upp videoklippet

Kort beskrivning: Starta en uppladdning av en videoklipp fr̊an datorn till
videouppladdningstjänsten. Spela sedan upp videoklippet i videouppladd-
ningstjänsten.
Förutsättningar: Momentet förutsatte att det finns en videoklipp tillgängligt
p̊a den dator som testet genomfördes. Testpersonen skulle veta var p̊a datorn
som videoklippet existerade.
Lyckad genomförning: Momentet ans̊ags genomfört med lyckat resultat
ifall datorn spelar upp det uppladdade videoklippet.

Redigera rubrik p̊a ett uppladdad videoklipp

Kort beskrivning: Fr̊an startsidan, redigera rubriken p̊a ett tidigare upp-
laddat videoklipp.
Förutsättningar: Momentet förutsatte att det fanns ett videoklipp upp-
laddat till tjänsten.
Lyckad genomförning: Momentet ans̊ags genomfört med lyckat resultat
ifall testpersonen redigerade rubriken och sparade inställningarna.

Lägg till tagg p̊a ett uppladdat videoklipp

Kort beskrivning: Fr̊an startsidan, lägg till en tagg p̊a ett tidigare upp-
laddat videoklipp.
Förutsättningar: Momentet förutsatte att det finns ett videoklipp upp-
laddat till tjänsten.
Lyckad genomförning: Momentet ans̊ags genomfört med lyckat resultat
ifall testpersonen lade till n̊agonting i tags-inmatningsfältet och sparade in-
ställningarna.
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F̊a fram hjälpinformation till rubrik-fältet p̊a ett uppladdat video-
klipp

Kort beskrivning: Fr̊an startsidan, f̊a fram n̊agon slags hjälpinformation
om rubrik-fältet.
Förutsättningar: Momentet förutsatte att det finns ett videoklipp upp-
laddat till tjänsten.
Lyckad genomförning: Momentet ans̊ags genomfört med lyckat resultat
ifall besökaren antingen klickade p̊a fr̊agetecken-ikonen bredvid rubrik-fältet
eller höll musmarkören över fr̊agetecknet tillräckligt länge s̊a att hjälptexten
presenteras.

Ta bort ett uppladdat videoklipp

Kort beskrivning: Fr̊an startsidan, ta bort ett uppladdat videoklipp.
Förutsättningar: Momentet förutsatte att det finns en videofil uppladdad
till tjänsten.
Lyckad genomförning: Momentet anses genomfört med lyckat resultat ifall
besökaren tog bort et tidigare uppladdat videoklipp.

4.5.6 Testmiljö

Testet utfördes med en PC med Windows XP SP3 installerat.

En 17” datorskärm användes med upplösningen 1280x1024 samt 32 bitars
färgdjup. En mus var inkopplad till PC:n med tv̊a stycken fingerknappar,
klickbart scroll-hjul samt tv̊a tumknappar. Ett tangentbord med svenskt tan-
gentbordslayout och separat numpad-del var kopplat till datorn. Datorn var
inkopplad till internet via bredbandsanslutning fr̊an Uppsala universitet. Da-
torn hade inte n̊agon ljuduppspelningsapparatur.

Webbläsaren som användes var Firefox 10.0.2 p̊a spr̊aket engelska med default-
inställningar samt följande plug-ins installerade: Java Deployment Toolkit
6.0.310.5 6.0.310.5, Java(TM) Platform SE 6 U 31 6.0.310.5 samt Shockwa-
ve Flash 11.1.102.55, Windows Media Player Plug-in Dynamic Link Library
3.0.2.629. Vidare var tillägget Java Quick Starter 1.0 installerat och aktive-
rat. I övrigt var inga tillägg eller plug-ins aktiverade.
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Operativsystemet och webbläsaren som användes var samma som de som
prototypen utvecklades med. Detta för att säkerställa att testpersonerna upp-
lever det system som avsetts.

4.5.7 Insamlingsdata

D̊a testpersonen genomförde ett moment p̊a ett sätt som inte var ett förväntat
best case-scenario ska tillvägag̊angssättet nedtecknas. Vidare nedtecknades
ifall testpersonen behövde hjälp för att genomföra ett moment. D̊a ska ska
det nedtecknas vad testpersonen gjorde innan den bad om hjälp, vad den
bad om hjälp om, svaret som moderatorn gav samt vad testpersonen gjorde
efter den f̊att hjälp.

Relevanta kommentarer fr̊an testpersonen tänka högt-metodik antecknades
och svaren fr̊an den debriefing som hölls sammanfattades.
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Kapitel 5

Resultat

5.1 Litteraturstudie

Resultatet av litteraturstudien är att designriktlinjer som är relevanta vid
design av integrerade videouppladdningstjänster hittas i fyra olika artiklar
samt sex olika böcker.

Med litet tillgängligt skärmutrymme är det sv̊arare att presentera för mycket
information p̊a en g̊ang, vilket leder till att det behövs funktionalitet för
att presentera den data som är dold i utg̊angsläget. (Tesarik, Dolezal och
Kollmann, 2008, s. 225). Detta kan till exempel ske med s̊a kallade rollovers
som gömmer ett större antal menyer under en enda knapp vilket ger tillg̊ang
till funktionaliteten samtidigt som liten skärmyta tas upp. (Kalbach, 2007,
s. 73) (Wroblewski och Rantanen, 2001, s. 1193)

Vidare rekommenderas rollovers d̊a de är vanliga p̊a internet och en stor del
av användarna förväntas vara bekanta med hur de fungerar. (Wroblewski och
Rantanen, 2001, s. 1193) Om man inte använder sig utav s̊adan funktionalitet
är det större risk att användaren överöses med mycket information p̊a för liten
yta.

Om en användare ska mata in mycket information kan en flerstegs-guide
användas där användaren matar in en del information och sedan g̊ar vida-
re till nästa steg. (Johnson, 2000, s. 37) Med hjälp av en flerstegs-guide är
det lättare att presentera detaljerade instruktioner för varje del i processen.
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(Johnson, 2000, s. 37) Detta fungerar väl med den teknik Badre (2002) beskri-
ver för att minska oordningen p̊a skärmutrymmet genom att bara presentera
information gällande den aktuella uppgiften och vänta med att presentera
annan information tills den är relevant. (Badre, 2002, s. 152) Om för mycket
information presenteras samtidigt kan det ta längre tid för användaren att
hitta den informationen som den söker.

Tesarik, Dolezal och Kollmann (2008) skriver en rekommendation gällande
när det finns ett flertal element som presenteras samtidigt där varje element
kan styras genom att till exempel editeras eller tas bort. Att presentera en
knapp för varje aktion för varje element skulle innebära att väldigt många
knappar vilket gör sidan sv̊ar att ta till sig. (Tesarik, Dolezal och Kollmann,
2008, s. 226) Tesarik, Dolezal och Kollmann (2008) föresl̊ar istället en dyna-
misk implementering där knappar för att p̊averka ett element endast visas
om användaren har musmarkören över det aktuella elementet.

En annan metod att minska mängden information som presenteras p̊a samma
utrymme är att l̊ata användaren själv kunna minimera eller skjuta bort de-
lar av gränssnittet. (Kalbach, 2007, s. 358) (Tesarik, Dolezal och Kollmann,
2008, s. 226) Detta medför att användaren vid behov kan skjuta undan icke-
relevant information och l̊ata den intressanta delen ta större utrymme samti-
digt som den alltid kan välja att f̊a f̊a tillbaka den informationen som gömdes.
(Tesarik, Dolezal och Kollmann, 2008, s. 226) Om s̊adan funktionalitet inte
implementeras riskerar systemet att inte bli lika effektivt.

Att presentera en videouppladdningstjänst p̊a endast en mindre bit av en
hemsida kan liknas vid att presentera en vanlig hemsida p̊a en smartphone-
skärm. Wessels, Purvis och Rahman (2011) skriver:

”smartphone users would prefer not having to scroll, zoom,
and pan a webpage to find the content they desire, but they also
don’t want to feel limited by a watered-down interface that is
dissimilar from their desktop experiences” (Wessels, Purvis och
Rahman, 2011, s. 1067)

S̊aledes kan antas att trots att utrymmet är mer begränsat bör målsättningen
vara att bibeh̊alla strukturen i stora drag fr̊an motsvarande tjänster där ut-
rymmet inte är lika begränsat. Annars kan användarna känna sig begränsade
att inte kunna hantera systemet p̊a det sätt de vill.

Ett sätt att ge tillg̊ang till information utan att ta upp del av skärmutrymmet
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är att använda sig utav s̊a kallade tooltips som presenterar information om
just den del av systemet som användaren har sin musmarkör över. (Tesa-
rik, Dolezal och Kollmann, 2008, s. 225) Om tooltips-information inte är
tillgänglig är det större risk att användaren inte först̊ar vissa elements funk-
tionalitet. Om informationen presenteras men inte som tooltips kan det ta
längre tid för användaren att ta del av informationen.

Dock menar Cooper och Reimann (2005) att det bör finnas en fördröjning
p̊a ungefär en halv sekund innan tooltipset visas för att undvika att det
poppar upp ett stort antal tooltips när en användare drar musmarkören över
skärmen. (Cooper och Reimann, 2005, s. 385)

Videofiler som visas p̊a internet brukar ofta vara s̊a kallat taggade. Dessa
taggar, en slags nyckelord, beskriver inneh̊allet i videon och en video kan
vara knuten till en l̊ang lista av taggar. Tesarik, Dolezal och Kollmann (2008)
skriver om att dessa taggar kan vara knutna till förkortningar som presenteras
istället för de fullständiga taggarna. Dessa förkortningar tar mindre plats
vilket gör listan av taggar enklare att översk̊ada samtidigt som en användare
som inte först̊ar en förkortnings betydelse kan flytta sin musmarkör över
taggen för att f̊a det fulla namnet utskrivet. (Tesarik, Dolezal och Kollmann,
2008, s. 226)

Branding innebär att ett systems grafiska utformning blir enhetligt med ett
företags grafiska profil. Detta kan till exempel innebära att knapparna i ett
system har samma färger som företagets logotyp eller att en logotyp alltid
syns i ett hörn i gränssnittet. Nilsson (2009) skriver att förändring av ett
systems grafiska utseende genom branding dels kan försv̊ara styrningen av
systemet samtidigt som det ofta tar upp skärmyta. (Nilsson, 2009, s. 1323)
Att inte undvika branding kan leda till att användaren inte är lika effektiv
med det minskade skärmutrymmet.

Wroblewski och Rantanen (2001) skriver att det finns fördelar att h̊alla ne-
re antalet fönster som ett system använder sig utav. Färre fönster minskar
användarens mentala arbetsbelastning och minskar även sannolikheten att
användaren blandar ihop fönster med varandra. (Wroblewski och Rantanen,
2001, s. 1193)

Ang̊aende processer där användaren väntar p̊a att system ska bearbeta data
skriver Nilsson (2009) att det inte bara bör informeras om hur l̊angt proces-
sen har g̊att utan även vad systemet gör just nu, i vilken fas den befinner

27



sig. (Nilsson, 2009, s. 1325) Information bör presenteras p̊a ett spr̊ak som
användaren först̊ar, det vill säga utan att använda alltför tekniska termer.
(Johnson, 2000, s. 33) Det bör även presenteras en uppskattning p̊a hur l̊ang
tid processen kommer att ta p̊a sig innan den är klar. (Molich, 2002, s. 76)
Om ovanst̊aende information inte presenteras kan användaren känna sig fru-
strerad och ot̊alig.

Även om information bör presenteras menar Johnson (2000) att ett systems
interna information skall h̊allas just intern om den inte hjälper användaren.
(Johnson, 2000, s. 34) Johnson (2000) menar att det inte bör ges användaren
mer information att tolka i form av ovidkommande detaljer om vad systemet
h̊aller p̊a med. (Johnson, 2000, s. 34) Om s̊adan information skulle presenteras
har användaren sv̊arare att hitta relevant information.

För att undvika att användaren av misstag avbryter en videouppladdning
genom att till exempel klicka p̊a en länk kan ett varningsmeddelande visas
ifall användaren försöker göra en åtgärd som skulle avbryta uppladdningen.
(Kalbach, 2007, s. 352). Varningsmeddelandet ska förklara vad som h̊aller p̊a
att hända och ge användaren en chans att avbryta den åtgärd den försökte
utföra. (Kalbach, 2007, s. 352)

Om s̊adan funktionalitet inte implementeras kan användaren av misstag, och
dessutom utan att lägga märke till det, avbryta en uppladdning vilket kan
leda till frustration hos användaren. Funktionalitet för att hindra användaren
för att av misstag avbryta en uppladdning kan implementeras med hjälp av
javascript och dess onbeforeupload.

Om det är lätt att göra gjorda misstag ogjorda har användarna lättare att
lära sig ett system d̊a de kan testa sig fram utan att vara lika rädda. (Johnson,
2000, s. 44) (Shneiderman och Plaisant, 2005, s. 75) Detta kan implementeras
genom att sparade inställningar kan återställas till ett tidigare stadie eller
att borttagna element hamnar i en papperskorg innan de tas bort helt ur
systemet.

För att öka användbarheten bör de funktioner som används oftast vara de
enklaste att komma åt och genomföra. (Johnson, 2000, s. 36). Detta kan
implementeras genom att de mest använda funktionerna inte är dolda i un-
dermenyer utan är synliga direkt i menyn. För att göra processer enklare att
genomföra kan default-inställningarna för en process vara inställda s̊a som
användarna oftast förväntas vilja ha dem. (Johnson, 2000, s. 35-36)
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Detta gör att användarna kan överblicka inställningarna, ändra det de behöver
och s̊aledes med minimal input genomföra uppgiften vilket ökar produktivi-
teten. (Shneiderman och Plaisant, 2005, s. 65) Detta kan implementeras till
exempel genom att förifylla rubriken för ett uppladdat videoklipp med nam-
net p̊a den fil som laddats upp.

5.2 Analys av dedikerade videouppladdnings-

tjänster

Här presenteras identifierade bitar av dedikerade videouppladdningstjänster
som bedöms som vara lämpliga att använda vid design av integrerade vi-
deouppladdningtjänster. Vidare presenteras sammanställningar av relevant
grundläggande funktionalitet. Fullständiga analyser av de dedikerade video-
uppladdningstjänsterna hittas i bilaga C (s. 54).

5.2.1 Ikon för att ladda upp video

Flera av siterna har väldigt utstickande knappar eller länkar för att ladda upp
en ny video. Till exempel kunde denna effekt f̊as fram genom att ha knappen
eller länken i en stark färg som inte förekom p̊a andra delar av sidan. Detta
finns p̊a Break, Dailymotion och Veoh.

5.2.2 Information om uppladdning

När uppladdning genomförs är det relativt olika mellan de dedikerade upp-
laddningstjänsterna vilken information som presenteras. Gemensamt är dock
att alla de analyserade sidorna har en mätare som fylls upp allt eftersom
uppladdningen genomförs. Break har ingen information utöver detta medan
Youtube visar en procent-angivelse och tidsberäkning ned p̊a minut-niv̊a. Vi-
meo, Dailymotion och Veoh presenterar alla hur mycket data som överförts,
hur stor filen är samt beräkning ned p̊a sekund-niv̊a hur l̊ang tid det kommer
att ta. Vimeo och Veoh visar dessutom aktuell överföringshastighet.
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5.2.3 Krav p̊a information

Endast Break och Veoh kräver mer input än endast videofilen för att video
ska bli tillgänglig för visning. Break krävde ”Title”, ”Category”, ”Descrip-
tion” och ”Keywords” medan Veoh krävde ”Title”, ”Description”, ”Tags”,
”Category” och ”Content Rating”. Veoh kräver att dessa fält fylls i innan
uppladdningen startar. För att starta uppladdningen fr̊an startsidan krävs
även tv̊a musklick p̊a Veoh samt val av fil. Youtube och Dailymotion kräver
även de tv̊a musklick och val av fil för att starta uppladdning medan Vimeo
och Break kräver tre musklick och val av fil.

5.2.4 Förhindra avbrytning av uppladdning

Vimeo och Veoh har ingen funktionalitet för att besökaren ska hindras fr̊an
att omedvetet avbryta en uppladdning. Övriga analyserade dedikerade video-
uppladdningstjänster har s̊adan funktionalitet och funktionaliteten bedöms
som viktig att ha i en integrerad videouppladdningstjänst.

5.2.5 Information om när videon kommer att bli klar
för visning

Ang̊aende bearbetningen visar Youtube en mätare med procent-indikator
som fylls upp. Vimeo har tydliga tidsuppskattningar samt b̊ade tekniska och
otekniska förklaringar för vad systemet gör under bearbetningen. P̊a Break
f̊ar besökaren när den sparat inställningarna meddelande om att den kom-
mer att f̊a ett mail när videon är tillgänglig för visning. P̊a Dailymotion f̊ar
besökaren efter uppladdning ingen indikation p̊a när videon förväntas vara
klar för visning. Om besökaren dock försöker visa videon kommer upp en
mätare upp istället för videon som fylls i allt eftersom bearbetningen p̊ag̊ar.
P̊a Veoh kan besökaren i listan p̊a videon se att videon h̊aller p̊a att bearbetas
samt i vilket stadie av bearbetningen den befinner sig i just nu
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5.2.6 Ladda upp flera videos samtidigt

Vimeo är väldigt tydlig med att besökaren kan ladda upp flera videos samti-
digt. När besökaren har valt en videofil att ladda upp startar inte uppladd-
ningen utan den föresl̊ar att besökaren ska lägga till flera videos och sedan
starta uppladdningen när den lagt till alla filer den vill ladda upp. Om en
besökare förväntas ladda upp flera klipp samtidigt kan denna metod vara
n̊agonting att ta i beaktning vid design av integrerade videouppladdnings-
tjänster.

5.2.7 Youtubes hjälpinformationssystem

P̊a Youtube visas små fr̊agetecken-ikoner bredvid inmatningsfält som besökaren
kan klicka p̊a för att f̊a mer information om vad som ska skrivas in i fältet.
Denna metod bedöms vara väl anpassad för ändamålet integrerade video-
uppladdningstjänster d̊a det tar väldigt lite skärmutrymme.

5.2.8 Styrning av skärmutrymme

Youtube har ett system där besökaren kan själv styra vad som ska ta upp
utrymmet p̊a skärmen. Information är indelad i rutor där rutorna kan mi-
nimeras och maximeras av besökaren. Veoh har ett liknande system där
besökaren kan minimera vissa delar av sidan. Vimeo använder ett fliksy-
stem där besökaren kan välja vilken flik som ska visas och därmed vilken
information som visas. Ett fliksystem bedöms vara väldigt väl lämpat för en
integrerad videouppladdningstjänst d̊a ett stort antal flikar kan visas utan
att ta upp stort skärmutrymme. Vidare bedöms ett fliksystem var lättare att
översk̊ada än ett stort antal rutor som kan mimimeras och maximeras.

5.2.9 Konsekvent visning av inställningar

Youtube visar inte samma inställningar för klippet vid uppladdning som
vid redigering av inställningar efter att videoklippet laddats upp klart. Det
bedöms som positivt ur synvinkeln att besökare inte översköljs av inställnings-
möjligheter vid uppladdningen men det bedöms finnas en stor risk att en
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besökare inte inser att det finns fler inställningsmöjligheter än vad som fanns
vid uppladdning. Därmed bedöms den lösning Vimeo och Veoh använder som
bättre där redigering av inställningar vid uppladdning och efter uppladdning
är identiskt utformad.

5.2.10 Information i thumbnail

Vimeo och Veoh visar information om besökarens klipp i själva thumbnai-
len. Detta bedöms som väldigt lämpligt för integrerade videouppladdnings-
tjänster där skärmutrymmet är mer begränsat.

5.2.11 Information vid obearbetad video

Om en besökare försöker spela upp ett videoklipp p̊a Break som inte är
helt bearbetat kommer en sida upp som är identisk med visningssidan för
färdigbearbetade videos men där rutan för videon har ersatts av ruta med en
mätare som beskriver bearbetningsprocessen. När bearbetningen har utförts
helt byts rutan automatiskt ut mot videon som även spelas upp. Denna
funktionalitet bedöms som bra att informera besökare om att videoklippet
inte är färdigt men att det kommer att bli det.

5.3 Analys av omgivande miljö för prototyp

Det mesta av materialet p̊a Fragbite är statiskt mellan sidvisningarna, det
vill säga att inneh̊allet p̊a sidorna inte förändras utan en besökaren kan bara
f̊a ny eller annan information genom att visa en ny sida eller uppdatera
samma sida igen. Till exempel laddas sidan om d̊a en besökare publicerar en
textkommentar, det läggs allts̊a inte in direkt p̊a den aktuella visade sidan.
Vidare läggs inte heller nya kommentarer fr̊an andra användare in direkt
medan en besökare visar kommentarer fr̊an till exempel en artikel. För att se
om det finns n̊agra nya kommentarer måste besökaren ladda om sidan.

Besökare f̊ar inte heller meddelande om att de har f̊att ett nytt personligt
meddelande mellan sidvisningar, utan notifikation om ett nytt meddelande
i inkorgen kommer endast upp efter att besökaren laddat en sida efter att
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meddelandet har skickats. Denna notifikation best̊ar av ett blinkande kuvert
som är ett av f̊a aktiva element p̊a sidan. Andra aktiva element är den klocka
som visas högst upp p̊a sidan och som uppdateras för att visa aktuell tid ner
p̊a sekundniv̊a.

Vidare använder sig sidan utav ett Facebook-API där besökare kan klicka
p̊a knappar och göra åtgärder utan att sidor laddas om. Vidare finns det
ett f̊atal ställen p̊a sidan där javascript används för att p̊averka sidan. Till
exempel finns det i vissa inmatningsfält för text redan en text ifylld i rutan
men som försvinner s̊a fort rutan markeras. Denna förifyllda text inneh̊aller
information om vad som ska fyllas i för det inmatningsfältet.

När användare ska fylla i en större mängd information, till exempel vid re-
gistrering eller skapande av en forumtr̊ad, fylls all nödvändig information i
p̊a samma sida. S̊aledes används till exempel inga flerstegs-guider som delar
upp processen i flera steg. Istället listas alla inmatningsfält efter varandra
i en l̊ang lista med rubrik till vänster och ett fält att fylla i information
i till höger p̊a samma rad. För vissa fält kan det till höger presenteras en
kort beskrivande text för fältet. En viss slags kategori-uppdelning av fälten
kan förekomma där de olika grupperingarna är åtskilda med en blankrad,
titel p̊a den nya kategorin samt ett horisontellt streck. Längst ner, under alla
inmatningsfält finns en knapp som genomför aktionen.

D̊a det gäller större mängder information, till exempel vid bläddring i nyhets-
arkivet presenteras information om de aktuella elementen i tabellform. Varje
element f̊ar en egen rad och varje kolonn inneh̊aller n̊agon slags information
om elementet. Besökare kan sortera efter dessa kolonner, b̊ade i stigande
och fallande ordning. Där besökare har möjlighet att p̊averka elementen, till
exempel i besökarens egna meddelandeinkorgen, finns en checkbox för varje
element. Sedan kan besökaren utföra samma åtgärd p̊a alla markerade ele-
ment. Det finns en maxgräns för hur många element som visas per sida och
användaren f̊ar byta vilken sida som visas genom en meny som finns b̊ade
ovanför och under tabellen.

Det finns ett genomg̊aende färgtema p̊a hemsidan. Texten p̊a Fragbite är
generellt sett alltid vit, förutom text-länkar som oftast är orange-färgade.
Generell bakgrundsfärg är ljusbl̊a som används tillsammans med en mörkbl̊a
bakgrundsfärg som används för mindre ytor. Samma mörkbl̊aa bakgrundsfärg
finns även som bakgrund p̊a inmatningsfält.
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5.4 Produktion av prototyp

Implementationen av prototypen arbetades fram med hjälp av användar-
centrerad systemdesign (se metod-delen s. 17). Designbesluten bakom pro-
totypens utformning grundar sig i de designriktlinjer som togs fram i lit-
teraturstudien och som identifierades i analysen av existerande dedikerade
videouppladdningstjänster. Vidare är designbesluten även p̊averkade utav de
standarder och konventioner som identifierades i den miljö där prototypen
verkar. Skärmdumpar fr̊an prototypen hittas i bilaga D (s. 69).

P̊a startsidan för prototypen (för bild se s. 71) visas högst upp en enklare me-
ny, denna meny är identisk var än i prototypen besökaren befinner sig. Den-
na meny är s̊aledes alltid tillgänglig och ger besökaren möjlighet att snabbt
utföra de vanligaste aktiviteterna, inklusive att ladda upp klipp och lista sina
uppladdade videoklipp. Valet att alltid ha dessa aktiviteter tillgängliga togs
i enlighet med den designriktlinje som identifierades i litteraturstudien att
de funktioner som används oftast ska vara enkla att komma åt (s. 28). Under
menyn ges möjligheten att spela upp det senaste uppladdade videoklippet
till tjänsten och under videoklippet visas thumbnail och information om de
upp till tio senaste uppladdade videoklippen. Informationen om videoklippen
presenteras inuti själva thumbnailen med en halvtransparant bakgrund. Att
presentera information i själva thumbnailen används av de dedikerade vide-
ouppladdningstjänsterna Vimeo samt Veoh och i analysen bedömdes denna
funktionalitet vara väl passande för integrerade videouppladdningstjänster
(s. 32).

Knappar, textstorlek och -färg är utseendemässigt identiska med motsva-
rande objekt i den omgivande miljön för att undvika att den integrerade
videouppladdningstjänsten ska kännas p̊aklistrad. I analysen av existerande
dedikerade videouppladdningstjänster framkom att flertalet av de analysera-
de hemsidorna använder sig utav avvikande färger för att dra uppmärksamhet
till knappen eller länken för att ladda upp klipp (s. 29). Däremot används
den omgivande miljöns vanliga stil p̊a knappen för att ladda upp klipp, dock
bedömdes knappen utmärka sig fr̊an övriga funktioner i prototypen i och
med att vara en knapp istället för en textlänk. Därmed skiljer sig den fr̊an
mängden utan att skilja sig fr̊an den omgivande miljöns konvention om hur
en knapp ska vara grafiskt utformad.

Den första länken i menyn som visas p̊a alla sidor av prototypen är en länk till
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startsidan av prototypen. Därefter kommer en länk som tar besökaren till en
sida som listar de videoklipp som användaren har laddat upp. Utformningen
av tabellen följer den struktur och utformning för tabeller som identifierades
i den omgivande miljön (s. 33).

Det sista elementet i menyn p̊a varje sida i prototypen är knappen för att
ladda upp klipp. När en besökaren klickar p̊a knappen sker ingen ny sidladd-
ning, utan istället kommer filvalsmeny upp. Användaren förväntas först̊a att
det är den videofil som användaren vill ladda upp som nu ska väljas. När
användaren har valt en fil sker en sidladdning och uppladdningen av filen
startar omg̊aende utan vidare interaktion fr̊an användaren krävs.

Denna designlösning valdes med hänsyn till designriktlinjen som identifie-
rades i litteraturstudien att de funktioner som används oftast ska vara de
enklaste att genomföra (s. 28). I prototypen krävs fr̊an startsidan endast ett
musklick och val av fil för att uppladdningen ska starta vilket skiljer sig n̊agot
fr̊an de existerande systemen som analyserades där det som minst krävdes
tv̊a musklick och val av fil för att uppladdningen ska starta (s. 30).

Uppladdningen startar inte i ett nytt separat fönster med anledningen till de-
signriktlinjen som identifierades i litteraturstudien om att flera fönster ökar
användarens mentala arbetsbelastning och ökar sannolikheten att användaren
blandar ihop fönster (s. 27). Sidan som uppladdningen startar i (för bild se
s. 72) är i stora drag identisk med sidan som visar färdiguppladdade klipp.
Den enda skillnaden är att den ruta där videon normalt spelas upp är utbytt
mot en ruta som presenterar uppladdningsinformationen. Detta är liknande
det system som den dedikerade videouppladdningstjänsten Break använder
för att presentera information om ofärdiga videoklipp (s. 32).

Medan uppladdningen p̊ag̊ar presenteras information om vilken fas uppladd-
ningen befinner sig i (för bild se s. 72), detta i enlighet med designriktlinjen
som identifierades i litteraturstudien om att inte bara informera om stor del
av processen som slutförts, utan även vad systemet gör just nu (s. 27). In-
formationen är utformad p̊a ett sätt som undviker tekniska termer d̊a tre
designriktlinjer som identifierades i litteraturstudien säger att information
bör presenteras p̊a ett spr̊ak som användaren först̊ar (s. 28), att intern in-
formation ska h̊allas intern om den inte hjälper användaren (s. 28) samt för
användaren ovidkommande detaljer inte bör presenteras (s. 28).

Det presenteras en mätare som visar hur stor del av processen som är utförd
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innan klippet kan visas. Mitt p̊a denna mätare finns en slags mittpunkt
som indikerar när filöverföringen är genomförd. Innan filöverföringen är ge-
nomförd hindras besökaren fr̊an att stänga ner webbläsaren eller klicka p̊a
en länk vilket skulle medföra att uppladdningen avbryts. Besökaren hind-
ras enligt designriktlinjerna som identifierades i litteraturstudien om att ett
varningsmeddelande ska presenteras (s. 28) samt att användaren ska f̊a en
chans att inte utföra den åtgärd som h̊aller p̊a att avbryta uppladdningen
(s. 28). Funktionen att förhindra att användaren avbryter en uppladdning
fanns hos tre av de fem analyserade existerande dedikerade videouppladd-
ningstjänsterna (s. 30).

Under uppladdningsprocessen visas en del detaljerad information, inklusi-
ve hur l̊ang tid som återst̊ar vilket överensstämmer med designriktlinje som
identifierades i litteraturstudien att det bör presenteras en s̊adan uppskatt-
ning (s. 28). Vidare presenteras en del tekniska detaljer ang̊aende uppladd-
ningen som under analysen av existerande dedikerade videouppladdnings-
tjänster ans̊ags vara till gagn för en stor del av användarna (s. 29).

När uppladdning sker kan besökaren redigera information om videoklippet.
Detta kan göras under uppladdningsinformation i ett fliksystem (för bild se
s. 72) som gör att endast inställningarna under en flik visas i taget. Detta
är i enlighet med designriktlinjen som identifierades i litteraturstudien att
funktionalitet behövs för att ta fram information som fr̊an början är dolt (s.
25).

Fliksystem används hos den dedikerade videouppladdningstjänsten Vimeo
som bedöms vara väl passande för integrerade videouppladdningtjänster (s. 31).
Vidare är fliksystemet indentisk under uppladdning som efter̊at vilket finns
hos Vimeo samt Veoh och även det bedömdes som väl passande (s. 31).

I inställningarna är rubriken förifylld med filnamnet p̊a den fil som lad-
das upp, vilket överensstämmer med designriktlinjen som identifierades i
litteraturstudien att default-inställningarna ska vara inställda p̊a det som
användaren förväntas vilja ha (s. 28).

Hjälpinformation ang̊aende de olika fälten som kan ställas in kan f̊as genom
små fr̊agetecken som st̊ar bredvid respektive fält (för bild se s. 72). H̊aller
besökaren musmarkören över fr̊agetecknet visas ett s̊a kallat tooltip som en-
ligt en designriktlinje som identifierades i litteraturstudien ger användaren
mer information utan att ta upp del av skärmutrymmet (s. 26). Dock visas
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inte tooltipsen förrän användaren h̊allit musmarkören över fr̊agetecknet en
stund i enlighet med designriktlinjen om att det bör vara s̊a för att undvika
att många tooltips presenteras av misstag (s. 27).

5.5 Utvärdering av prototyp

Ang̊aende att det bara krävdes ett musklick och val av fil för att starta en
uppladdning av en fil anser alla fem testpersonerna att det var snabbt men
inte för snabbt. En testperson beskriver det som ”överraskande fort” men den
inklusive de andra deltagarna ans̊ag att det fungerar bra och att fr̊anvaron
av information innan uppladdningen startar inte är n̊agot problem.

Alla fem testpersoner identifierar med lätthet knappen för att ladda upp
klipp. En testperson kommentarade att den var lätt att hitta, en annan menar
att knappen var det den tittade p̊a först. P̊a direkt fr̊aga uttrycker alla fem
testpersonerna att den st̊ar ut n̊agot fr̊an övrig information. Vidare anser
fyra testpersoner att funktionen för att uppladdning är enkel att hitta och
enkel att genomföra.

Ingena av de fem testpersonerna har problem med att först̊a sig p̊a och
använda det fliksystem som används för att dölja information. Alla test-
personerna navigerar med lätthet mellan de olika flikarna men en negativ
respons är att en testperson reagerar p̊a att informationen sparas vid byte
av flik, utan att besökaren tryckt p̊a spara-knappen.

Alla fem testpersoner lyckades f̊a fram hjälpinformationen som presenteras
d̊a besökaren h̊aller musmarkören över eller klickar p̊a de visade fr̊agetecken-
ikonerna. Tv̊a testpersoner fick fram informationen genom att h̊alla mus-
markören över med tre testpersoner klickade p̊a ikonen.

Ang̊aende att filuppladdningen inte läggs in i ett nytt fönster reagerar en
av testpersonerna negativt p̊a. Den testpersonen uttrycker missnöje över att
sidan blev obrukbar medan uppladdningen p̊agick, testpersonen uttrycker att
den hellre har uppladdningsprocessen i ett separat fönster.

Den förifyllda rubriken p̊a videoklippen som hämtas fr̊an filnamnet anses
vara positiv bland alla fem testpersonerna. En åsikt som uttrycks är att även
om inte filnamnet användes rakt av s̊a är det troligt att en mindre redigering
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kunde göras för att ändra till önskad rubrik. En testdeltagare uttrycker att
det var onödigt att filändelsen är med i den förifyllda rubriken.

Ang̊aende mängden information som presenteras under uppladdningen sva-
rar alla testpersoner p̊a direkt fr̊aga att de inte tar del av all information
som presenteras. En bit information som ingen av testpersonerna tog del av
fullständigt var de större textstyckena med otekniska förklaringar av arbets-
processen. En testperson anmärkte p̊a att rubrikerna var för tekniska.

Alla testpersonerna anser att information som är placerad ovanp̊a en thumb-
nail inte är i vägen och att videon med lätthet kan identifieras änd̊a utifr̊an
thumbnailen. En testperson reagerade negativt p̊a att videoklippet spelades
upp direkt när det var färdigt för uppspelning, testpersonen menade att om
den endast laddade upp videoklipp skulle tjänsten inte spela upp videoklipp
och göra ljud ifr̊an sig.

Sammanfattningsvis anses de berörda designriktlinjerna överlag fungera bra
med undantag för att de otekniska förklaringar som presenteras under upp-
laddningsprocessen inte läses av testpersonerna.
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Kapitel 6

Diskussion och slutsats

Gällande arbetets genomförande kunde en hel del ha gjorts annorlunda med
bättre resultat. I datainsamlingen av artiklar till litteraturstudien kunde en
bredare sökning ha gjorts där det totala antalet söktermer som använts varit
större samtidigt som färre söktermer använts vid varje enskild sökning. Detta
hade gett en större mängd artiklar att g̊a igenom efter intressant material
vilket hade gjort resultatet fr̊an litteraturstudien mer omfattande och mer
uttömmande. I datainsamlingen av böcker till litteraturstudien söktes endast
böcker som var tillgängliga via Uppsala universitetsbibliotek. Att använda sig
att ett bredare utbud av böcker hade gett fler träffar och i förlängningen mer
och bättre material. Även här användes endast ett f̊atal söktermer och det ha-
de varit möjligt att hitta fler böcker med intressant material om fler söktermer
hade använts i sökningarna. Anledningen till att inte en mer uttömmande
litteraturstudie genomfördes var p̊a grund av tidsbrist. Även om litteratur-
studien kunde gjorts bättre anser jag att den är av god kvalitet och fyller
sitt syfte.

I analysen av de existerande dedikerande videouppladdningstjänsterna age-
rade jag själv som expert för att utvärdera funktionaliteten och designvalen
hos tjänsterna. Analysen hade givit ett bättre resultat ifall ett flertal exper-
ter inom människa-datorinteraktion hade genomfört analysen. Vidare kunde
testsessioner med testpersoner ha använts för att studera hur väl funktio-
naliteten fungerade hos dessa tjänster. Dessutom kunde analyser skett hos
fler existerande tjänster än de fem som användes i arbetet vilket hade gett
ett mer uttömmande och bättre resultat. Fler designval kunde ha identifie-
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rats och bedömningen av dem hade haft en starkare grund. Anledningen till
att n̊agon av detta inte genomfördes var p̊a grund av tid- och resursbrist.
Jag anser dock att analysen av existerande videouppladdningstjänster h̊aller
tillräckligt bra kvalitet för sitt ändamål.

Produktionen och användartestningen av prototypen gav endast en väldigt
svag indikering p̊a om applicering av designriktlinjerna ger ett gott resul-
tat i det specifika syftet. Vidare användes l̊angt ifr̊an alla designriktlin-
jer i prototypen och s̊aledes kan inte mycket sägas om designriktlinjerna
överlag. Dessutom var testpersonerna som användes representativa för den
miljö som prototypen skulle agera i och s̊aledes var de inte representativa
för användare överlag. Till exempel skulle kanske äldre användare än de som
användes i utvärderingen av prototypen anse att viss funktionalitet var för
komplex.

Vidare kan systemet upplevas annorlunda om scenariot inte var att systemet
nyttjas n̊agon g̊ang i månaden utan istället var ämnat att användas flera
g̊anger varje dag. Ett system kan behöva vara mer fokuserat p̊a effektivitet
än att det ska vara lätt att först̊a sig p̊a om systemet används dagligen. P̊a
grund av att testpersonerna är en specifik grupp användare och att systemet
var tänkt att användas sällan är det sv̊arare att dra slutsatser om att dessa
designriktlinjer fungerar väl generellt för användare i alla scenarion.

Vidare är det viktigt att understryka att dessa designriktlinjer endast är
en del i utformningen av ett gränssnitt. Ett d̊aligt fungerade gränssnitt kan
konstrueras trots att de designriktlinjer som tagits fram i arbetet används
och ett väl fungerande gränssnitt kan konstrueras utan att designriktlinjerna
används. I metoden för utvärderingen l̊ag fokus för insamlingsdata inte p̊a
mätbara resultat, s̊a som tids̊atg̊ang eller felklick, utan istället lades mer fokus
p̊a den efterföljande intervjun där designriktlinjernas principer diskuterades
och utvärderades.

Slutligen anser jag att resultaten i det här arbetet uppfyller de mål som
formulerades och att arbetet uppfyller sitt syfte. En sammanställning av
designriktlinjer som är lämpade att använda vid design av integrerade video-
uppladdningstjänster skapades. En analys av funktionalitet, designval och
möjlighet till applicering i en integrerad miljö gjordes hos dedikerade video-
uppladdningstjänster. Vidare skapades en prototyp som utvärderades för att
bedöma de funna designriktlinjernas funktionalitet i praktiken. Resultatet av
utvärderingen tydde p̊a att nästan alla de använda designriktlinjerna i proto-
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typen gav en positiv effekt. S̊aledes är mitt bidrag med det här arbetet att ha
hjälpt till att fylla det kunskapsh̊al inom människa-datorinteraktion som finns
gällande det specifika omr̊adet integrerade videouppladdningstjänster.
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Kapitel 7

Framtida arbete

En naturlig utveckling av det här arbetet är att p̊a ett mer omfattande vis
testa de designriktlinjer som togs fram. Detta kan göras genom att testa fler
av de designriktlinjer som togs fram och vidare även testa dem p̊a ett bättre
sätt. Ett sätt att testa designriktlinjerna som kan ge bra mätbara resultat är
att skapa tv̊a stycken identiska prototyper som endast skiljer sig i en detalj,
vilket är en av designriktlinjerna. Därefter kan de b̊ada prototyperna testas
med användare och mätbara resultat kan jämföras mellan de tv̊a prototyper-
na och en slutsats kan dras ifall användandet av designriktlinjen medför en
positivt effekt.
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Johnson, J. (2000). GUI bloopers: don’ts and do’s for software developers and
Web designers. Morgan Kaufmann.

Kalbach, J. (2007). Designing web navigation. O’Reilly.
Md Zainudin, N., WF Wan Ahmad och G.K. Nee (2010). ”Designing e-

commerce user interface”. I: User Science and Engineering (i-USEr), 2010
International Conference on. IEEE, s. 163–167.

Molich, R. (2002). Webbdesign: med fokus p̊a användarhet. (T. Franzén övers.)
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Bilaga A

Sökprofiler
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A.1 ACM Digital Library

Datum för sökning: 2012-02-06

Söksträng Antal träffar Använda artiklar
user interface 87 389

guideline* 5 417

principle* 35 603

pattern* 65 964

usability 20 936

web design 59 110

(Abstract:user) and
(Abstract:interface*) and
((Abstract:guideline*) or
(Abstract:principle*)) and
(Abstract:pattern*)

38 0

(Abstract:user) and
(Abstract:interface*) and
((Abstract:guideline*) or
(Abstract:principle*)) and
(Abstract:usability)

98 0

(Abstract:user) and
(Abstract:interface*) and
((Abstract:guideline*) or
(Abstract:principle*)) and
(Abstract:web)

81 0
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A.2 IEEE Xplore

Datum för sökning: 2012-02-06

Söksträng Antal träffar Använda artiklar
user interface 39 328

guideline* 24 452

principle* 75033

pattern* 193 929

usability 7 709

web design 16 410

”Abstract”:interface* AND
(”Abstract”:guideline* OR
”Abstract”:principle*) AND
”Abstract”:web AND
”Abstract”:design*

88 1

”Abstract”:interface* AND
(”Abstract”:guideline* OR
”Abstract”:principle*) AND
”Abstract”:pattern* AND
”Abstract”:design*

47 0

”Abstract”:interface* AND
(”Abstract”:guideline* OR
”Abstract”:principle*) AND
”Abstract”:usability AND
”Abstract”:web

13 0
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A.3 SCOPUS

Datum för sökning: 2012-02-06

Söksträng Antal träffar Använda artiklar
user interface 137 611

guideline* 410 518

principle* 660 276

pattern* 1 869 782

usability 24 774

web design 39 677

TITLE-ABS-KEY(user interface*) AND
(TITLE-ABS-KEY(guideline*) OR
TITLE-ABS-KEY(principle*)) AND
TITLE-ABS-KEY(web) AND
TITLE-ABS-KEY(design*)

698 1

TITLE-ABS-KEY(user interface*) AND
TITLE-ABS-KEY(design*) AND
TITLE-ABS-KEY(pattern*) AND
TITLE-ABS-KEY(usability)

46 1

TITLE-ABS-KEY(interface*) AND
(TITLE-ABS-KEY(guideline*) OR
TITLE-ABS-KEY(principle*)) AND
TITLE-ABS-KEY(usability) AND
TITLE-ABS-KEY(web)

209 1
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A.4 Uppsala universitetsbiblioteks katalog

Datum för sökning: 2012-02-06

Söksträng Antal träffar Använda böcker
user interface* 735 6

principle* web design 51 0

guideline* web design 6 0

usability 99 0

design pattern* 117 0
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Bilaga B

Testsessionsbeskrivning

Testsessionerna beräknas ta cirka 30 minuter.

Introduktion till testet

Delen beräknas ta cirka 10 minuter. I den första delen introduceras testper-
sonen till testet och dess syfte. Testpersonen bekantas med testmiljön och
moderatorns roll förklaras. Vidare förklaras och demonstreras tänka högt-
metodiken. Nedan följer manusskript för introduktionen.

”Det här testet är en del av mitt examensarbete vid Uppsala
universitet. I mitt arbete har jag sammanställt designriktlinjer för
en s̊a kallad integrerad videouppladdningstjänst och utifr̊an dessa
riktlinjer har jag byggt en prototyp. Jag skulle vilja ta cirka 30
minuter av din tid för att utvärdera ifall dessa framtagna riktlinjer
fungerar väl för användare i praktiken. Testet kommer i korta
drag g̊a ut p̊a att du kommer f̊a testa prototypen genom att utföra
ett antal moment och därefter kommer en kortare intervju att
h̊allas.

Det är viktigt att du vet att detta test är ett test av proto-
typen, det är absolut inte ett test av dig som person vad du kan
eller inte kan. Det kan dock verka s̊a eftersom du kommer f̊a ett
antal uppgifter som du kommer att genomföra. P̊a samma sätt
som att det inte handlar om dig handlar prototypen inte om mig.
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Undvik inte att säga vad du egentligen tycker för att jag är den
som har skapat prototypen.

Du kommer använda den här datorn under testet. Du ska
vara informerad om att datorn inte kan spela upp ljud. Under
vissa moment förväntas du veta var n̊agonstans p̊a datorn en viss
videofil ligger. Den ligger p̊a skrivbordet och är den enda fil som
ligger p̊a skrivbordet.

Testet kommer att genomföras genom att jag ber dig utföra
ett visst moment med prototypen, därefter ska du försöka utföra
detta moment. Medan du gör momenten s̊a vill jag att du ska
förklara din tankeg̊ang medan du gör dem. Det kan vara alla
slags tankar och kommentarer som att du reagerar p̊a ett färgval
eller tankeg̊angar som ”hmm, för att genomföra momentet testar
jag att trycka p̊a den här knappen för att jag tror den utför vad
jag vill göra”.

Det g̊ar inte p̊a tid och jag för ingen statistik över hur delta-
gare presterar. Det testet ska utröna är ifall prototypen fungerar
bra överlag. Du har även fria händer att leka runt när du utför
momenten, du behöver allts̊a inte bara utföra momenten och ing-
et annat. Om saker g̊ar fel, försök rätta till dem eller börja fr̊an
början. Det gör ingenting om det g̊ar fel s̊a lek gärna runt. Du f̊ar
när som helst ställa fr̊agor till mig, även under det att du utför
momenten. Du f̊ar gärna även säga när du anser att du genomfört
momentet. Även jag kommer kunna ställa fr̊agor eller prata under
momenten.

Jag kommer att föra anteckningar under det att momenten
utförs och under intervjun. Ibland kommer jag att skriva saker
och ibland kommer jag inte att skriva, om jag gör det ena eller
andra behöver det inte betyda n̊agonting speciellt. Försök att
ignorera att jag antecknar helt enkelt.”

Genomförande av moment

Delen beräknas ta cirka 10 minuter. Moderatorn ber testpersonen att utföra
ett antal moment (presenterade nedan). Mellan varje moment bes testper-
sonen att g̊a tillbaka till prototypens startsida d̊a detta är ett krav för det
efterföljande momentet.
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Moment

• Starta uppladdning av videoklipp, spela upp videoklippet

• Redigera rubrik ett uppladdat videoklipp

• Lägg till tagg p̊a ett uppladdat videoklipp

• F̊a fram hjälpinformation till rubrik-fältet p̊a ett uppladdat videoklipp

• Ta bort ett uppladdat videoklipp

Efterföljande debrief

Delen beräknas ta 10 minuter. En lista med förberedda fr̊agor ställs till
testpersonen (presenterade nedan). Därefter överg̊ar moderatorn till icke
förberedda fr̊agor som var relaterade till utförandena av de moment som
testpersonen genomförde.

Förberedda fr̊agor

• Har du n̊agra generella kommentarer ang̊aende prototypen?

• Var det n̊agot du tyckte var otydligt eller missvisande?

• Anser du att prototypen var effektiv att använda?

• Anser du att det är lätt att först̊a hur prototypen används?

• Framgick det att videon inte var klar att spelas upp när uppladdningen
var klar?

• Framgick det att uppladdningen skulle avbrytas om du lämnade sidan
under uppladdning?

• Framgick det hur fliksystemet med inställningar fungerade?

• Framgick det hur systemet fungerade med uppladdning och bearbet-
ning?

• Tog du del av den info som presenterades under uppladdning och be-
arbetning?

• Gick det att läsa text ovanp̊a en thumbnail och även identifiera video-
klippet utifr̊an bilden?
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• Ans̊ag du att processen att ladda upp klipp gick för fort? Att för lite
information presenterades innan uppladdningen startade?

• Fungerade systemet med att informationsrutan om uppladdning gick
över till själva videon bra?

• Hade du velat haft att uppladdningsprocessen skedde i ett separat
fönster?

• Var det en bra sak att rubrik-fältet förifylls med filnamnet?
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Bilaga C

Analys av dedikerade
videouppladdningstjänster

C.1 Youtube

Uppladdning av video

P̊a startsidan finns det högst upp en gr̊a länk med texten ”Upload”. Vid
klickning av länken kommer besökaren till en ny sida som visar alternativ för
att ladda upp video. Besökaren informeras om att den antingen kan klicka
p̊a en knapp för att f̊a upp en filvalsmeny för att välja vilken fil fr̊an datorn
som den vill ladda upp. Besökaren informeras även om att den kan utföra en
s̊a kallad drag and drop var som helst p̊a sidan för att ladda upp en fil.

När besökaren valt en fil att ladda upp byts sidan till en ny sida som visar
en uppladdningsmätare som fylls i allt eftersom att filen laddas upp. Bred-
vid mätaren finns en klocksymbol och en minut-angivelse p̊a hur l̊ang tid
uppladdningen kommer att ta.

Under uppladdningsmätaren finns fält där besökaren kan fylla i information
om videon. Besökaren kan fylla i ”Title”, som är förifyllt med filnamnet p̊a
den fil som valdes, ”Description” och ”Tags”. Besökaren kan även välja en
kategori, som är förifyllt med det första alternativet i listan som är ”Au-
tos & Vehicles”. Vidare kan besökare ställa in inställningar för ”Privacy”

54



och ”License”. Bredvid ”Privacy”- och ”License”-inställningarna finns små
fr̊agetecken som vid klickning visar en liten popup-ruta med information om
fältet de st̊ar bredvid. Information som kommer upp i popup-rutan kan in-
neh̊alla länkar som till exempel ”Learn more”. Klickar besökaren p̊a ”Learn
more” öppnas ett helt nytt fönster (flik) med en sida med mycket informa-
tion. Besökaren kan även ställa in ”Video thumbnails”, det vill säga välja
den bild som används som presentationsbild för videon.

När mätaren har fyllts upp helt kommer en länk upp tillsammans med
informationen om att videon kommer att bli tillgänglig p̊a den länken. I
mätaren som visade uppladdning st̊ar nu ”Processing...” och en procen-
tangivelse. Däremot presenteras ingen information om hur l̊ang tid det kan
tänkas ta innan videon är tillgänglig. När bearbetningen är klar försvinner
mätaren och flera knappar kommer upp, bland annat en bl̊a knapp med tex-
ten ”Watch”.

Redigeringar i till exempel beskrivningen sparas automatiskt efter n̊agra se-
kunder. När det finns information som inte är sparad syns en röd text och en
klickbar save-knapp. Försöker besökaren lämna sidan medan den röda texten
visas kommer en fr̊aga upp om denne verkligen vill lämna sidan. Informa-
tionsmeddelandet som visas är ”This page is asking you to confirm that you
want to leave - data you have entered may not be saved.” och alternativen
som finns är ”Leave Page” och ”Stay on Page”.

När en besökare börjar skriva i textrutan för tags ger hemsidan förslag p̊a
tags under textrutan. Klickar besökaren p̊a dessa förslag läggs de till i tex-
trutan.

Försöker besökaren lämna sidan under uppladdning kommer en informations-
ruta upp med meddelandet ”This page is asking you to confirm that you want
to leave - data you have entered may not be saved.” där de tv̊a svarsalterna-
tiven är ”Leave Page” och ”Stay on Page”.

Besökaren kan själv kontrollera delar av utrymmet p̊a sidan under uppladd-
ning. Till exempel kan besökaren dölja fälten där den kan fylla i information
om klippet, genom att klicka p̊a en knapp med texten ”less” bredvid rutan
med fälten. Besökaren kan visa fälten igen genom att trycka p̊a ”more” som
kommer fram om besökaren trycker p̊a ”less”.

För att ladda upp en video krävs tv̊a klickningar p̊a sidan samt val av fil i
filvalsmenyn. När detta är gjort behövs ingen mer input för att videon ska
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bli tillgänglig för visning.

Redigera information om video

Genom att fr̊an startsidan klicka p̊a sitt kontonamn och sedan p̊a ”Video
Manager” kommer besökaren till en lista med alla dennes uppladdade video-
klipp. För varje uppladdat videoklipp visas en thumbnail, längd p̊a klippet,
namn p̊a klippet, uppladdningdatum och -tid, Privacy-inställning samt in-
formation om antalet visningar, likes, dislikes och kommentarer.

Klippen kan sorteras efter uppladdningsdatum med antingen äldst eller yngst
först samt antalet visningar med endast flest visningar först. Vidare kan
besökaren även textsöka bland dennes uppladdade videoklipp.

Det finns en ”Edit”-knapp, en rullningsmeny och en checkbox vid varje video-
klipp. ”Edit”-knappen g̊ar till en separat sida där besökaren kan ställa in
inställningar för klippet. Rullningsmenyn visar vid klickning olika kategorier
av inställningar som kan göras. Klickar besökaren p̊a n̊agon av dem kommer
den till inställningssidan för de inställningarna.

Besökaren kan klicka i checkboxarna för flera klipp samtidigt och sedan utföra
olika aktioner för alla markerade klipp. Aktionerna som kan utföras är ta bort
videoklipp, byta ”Privacy”-inställning och ändra License-inställning.

Klickar besökaren p̊a ”Edit” kommer den in till grundinställningarna för
klippet. Här kan besökaren ändra ”Title”, ”Description”, ”Tags”, ”Video
thumbnail”, ”Privacy” och ”License”, precis som när videoklippet laddades
upp. Utöver detta kan besökaren även ställa in datum och plats för inspel-
ning, inställningar för om besökare ska f̊a kommentera klippet, rösta p̊a kom-
mentarer, göra video-svar, rösta p̊a klippet, embed-länka klippet samt visa
klippet p̊a portabla enheter.

F̊a statistik över uppladdade videos

I listan p̊a sina egna uppladdade klipp finns information om antalet visningar,
likes, dislikes och kommentarer för alla videoklipp utan att besökaren behöver
klicka p̊a n̊agot speciellt.
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Bedömning

Knappen (länken) för att ladda upp nya klipp är inte större än andra text-
länkar p̊a sidan och skiljer sig inte heller p̊a andra sätt mot övrig information
p̊a sidan, som exempelvis i färg. Denna länk kan s̊aledes vara sv̊ar att hitta
vilket kan ha en negativ inverkan p̊a processen att genomföra den kanske
vanligaste aktionen för sidan, att ladda upp klipp.

När de olika metoderna presenteras för hur besökaren kan ladda upp klipp
tar de olika metoderna olika stor plats p̊a sidan. Vissa beskrivs även med
ikoner (välja fil med filvalsmenyn) medan andra är en enkel textrad (drag and
drop). Det vanligaste sättet tar störst plats och är huvudfokus p̊a sidan vilket
gör att besökaren inte behöver leta efter den. De övriga metoderna hittas om
besökaren antingen aktivt inte följer det vanliga sättet eller genomsöker sidan
efter mer information.

Filen börjas ladda upp direkt när filen har valts, vilket i många fall ses som
mycket positivt d̊a det är en tidskrävande process. Om en fil av misstag väljs
i filvalsmenyn kan uppladdningen enkelt avbrytas. Ingen information krävs
efter att filen har valts för att den ska bli tillgänglig för publicering, vilket
underlättar processen att publicera videoklipp. Dessutom kan denna infor-
mation redigeras i efterhand vilket är ännu ett argument för att besökaren
inte ska tvingas ge fokus för dessa detaljer under uppladdningsfasen. Dock är
det förinställda värdet p̊a kategori ”Autos & Vehicles” vilket kan vara direkt
felaktigt information, till skillnad fr̊an endast avsaknad av information. Ett
alternativ skulle kunna vara att l̊ata klipp inte ha n̊agon kategori inställd och
att det skulle vara det förinställda värdet vid uppladdning.

Youtubes lösning med fr̊agetecken som ger mer information om besökaren
klickar p̊a dem är en bra metod för att ge information om de olika fälten utan
att ta upp särskilt mycket skärmutrymme. S̊aledes fungerar denna metod
även utmärkt för integrerade videouppladdningstjänster där utrymmet är
mer begränsat.

Youtube presenterar inte i uppladdningsfasen alla de inställningsmöjligheter
som finns för klippet. S̊aledes minskar risken att besökaren lider av att det
presenteras för mycket inställningar p̊a en g̊ang. Dock kan besökaren luras att
tro att den har g̊att igenom alla inställningar för klippet d̊a den gick igenom
alla inställningar som fanns tillgängliga vid uppladdningsfasen.
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Vad det gäller bearbetningen av klippet visas ingen tidsuppskattning och inte
heller n̊agon oteknisk förklaring p̊a vad systemet h̊aller p̊a med. Detta kan
ha en negativ inverkan p̊a besökarens upplevelse d̊a den kanske inte först̊ar
vad systemet gör och hur länge det kommer att h̊alla p̊a.

Systemets möjligheter för besökaren att styra över skärmutrymmet genom att
minimera och expandera rutor fungerar bra och passar väldigt väl för integre-
rade videouppladdningstjänster där skärmutrymmet är mer begränsat.

I listan p̊a uppladdade videos visas relativt mycket information om varje
videoklipp, detta skulle kunna vara ett problem i en integrerad videoupp-
laddningstjänst d̊a det kan vara sv̊art att f̊a in mycket information p̊a liten
yta. Rullningsmeny-knappen för varje klipp skulle fungera mycket bra i en
integrerad videouppladdningstjänst d̊a knappen tar liten yta men inneh̊aller
ett flertal aktioner som kan göras p̊a videoklippet.

Vid uppladdning finns det högt upp p̊a sidan en ruta med text med uppladd-
ningsstatus samt ett f̊atal knappar som till exempel ”Manage my videos”
och ”+Add more videos”. Denna ruta är alltid synlig, även om besökaren
scrollar ner p̊a sidan. Detta system är bra för att hela tiden presentera upp-
laddningsstatus men det kan vara sv̊art att använda samma system i en
integrerad videouppladdningstjänst.

Youtube har även funktioner för att klippa i videoklippet, stabilisera video-
klippet, ändra ljusstyrka, kontrast, färgmättnad och färgtemperatur. Vidare
kan besökaren lägga p̊a olika färgeffekter samt separat ljudsp̊ar p̊a videoklip-
pet. Besökaren kan även lägga p̊a s̊a kallade annotations, informationsrutor
som visas p̊a valda ställen i videon, samt även lägga till textning till vide-
on.

C.2 Vimeo

Uppladdning av video

En relativt stor knapp uppe till höger p̊a startsidan har texten ”Upload a vi-
deo” samt en pil-symbol som pekar upp̊at. Om besökaren klickar p̊a knappen
byts sidan och besökaren kan klicka p̊a en liten knapp med en upp̊atpil-symbol
och texten ”Choose a Video to Upload” för att välja vilken fil fr̊an datorn
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som ska laddas upp. När besökaren har valt en fil finns tv̊a stycken knap-
par. Den ena har en plus-symbol och texten ”Add another video to upload”
medan den andra har en pil-symbol som pekar upp̊at med texten ”Upload
Selected Videos”. Uppladdningen av valda filer startar inte förrän knappen
med ”Upload Selected Videos” tryckts ned.

Efter att besökaren har börjat ladda upp filer visas en ganska stor mätare
högst upp p̊a sidan som visar hur videouppladdningen fortg̊ar.

En procent-angivelse anges, liksom hur många MB som laddats upp och hur
många MB som filen best̊ar av. Vidare visas aktuell uppladdningshastighet
samt en tidsangivelse som ner p̊a sekund-niv̊a visar hur l̊ang tid det beräknas
ta innan uppladdningen är klar. När uppladdning är klar byts mätaren ut
till en stor grön knapp med checkmark-symbol och texten done! go to
video.

Om besökaren klickar p̊a knappen kommer den till videoklipp som dock inte
är tillgängligt för visning. Dock visas information som till exempel ”Tidying
up... We’re saving your source file to our storage servers and preparing you
video to be encoded. We will have a prediction on how long it will take soon. ”
eller ”Waiting in line. This video will start converting in aaa 00:26:18. You can
leave this page and we will email you when this is ready for watching.”.

Medan videon laddas upp kan besökare fylla i fält för ”Title”, som har ”Un-
titled” förifyllt, ”Description” och ”Tags”. Under varje rubrik finns en lite
längre beskrivning över vad besökaren ska skriva in i de olika fälten. Dessa fält
ligger under ett slags fliksystem där besökaren kan byta fr̊an den förinställda
”Basic”-fliken till ”Privacy”, ”Add To” eller ”Advanced”. Där finns annan
information om videon som besökaren kan fylla i. Inställningar i ”Privacy”
bestämmer vem som kan se videonklippet, embed-länka videoklippet, kom-
mentera videoklippet och ladda ner videoklippet. Under ”Add To”-fliken kan
besökaren lägga in videoklippet i en playlist. Under ”Advanced”-fliken kan
besökaren ställa in licensen för videoklippet.

Att fr̊an startsidan starta en uppladdning krävs tv̊a klick p̊a sidan, val av
fil i filvalsmenyn och sedan ytterligare ett klick. Besökaren behöver inte fyl-
la i n̊agot informationsfält för att videoklippet ska bli tillgängligt för vis-
ning.

Inget hindrar besökaren fr̊an att klicka p̊a en länk medan uppladdning p̊ag̊ar
och därmed avbryta uppladdningen.
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Redigera information om video

Genom att föra musmarkören över ”Videos” i toppmenyn p̊a startsidan och
sedan välja ”My Videos” kommer besökaren in till en lista med sina egna
uppladdade videos. För varje klipp visas en thumbnail, titel p̊a klippet och
hur l̊ang tid som förflutit sedan videon laddades upp. Högst upp p̊a thumb-
nailen finns en bar med processing om klippet inte är färdigbearbetat. För
alla videos finns det ett kugghjul i övre högre hörnet p̊a thumbnailen som
visar tool-tipset ”Settings” om besökaren h̊aller musmarkören över det.

Trycker besökaren p̊a kugghjulet kommer denne till en meny identisk med
informations-menyn under uppladdningen av videoklippet. Där kan besökaren
redigera informationen om videoklippet.

videoklippen kan sorteras efter uppladdningsdatum, alfabetisk ordning efter
titel, antalet spelningar, antalet likes, antalet kommenterar eller längd p̊a
videoklippet. Vidare kan besökaren även textsöka bland dennes uppladdade
videoklipp.

F̊a statistik över uppladdade videos

I listan p̊a besökarens uppladdade videoklipp kan besökaren byta till en an-
nan sorts vy för att f̊a mer detaljerad information om videoklippen. D̊a mins-
kas storleken p̊a varje klipps thumbnail men statistik för antalet visningar,
antalet likes och antalet kommentarer visas.

Bedömning

Knappen p̊a startsidan för att ladda upp videoklippet är stor och tydlig vilket
gör den sv̊ar att missa. Funktionaliteten att besökaren kan ladda upp flera
videos samtidigt gör processen att ladda upp endast ett klipp n̊agot längre.
Detta kan vara onödigt omständligt d̊a det vanligaste fallet kan vara att
besökaren bara vill bara ladda upp ett videoklipp i taget.

Vid uppladdning visas uppladdningshastighet vilket ger relevant information
för en stor del av användarna. Förändringen när uppladdningen är klar är
tydlig i och med att b̊ade en grön ikon och en stor text visas. Dock är det
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möjligt att besökaren scrollat ner p̊a sidan och att d̊a texten och ikonen inte
kommer i bild när de framträder.

När videon bearbetas informeras besökaren i tre steg om vad som händer.
Först en oteknisk rubrik (”Tidying up” och ”Wainting in line”), sedan en
teknisk förklaring (”We’re saving your source file to our storage servers and
preparing your video to be encoded” och ”This video will start converting in
approximately 00:26:18”) för att därefter avslutas med en väldigt praktiskt
förklaring p̊a hur l̊ang tid det kommer ta (”We will have a prediction on
how long it will take soon” och ”You can leave this page and we will email
you when this is ready for watching”). Detta system fungerar bra för att
informera besökare, oavsett om de är tekniskt kunniga eller inte om vad
som p̊ag̊ar. En korrigering skulle kunna vara att presentera hur l̊ang tid det
kommer ta direkt efter rubriken och att ha den tekniska förklaringen sist i
en mindre storlek alternativt mattad text.

Vimeo använder ett fliksystem för att dela upp presentationen av fält och in-
ställningar som kan ställas in för klippet. Detta gör att besökaren har tillg̊ang
till ett stort antal inställningar men att bara ett f̊atal visas i taget. Syste-
met att byta fr̊an vilka inställningar som visas är smidigt och lättförst̊aeligt.
Detta system med flikar för inställningarna av klippet skulle fungera myc-
ket bra i en integrerad videouppladdningstjänst där skärmutrymmet är mer
begränsat.

Att lista sina egna videos kan anses vara en s̊a pass central funktion av
hemsidan att länken eller knappen bör vara direkt synlig fr̊an framsidan,
utan att behöva g̊a in i undermenyer som i fallet med Vimeo.

Ikonen med kugghjul p̊a inuti själva thumbnailen tar p̊a bekostnad av thumb-
nailen väldigt lite plats utav skärmutrymmet. Om inte för stor del av thumb-
nailen täcks av ikoner eller information framg̊ar fortfarande tydligt vad thumb-
nailen föreställer och s̊aledes kan videoklippet fortfarande identifieras utifr̊an
thumbnailen. Vimeo lägger även statusinformation s̊a som processing p̊a
själva thumbnailen vilket reducerar behovet av ett textfält bredvid videon
med statusinformation. Detta system är väldigt effektivt att reducera det
skärmutrymme som behövs för knappar och information och skulle s̊aledes
fungera väldigt bra i en integrerad videouppladdningtjänst.

D̊a besökaren klickar p̊a inställningar-ikonen kommer den till en identisk
meny som vid uppladdningen vilket ökar chansen att besökaren känner igen
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sig och enklare hittar i menyerna. Att f̊a användare att känna igen sig lätt
i tr̊anga miljöer vore bra för en integrerad videouppladdningstjänst som kan
vara extra sv̊aröversk̊adlig.

Vid uppladdning av klipp visas en ruta med en s̊a kallad speedthrottler.
Besökaren kan använda denna speedthrottler för att minska uppladdnings-
hastigheten s̊a att inte all tillgänglig bandbredd används om s̊a inte önskas.

C.3 Break

Uppladdning av video

I övre högre hörnet av sidan finns en grön länk med texten ”Get Paid $
to Upload”. Klickar besökaren p̊a länken kommer besökaren till en ny sida
där den kan ladda upp videoklipp. P̊a den sidan måste besökaren klicka i en
checkbox att den accepterar Terms of Use innan den har möjlighet att ladda
upp ett videoklipp. Denna Terms of Use måste besökaren klicka i varje g̊ang
den laddar upp et videoklipp, även om besökaren klickat i den och laddat
upp videoklipp förut. Först när checkboxen för Terms of Use är iklickad kan
besökaren klicka p̊a en knapp för att f̊a upp en filvalsmeny och efter att en
fil har valts börjar filen laddas upp direkt.

Uppladdningen visas med en mätare som fylls i allt eftersom videoklippet
laddas upp. Ingen procent-angivelse, hur fort det g̊ar, eller hur l̊ang tid upp-
laddning beräknas ta visas.

Medan filen laddas upp har besökaren möjlighet att fylla i obligatorisk in-
formation om videon. Denna information inkluderar ”Title”, ”Category”,
”Description” och ”Keywords”. Vidare kan besökaren även ställa in om den
vill l̊ata andra besökare kommentera videon eller embed-länka den. De tv̊a
sistnämnda inställningarna är förinställda p̊a till̊atet. När inställningarna har
sparats visas en röd text ”Thanks again! You will receive an email as soon
as your videos are live on Break.”, detta även om videon inte laddats upp
klart.

Försöker besökaren lämna sidan under p̊ag̊aende uppladdning visas en infor-
mationsruta med ”This page is asking you to confirm that you want to leave
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- data you have entered may not be saved.” där de tv̊a svarsalternativen är
”Leave Page” och ”Stay on Page”.

När filen har laddats upp klart kommer en informationsruta upp mitt p̊a
skärmen med informationen att videoklippet har laddats upp klart. Resten
av sidan runt omkring informationsrutan f̊ar ett gr̊att lager över sig och
besökaren måste trycka p̊a OK i informationsrutan för att komma tillbaka
till sidan.

Att fr̊an startsidan starta en uppladdning krävs tre klick p̊a sidan och sedan
val av fil i filvalsmenyn.

Redigera information om video

Om besökaren h̊aller musmarkören över ”Account” p̊a startsidan och sedan
klickar p̊a ”View My Profile” kommer besökaren till en lista med uppladdade
videos. Det finns tre olika mappar med videos och endast en kan visas i ta-
get. De tre mapparna är general, incomplete och private. Om det finns
videoklipp i den valda mappen visas för varje videoklipp en thumbnail, titel,
uppladdningsdatum, antal spelningar, antal likes och antalet kommentarer.
D̊a filen inte är bearbetad visas statusinformation p̊a platsen för thumb-
nailen, till exempel kan thumbnailen best̊a av en bild med texten ”starting
conversion”.

videoklippen kan sorteras efter uppladdningsdatum, antal spelningar, betyg
och antal kommentarer.

För att redigera titeln p̊a en video som inte har bearbetats klart behöver
besökaren göra följande steg. Fr̊an startsidan, h̊all musmarkören över Ac-
count, klicka sedan p̊a View My Profile. Klicka sedan p̊a länken ”Manage”
ovanför videolistan. Därefter m̊aste besökaren byta vilken mapp som visas
fr̊an general till incomplete genom att klicka p̊a incomplete. Därefter
ska länken ”View Details” tryckas p̊a för det videoklipp besökaren vill redige-
ra titeln. Sedan ska besökaren trycka p̊a den ”Edit”-knapp som kommer upp
när besökaren tryckt p̊a ”View Details”. Nu kan besökaren redigera informa-
tionen om videoklippet. Totalt krävdes fem knapptryck fr̊an startsidan för att
komma fram till att informationen om videoklippet kunde redigeras.

När en besökare redigerar information om ett videoklipp kan den ställa in
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samma information som vid uppladdningen av videon men ingenting utöver
detta.

F̊a statistik över uppladdade videos

I listan p̊a besökarens egna uppladdade klipp finns information om antal
spelningar, antal likes och antalet kommentarer för de videos som visas i den
aktuella mappen (general, incomplete eller private).

Bedömning

Länken för att ladda upp video har en text som kan ge besökaren uppfatt-
ningen att länken leder till n̊agot annat än vad den gör. Att klicka i en Terms
of Use-checkruta varje g̊ang en video laddas upp kan uppfattas som onödigt
och omständligt för besökare. Om möjligt ur en juridisk synpunkt skulle detta
gärna kunna undvikas. Väldigt lite detaljerad information om uppladdning-
en visas, vilket kan ha negativ inverkan p̊a besökarens upplevelse d̊a den kan
anse att det för för lite information om händelseförloppet.

Break kräver att den som laddar upp videon fyller i information i fyra fält
vilket kan uppfattas om omständligt för besökaren. När inställningarna spa-
ras visas information om hur besökaren f̊ar veta när videoklippet kommer
att vara klar för visning, det är bra att detta tydligt framg̊ar. När videon är
färdiguppladdad kommer en OK-ruta med informationen att uppladdningen
är klar. Detta kan uppfattas som stötande för besökaren, speciellt om den
h̊aller p̊a att fylla i information om videon. Dock är det ett effektivt sätt att
med säkerhet upplysa besökaren om att uppladdningen är klar.

Systemet för att lista videoklipp kan uppfattas som väldigt kr̊angligt av
besökaren, speciellt eftersom videorna ligger i ”mappar” och besökaren måste
g̊a in i respektive mapp för att se videoklippen i den mappen. Det kan göra
det sv̊art för en besökare att hitta sina videoklipp, speciellt eftersom att vi-
deoklippen av sig själv kan byta mapp, till exempel när ett videoklipp blivit
färdigbearbetat. Ett alternativ skulle vara att visa alla videoklipp utan map-
par men att det finns n̊agon slags statusindikation för att visa att klipp kan
ha olika egenskaper (samma som mapparna). Vidare skulle det kunna finnas
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funktionalitet för att filtrera bland de listade videoklippen men att besökaren
i default-läget alltid ser alla videos.

Vidare är det mycket omständligt och sv̊art att hitta till sidan där besökaren
kan redigera information om respektive video.

C.4 Dailymotion

Uppladdning av video

P̊a startsidan finns en grön utmärkande knapp uppe till höger med texten
”Upload a Video”. Om en besökare klickar p̊a knappen kommer den till en ny
sida där den f̊ar välja mellan tv̊a olika alternativ, ”Upload video” och ”Record
from webcam”. Under alternativen finns information om krav och rekommen-
dationer p̊a videoklippen. Klickar besökaren p̊a ”Upload video” kommer en
filvalsmeny upp och direkt när filen valts startar uppladdningen.

Under uppladdningen visas en stor mätare som fylls i allt eftersom video-
klippet laddas upp. Information presenteras om hur stor procent som är
färdiguppladdad, men även information om hur m̊anga MB som laddats upp
och hur stor filen är presenteras. Vidare visas en uppskattning ned till sekund-
niv̊a p̊a hur l̊ang tid det är kvar innan videoklippet är färdiguppladdat.

När videoklippet är färdiguppladdat visas en länk med texten ”See your
video”. Försöker en besökare visa videoklippet innan det är färdigbearbetat
visas sidan där videon skulle ha visats som vanligt men p̊a platsen för video-
klippet visas en text ”Encoding in progress” samt en mätare som fylls upp.
När mätaren är full visas videoklippet automatiskt.

Att fr̊an startsidan starta en uppladdning kräver tv̊a klick p̊a sidan och val
av fil i filvalsmenyn.

Försöker besökaren lämna sidan under uppladdning kommer en informations-
ruta upp med meddelandet ”This page is asking you to confirm that you want
to leave - data you have entered may not be saved.” där de tv̊a svarsalterna-
tiven är ”Leave Page” och ”Stay on Page”.

En kategori krävs för att besökaren ska bli klar med ladda upp videoklipp-
processen. Vidare kan besökaren fylla i fält för ”Title”, som är förifyllt med
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filnamnet, ”Tags” och ”Description”. Det finns rutor med kategorier av in-
ställningar som är minimerade, men som kan maximeras genom klickning
där besökaren kan ställa in ännu fler inställningar. Kategorin ”Privacy” in-
neh̊aller inställningar om vem som kan se videon, vem som kan kommentera
videon och om videon f̊ar sättas in i grupper. Under kategorin ”Add to”
kan besökaren lägga till videoklippet till olika spellistor eller som huvudvi-
deo för kontot. Under kategorin ”More details” besökaren ställa in spr̊ak,
inspelningsdatum och inspelningsplats. Under kategorin ”Next video” kan
besökaren ställa in vilken video som ska föresl̊as efter att videon spelats
klart.

Redigera information om video

Om en besökare p̊a startsidan trycker p̊a sitt kontonamn och sedan p̊a fliken
”videos” visas en lista med de videoklipp besökaren har laddat upp. Denna
lista p̊a videoklipp ser dock exakt likadan ut för andra besökare som inte har
tillg̊ang till att ta bort eller redigera information om videoklippen. S̊aledes
finns det inga knappar för att komma till en meny där besökaren kan redigera
information om videoklippen. Ett sätt som en besökare kan använda för att
redigera informationen om en video är att visa videoklippet p̊a videoklippets
vanliga visningssida genom att klicka p̊a videon. Där finns det knappar för
att redigera grundläggande information om videoklippet, s̊asom kategori, tags
och beskrivning.

För att redigera annan information om videoklippet eller ta bort videoklippet
måste besökaren h̊alla musmarkören över videorutan för videoklippet s̊a att
knappen ”Edit” träder fram. Klickar besökaren p̊a ”Edit”-knappen kan den
redigera alla de inställningar som kunde ställas in vid uppladdningen.

F̊a statistik över uppladdade videos

I listan p̊a besökarens uppladdade videoklipp visas antal spelningar och be-
tyg för alla videoklipp. P̊a videoklippens vanliga visningssidor kan vem som
helst, även personer som inte har konton, f̊a information om uppladdningsda-
tum och visningsstatistik. Denna visningsstatistik kan ställas in att bara visa
spelningar via embed-länkning, interna spelningar eller b̊ade och. Vidare kan
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vem som helst f̊a information om när dessa spelningar har ägt rum genom
grafer.

Bedömning

Knappen för att ladda upp skiljer sig i färg fr̊an den övriga sidan och är
s̊aledes lätt att hitta. Vid valet av uppladdningsmetod är det tydligt vilka
alternativ som finns och vid sidan om detta finns information p̊a vad för
videoklipp besökaren kan ladda upp, utan att det stör valet av metod.

När videoklippet har laddats upp klart visas en länk med texten ”See your
video”, vilket kan ge ett motsägelsefullt budskap d̊a videon troligtvis inte alls
är redo för att visas än. Om besökaren trycker p̊a länken kommer den till en
ny sida där texten ”Encoding in progress” kommer upp där videorutan skulle
ha varit. För en teknisk okunnig person kan meddelandet betyda relativt lite
och även fast en mätare visar fortg̊ang vet inte en teknisk okunnig besökare
ifall det här endast är ett av flera steg innan videon faktiskt kan visas.

Idén att använda den ”riktiga” videorutan för att presentera information om
hur bearbetningen fortlöper är väldigt effektiv ur en skärmutrymmesaspekt.
Vidare att informationen byts ut mot den riktiga videon när alla steg är klara
är bra för att visa besökaren att videon är klar.

Om besökaren för musmarkören över en videoruta visas en Edit-knapp. Detta
är effektivt med tanke p̊a skärmutrymmet men kan vara väldigt sv̊art för en
besökare att hitta.

C.5 Veoh

Uppladdning av video

P̊a startsidan finns en stor knapp uppe till höger med utmärkande orange
färg med texten ”Upload a Video”. Klickar besökaren p̊a den knappen kom-
mer besökaren till en ny sida där den kan välja mellan att ladda upp filen
fr̊an datorn eller fr̊an en URL. Klickar besökaren p̊a knappen med texten
”Browse...” s̊a kommer en filvalsmeny upp där besökaren kan välja vilken fil
som ska laddas upp.
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När filen har valts måste följande information fyllas i innan uppladdning av
videoklippet startar: ”Title”, ”Description”, ”Tags”, ”Category” och ”Con-
tent Rating”.

Besökaren kan även maximera rutor som fr̊an början är minimerade för att
f̊a upp menyer med ”Language Settings” och ”Privacy Settings”.

När besökaren sedan klickat p̊a ”Add Video” laddas en ny sida där en mätare
visar hur mycket av uppladdningen som är genomförd, med procent klart, hur
mycket data som överförts, filens storlek, dataöverföringshastighet och upp-
skattad återst̊aende tid (ner p̊a sekundniv̊a). Även nu kan besökaren redigera
inställningar om klippet, men denna g̊ang är det omvänt vilka informations-
rutor som är maximerade fr̊an början. Fr̊an början visas nu ”Language Set-
tings” och ”Privacy Settings” maximerade medan ”Required Information”,
med de inställningar som krävdes för att starta uppladdningen, är minime-
rad.

När filöverföringen är klar skickas besökaren automatiskt till listan p̊a dennes
uppladdade klipp. Där visar thumbnailen för det nyligen uppladdade klippet
texten ”Processing” och en bild p̊a en klocka. Vidare st̊ar det en status un-
der klippet som beskriver vad som händer med klippet för tillfället. H̊aller
besökaren musmarkören över thumbnailen visas tv̊a små ikoner framför nedre
högra hörnet av thumbnailen, bland annat en ikon med ett kursivt ”i”. H̊aller
besökaren musmarkören över i:et visas mer information om klippet; beskriv-
ningstext, vem som laddat upp klippet, var klippet kommer ifr̊an, antal vis-
ningar, datum för uppladdning, spr̊ak och kategori. Klickar besökaren p̊a klip-
pets thumbnail när videon inte är färdigbearbetad kommer den till visnings-
sidan för klippet men p̊a videorutans plats visas en bild p̊a företagets logga
samt texten ” Sorry, we couldn’t find the video you were looking for.”.

I listan p̊a uppladdade videos finns för varje uppladdad video en ”Edit”-länk
och en ”Remove”-länk.

Inget hindrar besökaren fr̊an att klicka p̊a en länk medan uppladdning p̊ag̊ar
och därmed avbryta uppladdningen. Den enda information som ges att en
uppladdning avbröts är i listan p̊a videoklipp där ”Status” för den misslyc-
kade uppladdningen st̊ar som ”Video Upload Incomplete”, thumbnailen för
klippet visar dock ”Processing”.

Att fr̊an startsidan starta en uppladdning krävs tv̊a klick p̊a sidan, val av fil
i filvalsmenyn, ifyllning av fälten ”Title”, ”Description”, ”Tags” ”Category”
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och ”Content Rating” samt ytterligare ett klick.

Redigera information om video

Genom att klicka p̊a ”Edit”-länken i listan p̊a uppladdade videoklipp tas
besökaren till en meny med inställningar för klippet som är identisk med
menyn som presenterades vid uppladdningen av klippet, där ”Language Set-
tings” och ”Privacy Settings” var minimerade.

F̊a statistik över uppladdade videos

I listan p̊a besökarens uppladdade videoklipp kan besökaren h̊alla över thumb-
nailen för varje enskilt klipp för att f̊a fram ikonen med bokstaven ”i” p̊a för
att sedan h̊alla över den för att f̊a se antalet spelningar för klippet.

Bedömning

Den stora knappen med den klara färgen som skiljer sig fr̊an den övriga si-
dan gör det lätt att hitta knappen för att ladda upp ett videoklipp. Innan
uppladdning av fil ens kan starta måste besökaren fylla i informationsfälten
”Title”, ”Description”, ”Tags”, ”Category” and ”Content Rating”. D̊a upp-
laddningen ofta är en process som tar l̊ang tid kan det vara frustrerande för
besökare att behöva fylla i information innan uppladdningen kan starta.

Efter uppladdningen presenteras ingen information om hur l̊ang tid det kom-
mer ta innan klippet beräknas vara redo för att spelas upp. Vidare är den
statusinformation som presenteras om klippet kortfattad och teknisk vilket
ger liten nytta för tekniskt okunniga besökare. Om besökaren försöker spela
upp klippet innan bearbetningen är klar f̊as felmeddelandet att videon inte
kunde hittas och ingen information ges om att videon bearbetas eller att
videon kommer att bli tillgänglig i framtiden.

Ingenting hindrar besökaren fr̊an att under en p̊ag̊aende uppladdning klicka
p̊a en länk vilket f̊ar besökaren att byta sida och avbryta uppladdningen.
Detta kan vara väldigt negativt d̊a uppladdning av videoklipp kan ta väldigt
l̊ang tid och ett felklick kan kosta mycket i form av tid.
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Bilaga D

Skärmdumpar prototyp
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Figur D.1: Startsidan för prototypen
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Figur D.2: Prototypen under uppladdning
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Figur D.3: Prototypen under bearbetning
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Figur D.4: Prototypen listar uppladdade videoklipp
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