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Abstract
As the range of smartphone application market is large and constantly increasing, we
would like to suggest that competition in the area has increased and become very
tough. This places high demands on developers to produce a product that has good
usability in order to satisfy a diverse audience. The purpose of this study is to
investigate how Quality of Experience affects the evaluation of a mobile application.
We will also investigate the user experience of a smartphone application created by
Sportswik AB and based on the user statements to form views about how Sportswik
managed to achieve usability. The basis for this study was field study, qualitative
interviews and user testing with a focus on Quality of Experience. This is to carry out
a deeper investigation to catch a broader view of the factors that may affect the user
experience of a smartphone application. By this study we also want to show how
important these basic principles in development of a new system, how important it is
that the user easily can understand, use and relate to the product. Developers need
good judgment and decision-making ability in the design process in order to respond
to the user’s requirements, or else good design and usability will never be achieved.
Based on the result of our study we can see that the use of Quality of Experience in the
evaluation of a mobile application is given a clearer picture of the factors that
influence user experience. We could also see that Sportswik have achieved both good
design and usability. This study demonstrates the importance of being responsive to
users' requirements and ideas when developing a system.

Förord
Vi vill passa på att tacka Ulf Hedestig på institutionen för informatik vid Umeå
universitet för återkopplingen av arbetet. Vi vill även rikta ett stort tack till Martin
Wiklund och Sportswik AB för att vi fick möjligheten att utvärdera deras applikation.
Avslutningsvis vill vi även tacka alla respondenter som deltagit i vår studie, utan er
tid och era synpunkter hade vår studie inte varit möjlig att genomföra. Tack!

Innehåll
1. Inledning ............................................................................................................................... 1
2. Syfte ........................................................................................................................................ 2
2.1 Frågeställning ..................................................................................................................... 2
3. Bakgrund .............................................................................................................................. 2
3.1 Användarvänlighet ............................................................................................................. 2
3.1.2 Människa – datorinteraktion (MDI) ............................................................................... 2
3.1.3 Mål för användbarhet ...................................................................................................... 3
3.1.4 Utvärderingsmetoder inom användning av mobila applikationer................................. 4
3.1.5 Informationsarkitektur för mobila enheter .................................................................... 5
3.1.6 Quality of Experience vs Quality of Service .................................................................... 7
4. Metod ..................................................................................................................................... 7
4.1 Kvalitativ studie .................................................................................................................. 7
4.2 Urval ................................................................................................................................... 8
4.3 Genomförande ................................................................................................................... 9
4.4 Intervjuguide .................................................................................................................... 10
4.5 Uppgifter för studieobjekten............................................................................................ 10
4.6 Etiska överväganden ......................................................................................................... 11
4.7 Analysmetod ...................................................................................................................... 11
4.8 Reliabilitet och Validitet .................................................................................................. 12
5. Resultat och analys .......................................................................................................... 13
5.1 Utförande av uppgifter i samband med testtillfället.........................................................13
5.1.1 Skriva kommentarer .................................................................................................. 14
5.1.2 Ladda upp bild eller videoklipp ................................................................................. 16
5.1.3 Liverapportering ........................................................................................................ 18
5.2 Intervjuanalys .................................................................................................................. 18
5.2.1 Användarupplevelse .................................................................................................. 18
5.2.2 Skriva kommentarer ................................................................................................. 19
5.2.3 Ladda upp bild eller videoklipp ................................................................................ 19
5.2.4 Liverapportering ....................................................................................................... 20
5.2.5 Studieobjektens kommentarer ................................................................................. 22
6. Diskussion ..........................................................................................................................22
6.1 Resultatdiskussion ........................................................................................................... 22
6.2 Metoddiskussion .............................................................................................................. 26

6.3 Förslag till vidare forskning .........................................................................................…28
7. Referenslista ..................................................................................................................... 29
8. Bilagor ................................................................................................................................. 31
8.1 Bilaga 1 ...............................................................................................................................31
8.2 Bilaga 2 ..............................................................................................................................31

1. Inledning
Utvecklingen av den mobila marknaden har ökat lavinartat de senaste åren. Idag har mer än
1,6 miljarder människor tillgång till webben genom sin mobila enhet och det är en siffra som
ökar för varje år. Noterbart är att det är fler människor idag som kopplar upp sig mot webben
genom en mobil enhet än via en dator (Fling, 2009). Eftersom applikationer är starkt
förknippat med smartphones har en ny marknad växt fram. Idag finns det över 1 miljon
applikationer i App Store för nedladdning (Clover, 2013). Vår uppfattning är att
smartphonen idag har blivit en del av vardagen för många människor och att den blivit mer
än bara en telefon. Den har blivit ett hjälpmedel för att utföra vardagssysslor som att boka
taxi, köpa bussbiljett, kommunicera med vänner och familj genom sociala medier, utföra
jobbrelaterade uppgifter och betala räkningar. Eftersom utbudet på applikationsmarknaden
är stort vill vi mena att konkurrensen inom området har ökat. Det ställer höga krav på
utvecklarna att skapa en produkt som har en tilltalande användarvänlighet för att kunna
tillfredsställa en bred målgrupp.
Hassenzahl (2002) menar att det inte finns någon garanti att användaren kommer
tillämpa och uppskatta en produkt på samma sätt som utvecklaren. Det finns inget facit över
vad som är användarvänligt eller inte, det finns dock generella riktlinjer att förhålla sig till.
Även om en utvecklare har intentionen att skapa ett enkelt och avskalat gränssnitt är det inte
säkert att användaren delar utvecklarens uppfattning. Det är därför en utmaning att designa
ett gränssnitt som tilltalar användare med olika krav och bakgrund. Det är inte enbart
applikationens gränssnitt som påverkar användaracceptansen utan även Quality of
Experience, det vill säga hur lämplig applikationen är i användarens specifika
användningsområde. Ytterligare en faktor som kan påverka användarnas Quality of
Experience är Quality of Service vilket är ett resultat av yttre faktorer, t ex ett nätverks
kapacitet där fördröjning, bandbredd och tillgänglighet kan påverka. Med hänsyn till dessa
faktorer menar forskare att bedömning av en mobil applikation bör genomföras som
fältstudier för att fånga upp samtliga faktorer som kan påverka bedömningen.
Vi har valt att undersöka hur Quality of Experience påverkar utvärderingen av en mobil
applikation där vi specifikt har undersökt applikationen Sportswik. Vi kommer även att
undersöka hur användarna upplever applikationen. Sportswik ger användaren möjlighet att
följa och rapportera matcher i realtid från idrottslag i de lägre divisionerna. Med hjälp av en
smartphone kan användaren ladda upp matchbilder, videoklipp, intervjuer och diskutera
med andra som följer matchen. Allt som rapporteras under en match hamnar sedan i ett
magasin där användaren kan läsa och i efterhand finns det möjlighet att ladda upp bilder och
videohöjdpunkter. Applikationens huvudsyfte är att ge användaren möjlighet att rapportera
och följa matcher.
För att undersöka detta har en kvalitativ undersökning tillämpats där underlaget varit
fältstudier, intervjuer och uppgifter för studieobjekten. Studiens huvudfokus har varit att
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utvärdera en färdig applikation där resultatet av användarnas upplevelse har analyserats och
jämförts med litteraturens rekommendationer angående användarvänlighet.

2. Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka hur Quality of Experience kan användas vid
utvärdering av en mobil applikation.

2.1 Frågeställning
•
•
•
•

Hur upplever användarna Sportswiks applikation?
På vilket sätt påverkar Quality of Experience utvärderingen av en mobil applikation?
Hur påverkar Quality of Service användarnas Quality of Experience?
Vilka utmaningar medför en fältstudie vid undersökning av Quality of Experience?

3. Bakgrund
I detta avsnitt beskriver vi vad användarvänlighet är samt vilka faktorer som påverkar
bedömningen av användarvänlighet. Vidare ges en beskrivning kring mål för användbarhet
och utvärderingsmetoder inom användning av mobila applikationer. Slutligen beskriver vi
informationsarkitekturen för mobila enheter samt Quality of Experience vs Quality of
Service.

3.1 Användarvänlighet
Med användarvänlighet menas att användargränssnittet ska vara lätt att använda vilket ska
medföra att användare, utan att behöva tänka, ska integrera med systemet. Användare ska
inte känna att det känns olustigt, såväl psykiskt som fysiskt, att använda produkten utan det
ska känna så naturligt som möjligt (Hillier, 2003).

3.1.2 Människa – datorinteraktion (MDI)
Datoranvändningens utveckling har gjort att det idag ställs höga krav från användarna hur
interaktionen mellan människa och dator skall designas. Detta på grund av att människor
idag kommer i kontakt med datorer dagligen då dessa blivit integrerade i instrument, bilar
och hemelektronik. Människa-datorinteraktion (MDI) är som forskningsområde
tvärvetenskapligt. Informatik, datavetenskap, psykologi och kognitionsvetenskap har varit
framträdande ämnen inom forskningen av MDI sedan länge. På senare tid har även ämnen
som sociologi, antropologi, filosofi och designteorier tillkommit som bidragande inslag inom
området. Interaktion mellan människa och dator kan ses likt arkitektur som en kombination
av teknik och konst (Nationalencyklopedin, 2014). Människa-datorinteraktion (MDI)
behandlar interaktionen mellan människa och dator där användbarhet är ett centralt
begrepp. Att nå bättre designmetoder är ett primärt syfte för forskningen inom MDI. Ett av
huvudmålen är att bidra till mer användarvänliga system genom förbättrad interaktion
mellan användare och dator (Löwgren och Stolterman, 2004). Utformning av riktlinjer för
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design, programvarustöd för användargränssnitt och modeller är exempel på områden som
mer praktisk inriktad forskning arbetar med (Nationalencyklopedin, 2014).

Figur 1. Framträdande ämnen inom MDI

3.1.3 Mål för användbarhet
Ett primärt krav för användbarhet är hur väl en artefakt uppfyller sitt givna syfte men detta
kan brytas ned i mindre komponenter. Preece et al. (2002) redogör för följande
bedömningstermer:
• Effektivt användande (Effektivitet)
• Enkel att lära sig använda (Lärbarhet)
• Enkel att minnas användandet (Minnesförmåga)
• Anpassningsbar (Flexibilitet)
• Minimera omedvetna användarmisstag (Säkerhet)
Effektivitet syftar på vilket sätt användaren får stöd av systemet vid utförande av uppgifter.
Ett exempel på effektivitet kan vara hur väl en handelswebbsida stödjer användaren vid
genomförandet av ett köp. När väl en användare har registrerat sig på handelswebbsidan i
fråga och fyllt i personliga uppgifter är dessa lagrade vilket resulterar i att uppgifterna finns
tillgängliga i framtiden vid kommande köp (Preece et al. 2002).
Lärbarhet är ett begrepp som mäter hur enkelt det är att lära sig använda ett system. Det
är vida känt att vi människor ofta vill tillämpa och förstå ett system direkt utan att lägga
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någon större kraft och tid på inlärning. Detta begrepp är en viktig faktor men inte minst om
ett system är tänkt att användas varje dag (Preece et al. 2002).
Minnesförmåga mäter hur lätt det är att komma ihåg användningen av ett system efter att
användaren väl har lärt sig systemet. Detta är viktigt vid användningen av ett system som
inte används på daglig basis. Om användaren inte har interagerat med ett system på en
längre tid ska det inte krävas att användaren behöver ta fram en manual och lära sig systemet
igen. Det ska istället finnas vägledning i form av t.ex. ikoner och annan form av hjälp för att
användaren ska minnas hur tillämpningen av systemet går till väga (Preece et al. 2002).
Flexibilitet berör hur väl ett system tillfredsställer användare med olika erfarenheter och
intresse. Ett exempel på hög flexibilitet är ett system som möjliggör individuell anpassning
på exempelvis utseende och funktionalitet. Vidare är ett exempel på låg flexibilitet ett
ritverktyg som endast ger stöd åt att måla givna föremål, exempelvis månghörning, istället
för att stödja ett målande på fri hand (Preece et al. 2002).
Säkerhet innebär att användaren inte av misstag ska kunna utföra en handling. Ett
exempel på detta är en så kallad ”popup” som varnar användaren vid exempelvis raderingen
av en fil (Preece et al. 2002).
Ovan nämnda bedömningstermer är generella egenskaper för användbarhet. Vi kommer i
följande avsnitt redogöra andra aspekter som är väsentliga vid bedömning av mobila
applikationer.

3.1.4 Utvärderingsmetoder inom användning av mobila applikationer
Författarna Nayebi, Desharnais och Abran (2012), presenterar den senaste tekniken för
utvärdering och mätning av användbarhet för mobila applikationer. Mobila enheter och
applikationer medför betydande fördelar för användaren i termer av mobilitet och
tillgänglighet. Komplexa datorsystem har blivit en del av vardagen och detta har medfört en
bredare marknad av kunder. Detta har resulterat i att företag börjat utveckla och designa
deras produkter med hjälp av användarorienterade metoder istället för teknikorienterade
metoder och strävar efter att förstå interaktionen mellan båda komponenterna.
Antalet applikationer som har utvecklats de senaste åren har ökat successivt och det
ställer krav på utvecklarna att skapa applikationer som håller hög kvalitet för att utmana
konkurrenterna. Det finns flera aspekter som avgör en applikations kvalitet där
användbarhet är en viktig sådan. På grund av begränsad mobiltäckning,
uppkopplingsmöjlighet och varierande skärmupplösning måste utvecklarna även anpassa
applikationens arkitektur.
Utvärdering av användarvänlighet är en process som tidigare inte varit väldefinierad då
forskare tenderade till att endast utvärdera områden de ansåg relevanta vilket medförde en
subjektiv utvärdering. På grund högre krav från användarna och konkurrensläget på
applikationsmarknaden har fler utvärderingsmetoder inom mobil användarvänlighet
utvecklats. De vanligaste utvärderingsmetoderna idag är laboratorieexperiment, fältstudier
och kvantitativ mätning av data.
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Laboratorieexperiment innebär att deltagare i studien utför specifika uppgifter i en
kontrollerad miljö. Ett par styrkor med denna utvärderingsmetod är att forskaren kan med
kontroll styra experimentet och se till att samtliga uppgifter genomförs. Denna
utvärderingsmetod ger möjlighet att enkelt dokumentera studien men en nackdel är att
deltagarna i studien kan uppleva miljön som orealistisk. Det har även rapporterats att denna
utvärderingsmetod är mer kostsam än övriga på grund av all utrustning som krävs (Zhang
och Adipat, 2005).
Fältstudie är en generell metod för att samla in data om användaren, vilka behov
användaren har samt produktkrav och genomförs genom observation och intervjuer. Data
samlas in genom att användaren tillämpar en applikation där aktiviteten och
användarupplevelsen dokumenteras. Metoden är användbar i ett tidigt stadium av
produktutveckling för att samla in användarkrav. Kjeldskov och Stage (2004) menar att det
råder ett implicit antagande om att användbarheten av en mobil applikation endast kan
observeras genom en fältstudie. Vidare menar Coleman (2010) att för att upptäcka samtliga
problem som kan uppstå vid verklig användning av applikationen måste även miljön för
studien vara realistisk. Svagheter med metoden är att den upplevs svårare att genomföra i
jämförelse med laboratorieexperiment och kontroll över användarna under studien kan inte
garanteras (Kjeldskov et al. 2004). Även yttre faktorer som omväxlande väderförhållanden
och hög ljudnivå kan upplevas som störningsmoment vilket även uppmärksammades vid en
studie av Sun och May (2013).

3.1.5 Informationsarkitektur för mobila enheter
Hur användarna integrerar eller kommer i kontakt med information på en mobil webbsida
eller applikation påverkas av informationsarkitekturen (eng. Mobile Information
Architecture). Informationsarkitekturen är uppbyggd av flertal komponenter (Fling, 2009).
Fling (2009) menar att bedömningen av informationsarkitekturen inte enbart påverkas av
hur användaren kommer i kontakt med information utan följande komponenter påverkar
även den totala bedömningen av informationsarkitekturen:
• Interaktionsdesign (Interaction design) syftar på hur väl användaren kan
interagera med artefakten för att skapa en mer betydelsefull upplevelse samt för
att kunna utföra sitt syfte.
• Informationsdesign (Information design) är hur användaren bedömer den
visuella informationen hos en mobil artefakt.
• Navigationsdesign (Navigation design) informerar och guidar användaren
genom sin vistelse hos en mobil artefakt. Användaren får en antydan om vad som
artefakten innehåller.
• Interfacedesign (Interface design) är den visuella design som användaren
bemöts av
Fling (2009) menar att en välgjord artefakt med god design fortfarande kan misslyckas om
informationsarkitekturen är undermålig. Om det inte är uppenbart för användaren hur
artefakten ska tillämpas kommer det resultera i en negativ användarupplevelse. Det kommer
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även påverka bedömningen av artefakten, med andra ord är god utformning av
informationsarkitekturen en grundpelare för en lyckad användarupplevelse.
Vid utformandet av en god informationsarkitektur är det viktigt med en avskalad och
enkel design. Rubriker ska vara korta samt beskrivande och det är därmed viktigt att inte
försöka komma på egna fyndiga formuleringar som kan förvirra användaren (Fling, 2009).
En annan aspekt som Fling understryker är utformningen av navigeringsstrukturen (eng.
Site maps). Valmöjligheterna ska vara få och begripliga för att minimera användarens felsteg.
Sidans navigeringsstruktur kan enkelt visualiseras med hjälp av en klickström för att på ett
effektivt sätt bestämma vilka genvägar som bör finnas. En klickström kan beskrivas likt ett
flödesschema som visar en överblick av navigeringen (Fling, 2009).

Figur 2. Fling (2009) Ett exempel på enkel och tydlig navigeringsstruktur.

Figur 3. Fling (2009) Ett exempel på dåligt utformad navigeringsstruktur som snarare
lämpar sig för stationär dator än en mobiltelefon.

6

3.1.6 Quality of Experience vs Quality of Service
Mobila applikationer och tjänster hjälper oss allt mer i vardagen för att kommunicera,
tillgängliggöra information, nöjen och underhållning. Användaracceptansen på mobila
applikationer påverkas av minst två faktorer. Dessa är användarens uppfattning av
applikationens Quality of Experience (QoE) och hur lämplig den är i användarens specifika
användningsområde. QoE ger en bedömning av användarens känslor, uppfattning, kognition
och tillfredställelse i förhållande till en specifik produkt, tjänst eller applikation (Ickin et. al
2012).
Det finns dock lite forskning angående användarnas QoE och vilka faktorer som påverkar
detta. QoE har tidigare endast utvärderats i laboratoriemiljö och med hjälp av kvalitativa
metoder men problem som kan upptäckas är endast relaterade till design och utformning.
Forskare menar att en faktor som kan påverka användarnas Quality of Experience (QoE)
är Quality of Service(QoS). Quality of Service (QoS) är ett resultat av t ex nätverkskapacitet
där faktorer som fördröjning, bandbredd och tillgänglighet kan påverka. I och med detta
menar forskare att bedömning av en mobil applikation bör ske genom fältstudier för att
fånga samtliga faktorer som kan spela in (Ickin et. al 2012).
Författarna kunde observera i sin studie ett antal faktorer som påverkade användarnas
QoE. Då användarna upplevde ett långsamt nätverk, vilket QoS påverkar, blev även
användarnas QoE lägre. Vidare kunde även författarna se att design och gränssnitt påverkade
QoE då en person med stora fingrar upplevde problem med att scrolla på en webbsida. Yttre
faktorer som stökig miljö påverkade även då det distraherade användarna vilket resulterade i
att bedömningen blev lägre. Tidigare erfarenheter av användning i desktopmiljö ökade
användarnas förväntningar och i de fall då förväntningarna inte uppfylldes vid användningen
av den mobila applikationen sjönk bedömningen (Ickin et. al 2012).

4. Metod
Vi avser i detta avsnitt att motivera valet av metod och beskriva hur vi genomfört studien
samt tillvägagångssättet gällande analys av data.

4.1 Kvalitativ studie
I vår kvalitativa studie har vi valt att använda oss av fältstudie, kvalitativa intervjuer och
användartest med fokus på Quality of Experience. En kvalitativ metod innebär en djupare
undersökning för att fånga människors upplevelser. Utmärkande för kvalitativa studier är att
den ofta berör ett mindre antal individer men ger möjlighet att skapa djupare information
och förståelse. I kvalitativa studier är utgångspunkten att kontexten kan uppfattas på olika
sätt och därför finns det ingen objektiv sanning (Malterud, 2009). Holme och Solvang (1997)
menar att vi måste sätta oss in i individens situation för att verkligen förstå deras subjektiva
uppfattning. För att uppnå detta menar författarna att en närhet till forskningsobjektet är
primärt, ett exempel är en intervjuform ansikte mot ansikte. Det är det kvalitativa
tillvägagångssättets syfte.
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4.2 Urval
Den viktigaste faktorn i en kvalitativ undersökning är att urvalet speglar den population
studien ämnar undersöka (Sauro, 2012). Vi tog kontakt med två personer som var
involverade till två fotbollslag i en mellanstor stad i Norrland. Dessa två personer kontaktade
sedan personer med anknytning till de två fotbollslagen och frågade ifall de ville ställa upp i
vår undersökning. Vi valde att använda oss av ett urval bestående av åtta personer mellan 2065 år. Urvalet delades in i två kategorier, kategori A bestod av fyra personer mellan 20-30 år
och kategori B innehöll fyra personer som är 40 år eller äldre. Kvale, Brinkmann och Torhell
(2009) menar att antal personer ofta är mellan 5-25 i vanliga intervjustudier. Författarna
nämner att det finns en risk att överskatta antalet intervjupersoner då uppfattningen ofta är
att desto fler intervjupersoner desto starkare empiriskt stöd för studien. Istället för att
fokusera på antalet intervjupersoner bör fokus ligga på att förbereda intervjuerna och
analysera resultatet. Nielsen (2000) argumenterar för att fem intervjupersoner är tillräckligt
för att upptäcka 80 % av eventuella fel i ett system. I allmänhet är under 10 intervjupersoner
tillräckligt vid utvärdering av användarvänlighet (Nielsen, 2000). Vår studie avser att ha fem
testtillfällen varav ett kommer att ske på landsbygd och de övriga kommer att ske i en
mellanstor stad. Varför vi väljer ett testtillfälle ute på landsbygden är för att vi vill ha
variation på Quality of Service som kan påverka användarnas Quality of Experience. Nedan
visas en tabell över studiens urval.

Kategori

Kön

Ålder

Användarvana av smartphones

A1

Man

27

Van

A2

Man

24

Van

A3

Man

25

Van

A4

Man

26

Van

B1

Man

59

Van

B2

Man

61

Ovan

B3

Man

61

Van

B4

Kvinna

52

Van

Tabell 1. Data om respondenterna
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4.3 Genomförande
Inledningsvis började vi att använda oss av Google Scholar samt Umeå universitetsbiblioteks
databaser för att leta artiklar och litteratur som var relevanta för vår studie. Vi tillämpade
sökorden usability, human computer interaction, mobile usability och mobile applications
där vi även sökte efter svenska motsvarigheter på tidigare nämnda sökord. Genom
användningen av Google Scholar och Umeå universitetsbiblioteks databaser skapade vi oss
en inblick inom ämnet och dess aktuella forskning. Eftersom vi tidigt insåg att ämnet var
väldigt brett var vi tvungna att avgränsa oss. Detta har resulterat i att vi främst använt oss av
artiklar som berör Quality of Experience och aktuella utvärderingsmetoder inom mobila
applikationer men även litteratur från välkända författare inom ämnet.
Vid ett inledande skede av studien kontaktades personer med anknytning till två
fotbollslag i en mellanstor stad i Norrland. Ingen av personerna hade någon tidigare
erfarenhet av Sportswiks applikation. Studiens syfte förklarades och sedan följde en
förfrågan om personerna i fråga kunde tänka sig att medverka som studieobjekt och underlag
i vår studie. Vid ett tidigt stadium planerade vi att genomföra undersökningen under fem
tillfällen i samband med fotbollslagens matcher. Anledningen till att vi valt att genomföra en
fältstudie är för att vi har avsikt att undersöka användarnas Quality of Experience. Coleman
(2010) menar att för att upptäcka samtliga problem som kan uppstå vid verklig användning
av applikationen måste även miljön för studien vara realistisk vilket är huvudargumentet till
vårt metodval. Andra faktorer som skiftande nätverkets kapacitet och omväxlande
väderförhållanden kan även vara svåra att realisera i laboratoriemiljö. Våra testtillfällen har
genomförts på arenor med läktare som delvis varit täkt av tak. Valet av miljö har varit helt
beroende av vilken arena fotbollslagen spelat på.
Personerna informerades om vilka tillfällen vi ämnade genomföra våra tester för att sedan
informera oss vilket av dessa datum som passade dem bäst. Som en följd av vår fältstudie
tilldelades varje studieobjekt tre uppgifter som skulle genomföras under matchens gång (Se
bilaga 1). Varje studieobjekt deltog endast vid ett testtillfälle. Efter matchen kontaktades
studieobjekten för en kvalitativ intervju av semi-strukturerad karaktär. Valet av intervjuform
tillämpades för att skapa en mer avslappnad och normal samtalssituation. Holme och
Solvang (1997) menar att vi som forskare måste sätta oss in i studieobjektens situation för att
verkligen fånga deras subjektiva upplevelse. Vidare menar författarna att en närhet till
studieobjekten är primärt där ett sätt att uppnå detta är genom intervju ansikte mot ansikte.
Intervjuerna dokumenterades genom att vi båda var närvarande där vi delat upp
ansvarsområdena, en av oss ansvarade för intervjun med studieobjektet och den andra
dokumenterade skriftligt de svar som gavs.
Vi följde Holme och Solvangs (1997) ovan nämnda rekommendation då vi genomförde de
kvalitativa intervjuer efter varje testtillfälle. Respekt och hänsyn för studieobjekten är
grundläggande i all forskning och den personen som ansvarar för studien ska alltid värna om
individens integritet. Tystnadsplikt råder och studieobjekten ska aldrig vilseledas, medverka
på falska premisser eller mot sin vilja (Holme och Solvang, 1997). Varje studieobjekt har
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inledningsvis i samband med intervjuerna informerats att vi strikt följer de etiska riktlinjer
som Holme och Solvang beskriver.

4.4 Intervjuguide
För att ge våra intervjuer någon form av struktur valde vi att skapa en intervjuguide som stöd
(Se bilaga 2). Intervjuguidens utformning var av halvstrukturerad karaktär för att skapa ett
samtal med viss styrning mellan forskaren och studieobjektet (Kvale och Torhell, 1997). En
för hårt styrd intervju kan resultera i korta och koncisa svar från studieobjektet. En intervju
av mer öppen karaktär som i vår studie gav oss som forskare en djupare inblick och förståelse
för studieobjektets upplevelse. Holme och Solvang (1997) menar att en intervjuguide skapas
utifrån forskaren uppfattning över vad som är relevant för studien. Vi skapade en
intervjuguide utifrån de resonemang som Holme och Solvang (1997) ovan nämnde.
Inledningsvis valde vi mer allmänna frågor för att få klarhet över studieobjektens erfarenhet
inom ämnet. Intervjuguiden fungerade dels som ett underlag för att få de svar vi sökte för vår
studie men även som ett stöd för att skapa ett naturligt flyt under intervjuerna. Se bilaga 2 för
hela intervjuguiden.

4.5 Uppgifter för studieobjekten
Sportswiks applikation ger användaren möjlighet att följa och rapportera från matcher som
inte uppmärksammas av de större medierna (Se figur 4 och 5). Bilderna nedan har inget med
vår undersökning att göra utan är ett exempel på hur en liverapportering kan se ut. Detta då
studieobjekten enligt de etiska principerna har rätt att vara anonyma. Applikationen
tillhandahåller minut-för-minut-rapporter, foton och filmklipp från matcher, kommentarer,
matchreferat och analyser. Vi gav studieobjekten tre uppdrag muntligt (Se tabell 2). Dessa
skulle genomföras under matchens gång. Uppdragen vi valde ut täcker till stor del
applikationens funktionalitet där resultatet och intervjuerna blev underlaget för
undersökningen.

Uppgifter för studieobjekten
Uppgift 1

Skriv enkommentar under matchens gång

Uppgift 2

Ta en bild eller ett videoklipp under matchens gång
och ladda upp

Uppgift 3

Liverapportera höjdpunkter under matchens gång
(t.ex. Målchans, Mål, Kort, Byte)
Tabell 2. Uppgifter för studieobjekten
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Figur 4. Sportswikapplikationsvy
över liverrapportering

Figur 5. Sportswikapplikationsvy
matchöversikt

4.6 Etiska överväganden
Holme och Solvang (1997) menar att det inte går att komma ifrån det faktum att en forskning
som innehar människor som studieobjekt alltid kommer behöva ta hänsyn till etiska
aspekter. En grundläggande aspekt för all samhällsvetenskaplig forskning är respekt och
hänsyn för studieobjekten. Personerna som är ansvariga för studien ska alltid värna om
individens integritet så att studieobjekten inte känner sig utelämnade psykiskt eller fysiskt.
Under forskning ska tystnadsplikt följas strikt och studieobjekten ska aldrig vilseledas att
medverka på falska grunder. Oavsett vilket syfte en forskning har är det viktigt att
studieobjekten inte tvingas ställa upp mot sin vilja utan medverkar på egna villkor. Innan
utförandet av vår studie har vi upplyst deltagarna om forskningens syfte och tagit hänsyn till
deras rättighet att vara anonym. Vidare har vi säkerställt att individens psykiska och fysiska
integritet inte blivit utelämnad. Därför anser vi att de etiska riktlinjer som Holme och
Solvang (1997) rekommenderar har följts under vår studie.

4.7 Analysmetod
Kvale, Brinkmann och Torhell (2009) beskriver att den vanligaste formen av intervjuanalys
förmodligen är en tillämpning av olika angreppssätt och tekniker ad hoc, med andra ord
ändamålsenligt, för struktur och meningsskapande. För analys av intervjuer och data finns
ingen standardmetod utan olika tekniker kan tillämpas. Vidare kan forskaren skapa sig en
allmän uppfattning genom att läsa igenom de genomförda intervjuerna. För att undersöka
eventuella strukturer och mönster kan forskaren gå tillbaka till specifika avsnitt. Forskaren
kan även göra djupare tolkningar av yttranden från intervjuerna samt räkna och kvantifiera
yttranden som kan indikera på ett specifikt fenomen. Genom tillämpning av detta kan
strukturer och mönster visualiseras i efterhand som vid en första anblick inte hade
framkommit. Miles och Huberman (1994) exemplifierar tretton ad hoc-metoder för
meningsskapande av kvalitativ data, nedan följer ett par av dessa:
• Uppmärksamma och analysera mönster samt teman
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•
•
•

Se rimligheter för sammanställning resulterar i att analytikern kan se vad som hör
ihop med vad
Kvantifiera för att visualisera eventuella fenomen i materialet
Skapa kontraster och göra jämförelser för ökad förståelse

Vid analys av våra intervjuer har vi anammat ovan nämnda tillvägagångssätt för att hitta
eventuella mönster och göra egna tolkningar av användarnas svar.

4.8 Reliabilitet och Validitet
Att ha så hög reliabilitet som möjligt är en naturlig målsättning för varje undersökning.
Holme och Solvang (1997) menar att definieringen av hög reliabilitet är när resultatet av en
undersökning, som sker vid olika och oberoende tillfällen, ger samma eller liknande utfall.
Validitet beskriver styrkan och hållbarheten av resultatet i en forskning, rent generellt kan
validitet beskrivas som att undersökningen mäter det studien är avsedd att undersöka (Kvale,
Brinkmann och Torhell, 2009). Studiens reliabilitet är svår att uppskatta då datainsamlingen
endast ägt rum vid ett tillfälle per studieobjekt. Vi anser att validiteten i vår studie är hög då
vi utformat en intervjuguide som berör användarvänligheten i applikationen. Studieobjekten
fick även genomföra tre uppgifter i samband med varje testtillfälle och uppgifterna i
kombination med intervjuerna anser vi är relevanta för vår studie. Detta ligger även i linje
med Holme och Solvangs (1997) uttalande angående utformning av intervjumanual.
”Forskaren har i förväg lika fullt en viss uppfattning om vilka faktorer som är
viktiga” (Holme och Solvang 1997, 101)
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5. Resultat och analys
Vi avser under detta avsnitt att sammanställa studieobjektens uppgifter och intervjuer för att
sedan redogöra resultatet av vår studie. Vidare kommer vi att belysa intressanta citat vilka vi
anser speglar resultatet för att slutligen ge en analys.

5.1 Utförande av uppgifter i samband med testtillfället
Som tidigare nämnt i denna rapport blev studieobjekten tilldelade tre uppgifter som skulle
utföras i samband med varje testtillfälle. Dessa fem testtillfällen ägde rum på två olika orter,
varav en var ett litet samhälle högt upp i norra delen av Sverige och de andra fyra i en
stadsdel i en mellanstor stad.

Testtillfälle

Miljö

Mobiltäckning

Väder

Åskådare

Testtillfälle 1

Landsbygd

Edge / 3G

Soligt

118

Testtillfälle 2

Stadsdel

3G

Molnigt

75

Testtillfälle 3

Stadsdel

3G

Molnigt

100

Testtillfälle 4

Stadsdel

3G

Regn

25

Testtillfälle 5

Stadsdel

3G

Sol

25

Tabell 3. Beskrivning av testtillfälle, miljö och mobiltäckning
Uppgifterna bestod av att använda Sportswiks applikation för att liverapportera, skriva
kommentarer och ladda upp en bild eller ett videoklipp under matchens gång.
Studieobjekten är uppdelade i två olika kategorier beroende på deras ålder, kategori A består
av fyrapersoner i åldern 20-30 år och kategori B består av fyra personer som är 40 år eller
äldre.

Figur 6. Stapeldiagram över
antal år studieobjekten haft
en smartphone

Figur 7. Stapeldiagram över hur
ofta studieobjekten använder
applikationer
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5.1.1 Skriva kommentarer
Uppgift 1: Skriv en kommentar under matchens gång
Av studieobjekten tillhörande kategori A genomförde två av fyra uppgiften genom att skriva
en kommentar under matchens gång. Nedan redovisas kommentarer av användare i kategori
A:

Tid
6'
15'

Testtillfälle 2
Kommentar
”Teknikstrul i liverapporteringen, håll till godo!”
15’ ”Fint kombinationsspel av Johan Forsberg,
Edvin Kenning och Teddy Edlund just utanför
straffområdet”

Tabell 4. Respondent A1

Tid
75'

Testtillfälle 4
Kommentar
”Mycket boll till Guif, men det resulterar mest i
hörnor”
Tabell 5. Respondent A3

Samtliga fyrastudieobjekt tillhörande kategori B genomförde uppgiften att skriva en
kommentar under matchens gång. Utmärkande för studieobjekten tillhörande kategori B är
att dessa genomfört kommenteringen mer aktivt än studieobjekten tillhörande kategori A.
Nedan visas kommentarer:
Testtillfälle 1
Tid

Kommentar

11'

”Ställningskrig”
”Kamp små grinigt”
”Skada Kevin byte Edvin”
”Övertif”

22'
58'
90'

Tabell 6. Respondent B1
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Tid
7’

Testtillfälle 2
Kommentar
”Vilken öppning av IFK! 3-0 efter 6 min…..!!!”
Tabell 7. Respondent B2

Tid
12'
20'
21'
22'
26'

Testtillfälle 3
Kommentar
”Spelet böljar fram och tillbaka”
”IFK Umeå är laddade för att kvittera”
”Applåd för Simon tillbaka efter skada”
”Gällivaregrabbarna är storvuxna”
”Härligt IFK MÅL”
Tabell 8. Respondent B3 och B4

Nedanför redovisas hur studieobjekten genomfört kommenteringen:

Figur 8.

Figur 9.

Figur 10.

För att genomföra liverapportering drar studieobjektet ut
en meny från
höger sida vilket illustreras i figur 8. Vidare visar figur 9 upp menyn över olika valmöjligheter
där studieobjektet sedan väljer ”Kommentera” för att skriva en kommentar under matchens
gång. I figur 10 illustreras hur studieobjektet kan skriva en matchkommentar och sedan
trycka på ”Spara” för att ladda upp.
Ett studieobjekt i kategori B har inte genomfört kommentering på korrekt sätt. Då
studieobjektet inte lyckades starta en liverapportering har matchkommentering under
matchens gång istället skett genom ”Diskussion”. Figur 11 illustrerar hur studieobjektet har
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tryckt på ikonen för ”Diskussion”. Vidare har studieobjektet skrivit ett inlägg och sedan tryckt
”Spara” för att ladda upp, vilket visas i figur 12. Nedanför visas hur detta studieobjekt gått
tillväga:

Figur 11.

Figur 12.

5.1.2 Ladda
upp
bild
eller
videoklipp
Uppgift 2: Ta en bild eller ett videoklipp under matchens gång och ladda upp
Majoriteten av studieobjekt ur kategori A och kategori B genomförde uppgiften med att ladda
upp en bild eller videoklipp under matchens gång med undantag för ett studieobjekt ur
kategori A. Ingen markant skillnad i antalet uppladdningar mellan studieobjekten i kategori
A och kategori B går att urskilja. Sju av totalt åttastudieobjekt genomförde uppgiften utan
några problem.
Testtillfälle 1, Respondent B1
Tid

Typ av bild/videoklipp

0'

Bild uppladdad före matchens start när laget värmde upp.

4'

Bild över kampsituation vid mittplanen

26'

Videoklipp av inläggssituation
Testtillfälle 2, Respondent A1 och B2

Tid

Typ av bild/videoklipp

0’

Bild uppladdad på annons i dagstidning om matchens tid och
plats(A1)
Bild över situation vid mittplan(A1)

64'
72'
87'

Hemmalaget som försöker göra ett uppspel(B2)
Videoklipp på offensivt hemmalag som pressar(B2)
Testtillfälle 3, Respondent A1, B3 och B4
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Tid

Typ av bild/videoklipp

0'
13'

Bild uppladdad före matchstart på klubbmärket för ett av
deltagande lag(A1)
Bild över hemmapubliken(B3)

17'

Videoklipp på hörna som resulterade i mål(B3)

21'

Bild på tränaren i ett av lagen(B4)

46'

Bild över andra halvlekens start(B4)
Testtillfälle 4, Respondent A3 och A4

Tid

Typ av bild/videoklipp

2'

Start första halvlek
Testtillfälle 5, Respondent A2

Tid

Typ av bild/videoklipp

46’

Bild över mittplanen, start andra halvlek

Tabell 9. Data över bild och videoklipp
Nedanför redovisas hur studieobjekten gått tillväga vid uppladdning av en bild eller ett
videoklipp. När studieobjektet väljer ikonen för videoklipp, vilket figur 13 visar, meddelas
studieobjektet att videon maximalt får vara 60 sekunder långt som illustreras i figur 14. När
studieobjektet vill ta en bild väljer studieobjektet ikonen som visas i figur 15. Vidare får
studieobjektet möjlighet att antingen välja ”Ta om” för att ta en ny bild eller ”Använd bild”
för att gå vidare, vilket visas i figur 16. Slutligen kan studieobjektet välja en bildtext för att
sedan ladda upp bilden genom att trycka ”Spara” vilket visas i figur 17.

Figur 13, 14, 15, 16 och 17
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5.1.3 Liverapportering
Uppgift 3: Liverapportera höjdpunkter under matchens gång (t.ex. Målchans,
Mål, Kort, Byte)
Samtliga fyra studieobjekt i kategori A har genomfört uppgiften gällande liverapportering
under matchens gång. Genomförandet av liverapportering mellan studieobjekten i kategori A
skiljde sig gällande hur utförlig de varit i rapporterna och uppdateringsfrekvensen varierade.
Tre av totalt fyra av studieobjekten i kategori B genomförde uppgiften gällande
liverapportering. Även här skiljer det sig i hur aktivt studieobjekten har genomfört
rapporteringen, där en del har varit mer aktiva än andra. Nedanför i figur 18 visas de
alternativ användarna kan välja vid liverapportering av en match.

Figur 18. Bild över liverapportering

5.2 Intervjuanalys
5.2.1 Användarupplevelse
Studieobjekten fick frågan ”Vad var ditt första intryck av Sportswiks applikation?” där svaren
överlag var positiva för studieobjekten i både kategori A och kategori B. Sju av totalt åtta
studieobjekt ansåg att applikationen var enkel att använda och har en design som är tydlig
samt avskalad. Ett undantag vara att studieobjekt ur kategori A upplevde applikationsvyn
över matchsammanfattning som ”plottrig”. Samma studieobjekt upplevde även problem vid
uppstart av liverapportering på grund av felmeddelanden som gav antydan på nätverksfel.
När väl studieobjektet hade kommit igång med liverapporteringen upplevde studieobjektet
inte några problem.
”Det var kaos i början. Det ploppade upp meddelanden hela tiden om något
nätverksfel. Det kom upp en error-skylt som sa att jag skulle kolla om det var interna
mobilfel. Jag fick försöka om och om igen men till slut så fungerade det.”
(Studieobjekt kategori A)
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Figur 19. Visar det problem
studieobjektet beskrev

”Jag är ingen haj på mobiler, men det jag gjorde tycker jag flöt på enkelt, det var inte
några problem.” (Studieobjekt kategori B)

5.2.2 Skriva kommentarer
Studieobjekten fick frågan ”Hur tycker du det gick att skriva en kommentar?” och samtliga
åtta studieobjekt var positiva i sina uttalanden över kommenteringsfunktionen. Inget
studieobjekt ur varken kategori A eller kategori B upplevde någon form av problematik när
de skulle skriva kommentarer under matchens gång.
”Det tycker jag gick bra, enkelt att förstå vilken ikon man skulle använda sig av för
att kommentera.” (Studieobjekt kategori B)

5.2.3 Ladda upp bild eller videoklipp
Studieobjekten fick frågan ”Hur tycker du det gick att ladda upp en bild eller ett videoklipp?”
där samtliga studieobjekt i kategori A gav positiva svar angående uppladdning av bild eller
videoklipp. Vidare belyste ett studieobjekt att ikonerna var tydliga och beskrivande vilket
underlättade förståelsen över hur genomförandet av uppladdning skulle gå till.
Studieobjekten i kategori B ansåg även de att uppladdningen av bild och videoklipp
fungerade väl. Tre studieobjekt belyste automatiken vid uppladdningen som en bra funktion,
vilket underlättade genomförandet av uppladdning av bild eller videoklipp. Ett studieobjekt
anmärkte dock ordvalet ”spara” vid uppladdning av bild. Studieobjektet menade att det
istället borde stått exempelvis ”ladda upp” för att tydligare beskriva funktionen.
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”Jo, det var inga problem. Som jag nämnde tidigare är det ju bra att man inte
behöver ta bilden i förväg utan den laddas upp direkt på appen” (Studieobjekt
kategori B)

5.2.4 Liverapportering
Studieobjekten fick frågan ”Hur tycker du det gick att liverapportera?” där samtliga
fyrastudieobjekt i kategori A överlag var positiva i sina omdömen angående
liverapporteringen. Utförlighet av liverapportering och uppdateringsfrekvensen mellan
studieobjekten i kategori A skiljer sig dock. Ett studieobjekt liverapporterade väldigt aktivt
under matchens gång och upplevde stress vid uppstart av liverapporteringen. Detta grundade
sig i att studieobjektet hade nätverksfel och kunde därför inte börja liverapporteringen vid
matchens start.
”När allt väl var igång så tyckte jag att det flöt på bra. Var som sagt lite kaos i början
då ingenting fungerade och man blev lite stressad” (Studieobjekt kategori A)
Vidare belyste även studieobjektet svårigheter att hinna med att liverapportera om matchens
alla moment. Studieobjektet upplevde problematikmed tidslinjen som visar aktuell
matchminut, studieobjektet i fråga berättade att när telefonen går i viloläge stannar även
tidslinjen. Detta resulterar i att studieobjektet manuellt är tvungen att korrigera tiden till
korrekt matchminut vid liverapportering av ny händelse. Studieobjektet upplevde detta som
ett störningsmoment.
De studieobjekt som inte liverapporterat lika utförligt och med hög uppdateringsfrekvens
hade heller inte lika utförlig reflektion om liverapporteringsfunktionen. De upplevde inga
större problem med funktionen utan var överlag positiva. Tre av totalt fyra studieobjekt i
kategori B genomförde liverapporteringen. Anledningen till att ett studieobjekt inte
genomförde liverapportering grundade sig i att studieobjektet antog sig själv liverapportera
genom
att
skriva
kommenterar.
Studieobjektet
i
fråga
skrev
genom
kommenteringsfunktionen och inte i funktionen för liverapportering. Vidare trodde även
studieobjektet att en speciell inloggning krävdes för att möjliggöra liverapportering.
”Jag trodde att den som skulle liverapportera hade en speciell inloggning, det var det
jag glömde fråga innan. Därför kom jag av mig och tänkte inte på det under
matchen.” (Studieobjektet kategori B)
Nedan visas tillvägagångssättet studieobjektet skulle ha valt för att genomföra
liverapportering. I figur 20 skulle studieobjektet valt ikonen som visas tre punkter för
att sedan få tillgång till menyn som visas i figur 21. För att starta liverapportering skulle
studieobjektet tryckt på ”Liverapportera”.
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Figur 20.

Figur 21.

Studieobjekten som genomförde liverapporteringen i kategori B gav överlag positiv kritik där
tydligheten av funktionen belystes. Vidare menade studieobjekten att de
standardkommandon som finns i funktionen underlättade liverapporteringen. Samtliga
studieobjekt som genomförde uppgiften hade dock anmärkningar på tidslinjen som visar
matchminuten. Även här uppgavs liknande problem med tidslinjen som studieobjektet i
kategori A belyst. Problemet med tidslinjen resulterade i ett störningsmoment då
studieobjekten var tvungen att manuellt korrigera till korrekt matchminut.
”Väldigt tydligt. Det är dock problematiskt med tidslinjen då tiden inte riktigt var
aktuell. Vi var sen till avspark och ställde om tiden manuellt men när telefonen går i
viloläge och man varit inaktiv på applikationen så står tiden fortfarande still.”
(Studieobjekt kategori B)
Utförlighet och uppdateringsfrekvens skiljde sig även mellan studieobjekten i kategori B där
de mer aktiva studieobjekten också upplevde ett stressmoment likt studieobjekten i kategori
A. Att genomföra all liverapportering själv, ta bilder och lägga upp videoklipp menade
studieobjekten var orsak till den upplevda stressen.
“Ja, alltså, ska man göra allt själv blir det ju lite jobbigt och stressigt ibland när man
ska rapportera, fota och filma. Det vore kanske bättre att dela upp det så att någon
filmar och tar bilder så kan jag liverapportera.” (Studieobjekt kategori B)
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5.2.5 Studieobjektens kommentarer
Avslutningsvis under intervjuerna gavs studieobjekten möjlighet att fritt uttrycka och
reflektera sina tankar angående applikationen. Studieobjekten fick frågan ”Har du några
egna funderingar? Var det något du saknade i applikationen?” där majoriteten av
studieobjekten hade egna synpunkter. Ett studieobjekt i kategori A uttryckte en önskan om
att det vore bra att i efterhand kunna redigera matchdetaljer även efter matchens slut.
Studieobjektet förklarade att det vid testtillfället hade missats ett gult kort och att det vore
bra att möjliggöra korrigering av matchdetaljer i efterhand. Detta var även något som
belystes av ett studieobjekt i kategori B där denna funderade om det var möjligt att i
efterhand ladda upp bilder och videoklipp.
”Kan man lägga in filmer och bilder i efterhand? Jag filmade straffen med en annan
kamera, det skulle ju vara kul att lägga upp det i efterhand. ” (Studieobjekt kategori
B)
Studieobjekt i båda kategorierna uttrycket även sina funderingar om det fanns någon
begränsning för hur många som kan liverapportera samtidigt från samma match.
Vidare uttrycktes funderingar kring hur det skulle gå att hantera att flera liverapporterar
samtidigt från samma match. Studieobjekten menade även att det vore bra att ha en
moderator som har mer behörighet att rensa upp eventuellt olämpliga kommenterar.
Slutligen uttrycktes en fundering om det fanns möjlighet med push-notiser från
applikationen som indikerar en ny händelse under matchen.
”Det hade varit grymt om push-notiser fungerade. Så varje gång det händer något
under matchen plingar det till i telefonen” (Studieobjekt kategori A)

6. Diskussion
Syftet med vår studie är att öka förståelsen över faktorer som påverkar användarvänlighet på
en mobil applikation. Vi har specifikt undersökt hur användare upplever Sportswiks
applikation. Vidare kommer en resultatdiskussion föras där vi analyserar användarnas
upplevelser vid tillämpningen av Sportswiks applikation. Detta för att ge oss stöd att uttala
oss ifall Sportswik lyckats skapa en applikation som är användarvänlig. Slutligen följer en
metoddiskussion.

6.1. Resultatdiskussion
Efter att ha sammanställt samtliga resultat av studieobjektens uppgifter kan vi se att
majoriteten av studieobjekten har genomfört uppgifterna. Av de totalt åtta studieobjekten är
det dock två som inte lyckats genomföra samtliga uppgifter i samband vid testtillfället. Ett
studieobjekt genomförde inte liverapportering under testtillfället enligt instruktion utan
använde kommenteringsfunktionen istället. Anledningen till detta kan grunda sig i olika
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faktorer där exempelvis informationen om vilka uppgifter som skulle genomföras från vår
sida kan ha varit otydlig. Det är dock svårt att klargöra den faktiska orsaken då det endast är
ett studieobjekt som inte lyckats genomföra uppgiften korrekt. Vidare kan osäkerhet och
bristande erfarenhet påverkat studieobjektet då personen i fråga hade lägst erfarenhet av
smartphones och användning av mobila applikationer. Detta är också något som är svårt att
spekulera i men efter att ha granskat studieobjektens olika erfarenheter av smartphones och
mobila applikationer går det att tyda att den med lägst erfarenhet var även det enda
studieobjektet som inte genomförde uppgiften korrekt. Brist på erfarenhet är enligt vår
mening en trolig faktor som kan ha bidragit till att uppgiften blivit fel utförd.
Det andra studieobjektet som inte genomförde samtliga uppgifter laddade inte upp en bild
eller ett videoklipp. Studieobjektet ifråga berättade vid intervjun att denne helt enkelt glömt
bort att genomföra uppgiften. Otydlig information från vår sida kan ha påverkat resultatet
där vi i efterhand möjligtvis borde presenterat informationen skriftligt. Samtliga studieobjekt
utom två genomförde uppgift ett, att skriva en kommentar i samband med testtillfället.
Studieobjekten nämnde vid intervjutillfället att de inte genomfört kommentering eftersom de
glömde bort uppgiften. Ett par studieobjekt benämnde att ikonen för kommentering var
tydlig. Preece et al. (2002) menar att detta är en viktig faktor för att underlätta användarens
tillämpning av systemet. Vi anser att designen av ikonen för kommentering är informativ och
tydlig vilket speglar studieobjektens resultat av uppgift ett.
Efter att vi har sammanställt samtliga intervjuer samt analyserat resultatet går det att tyda
en positiv upplevelse hos samtliga studieobjekt. Vi har analyserat intervjuerna av
studieobjektens upplevelser och kan inte tyda några direkta skillnader mellan de två
ålderskategorierna. Studieobjekten ur båda ålderskategorierna har belyst styrkor i
applikationen där enkelhet, logik, avskalad design och automatiska funktioner varit
återkommande omdömen. Vår analys av studieobjektens uttalande är att det just är dessa
faktorer som gör att studieobjektens upplevelser ligger i linje med varandra. Enligt Preece et
al. (2002) bedöms användbarhet av hur väl syftet för en artefakt uppfylls men även
bedömningstermer som effektivitet, lärbarhet, minnesförmåga, flexibilitet och säkerhet är
primära för det totala omdömet. Efter att ha sammanställt och analyserat studieobjektens
intervjuer kan vi som forskare tyda flera kopplingar från studieobjektens uttalanden om
Sportswiks applikation till de teoretiska riktlinjer för användbarhet som Preece et al. (2002)
benämner. Ett flertal studieobjekt har belyst de standardkommandon som finns tillgängliga
vid funktionen för liverapportering. Studieobjekten menar att detta resulterade i enklare och
effektivare användning. Vidare tar även Sportswiks applikation hänsyn till användarens
mobiltäckning där kvaliteten på bild eller videoklipp skalas ned i samband med uppladdning
för att spara tid för användaren. Studiens fem olika testtillfällen har genomförts på två olika
platser, i ett mindre samhälle och en stadsdel i mellanstor stad, där den mobila täckningen
varit skiftande mellan Edge och 3G ute i det mindre samhället. Ickin et. al (2012) kunde
observera i sin studie att då användarna upplevde ett långsamt nätverk blev även deras
Quality of Experience lägre. Genom vår tillämpning av Quality of Experience kan vi dock se
att Quality of Service inte har påverkat användarnas Quality of Experience negativt
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nämnvärt. I vår mening kan detta uttalande även utan problem kopplas till ovan nämnda
riktlinje angående effektivitet. Det hade kunnat vara problematiskt om en stor population
använt sig av mobilnätet samtidigt vid en match på landsbygden. Då basstationerna ofta är
begränsade till ett antal användare och om detta antal överskrids kan det påverka
tillgängligheten av mobilnätet vilket i sin tur försvårar användning av applikationen.
Vid intervjutillfällena hade ett par studieobjekt funderingar kring om det fanns någon
begränsning på hur många användare som kan liverapportera samtidigt. Sportswiks
applikation har i dagsläget ingen begränsning på hur många som kan liverapportera under
samma match och detta är något som vi tror kan behöva regleras i framtiden. I vår mening
hade ett för stort antal användare som liverapporterar samtidigt kunnat påverka Quality of
Experience negativt. Vi tror att för många uppdateringar kring samma händelse eller felaktig
rapportering kan bidra till en negativ användarupplevelse. Av våra egna erfarenheter kan
spam upplevas som irritationsmoment.
Studiens urval bestod av åtta personer där ingen av studieobjekten hade någon tidigare
erfarenhet av Sportswiks applikation. Resultatet från genomförda uppgifter i samband med
varje testtillfälle samt intervjuerna visar tydligt att inget studieobjekt upplevde någon större
problematik under testtillfället. Majoriteten av studieobjekten belyste applikationens
enkelhet, tydliga design och beskrivande ikoner som bidrog till enkel användning av
applikationen. Preece et al. (2002) menar att vi människor vill förstå och tillämpa ett system
vid första tillfället utan att behöva lägga någon större kraft och tid på inlärning.
Studieobjektens omdömen samt resultatet av genomförda uppgifter tyder enligt oss på att
bedömningstermen lärbarhet uppfylls väl för Sportswiks applikation.
Sportswiks applikation har i vår mening en enkel och tydlig navigeringsstruktur, se figur
2, vilket tyder på bra informationsarkitektur. Fling (2009) understryker utformningen av
navigeringsstrukturen där valmöjligheterna ska vara få för att minimera användarens felsteg.
En enkel och tydlig navigeringsstruktur är även positivt då det är omväxlande
väderförhållanden, vid regn och kyla bör navigeringen vara kort och enkel för att underlätta
användandet av applikationen. I vår mening hade en för komplicerad navigeringsstruktur
kunnat påverka användarnas Quality of Experience negativt, inte minst när det dåliga
väderförhållanden. Vidare nämnde studieobjekten under intervjutillfällena att när deras
telefon gick i viloläge stannade även matchklockan. Detta resulterade i att studieobjekten
manuellt var tvungna att korrigera till aktuell matchtid. Studieobjekten upplevde detta som
ett störningsmoment vilket har påverkat användarnas Quality of Experience negativt.
Efter att vi sammanställt resultatet från uppgifterna och intervjuerna kan vi se att ingen
användare har begått omedvetna misstag under testtillfällena. Detta är i vår mening något
som påverkar användarnas Quality of Experience positivt då eventuell irritation över
användarmisstag förebyggs.
Preece et al. (2002) benämner även detta under bedömningstermen säkerhet där
användaren inte ska kunna utföra en handling av misstag. Vidare menar Preece et al. att en
så kallad ”popup”-funktion är ett bra stöd för att hindra användarens eventuella misstag.

24

Detta stöd finns i Sportswiks applikation där en ”popup”-funktion uppmärksammar
användaren vid uppstart och avslut av liverapportering som visas nedanför i figur 22.

Figur 22.

För oss är det svårt att ge uttalande över hur väl Sportswiks applikation uppfyller de två
övriga bedömningstermerna minnesförmåga och flexibilitet. Då vi endast genomfört testerna
vid ett tillfälle utan någon uppföljning går det endast att spekulera i hur väl applikationen
uppfyller bedömningstermen minnesförmåga. Det är dock troligt att denna bedömningsterm
uppfylls väl då studieobjekten inte hade några problem vid första användningstillfället och
således heller inte bör ha det vid senare tillfällen. Angående bedömningstermen flexibilitet är
det svårt för oss som forskare att bedöma hur väl applikationen uppfyller begreppet.
Eftersom applikationen är väldigt ny har vi som forskare inte själva använt oss av
applikationen över en längre tid. Det vi dock kan se är att användarna har möjlighet att
specifikt välja vilka lag de själva vill följa, där relevant information enkelt tillhandahålls. Då
användarna själv väljer i vilken utsträckning de vill följa lagen och skriva kommentarer, anser
vi att Sportswiks applikation till viss del är flexibel. Avslutningsvis uppfyller dock
applikationen tydligt tre av de fem bedömningskriterier för användarvänlighet vilket enligt
oss är starkt bidragande till samtliga studieobjekts positiva kritik.
Slutligen kan vi konstatera att Sportswik genom sin design och funktionalitet lyckats
skapa en applikation som tilltalar sina användare. Samtliga studieobjekt uttalade sig om att
de kunde tänka sig använda applikationen igen vilket givetvis är positivt. Vi anser att
Sportswik analyserat väl vilka användare deras applikation kan tänkas ha och tagit hänsyn
till användarna vid utformningen av deras applikation. Vi vill med detta visa på hur viktiga
dessa grundprinciper är vid skapandet av ett nytt system, hur viktigt det är att användaren
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enkelt kan förstå, använda och relatera till produkten. Sportswik har enligt vår undersökning
lyckats med detta och vi vill, i och med den ökade produktionen av applikationer, visa på
betydelsen av att vara lyhörd för användarnas krav och tankar då systemet oftast skapas för
dem och inte för tillverkaren.

6.2 Metoddiskussion
Vi har fokuserat på artiklar som berör Quality of Experience och aktuella
utvärderingsmetoder inom mobila applikationer. Litteratur i form av böcker vid Umeå
universitetsbibliotek har främst berört områden för design och navigeringsstruktur. Det går
alltid att ifrågasätta huruvida litteratur som är utgiven för ett par år sedan är aktuell och vi
som forskare måste vara kritisk i vår bedömning då vår studie rör ett ämne som ständigt
utvecklas.
Det finns olika utmaningar med att genomföra fältstudier där faktorer som omväxlande
väderförhållanden och ljudnivå från omgivningen kan påverka genomförandet av studien
(Sun och May, 2013). Som forskare går det heller inte att ha kontroll på samma sätt som vid
tillämpning av laboratorieexperiment (Kjeldskov et al. 2004). Vi valde att genomföra vår
studie med hjälp av en fältstudie för att få en realistisk miljö vid de olika testtillfällena. Då
Sportswik riktar sig mot idrottslag ofta tillhörande lägre divisioner ansåg vi att för att göra
studien värdefull måste miljön vid de olika testtillfällena vara realistisk och fånga alla
faktorer som kan påverka. Coleman (2010) menar att för att upptäcka samtliga problem som
kan uppstå vid verklig användning av applikationen måste även miljön för studien vara
realistisk. Idrottslag som tillhör lägre divisioner saknar ofta större arenor som har läktare
med tak vilket gör att väderförhållandet under matchens gång kan spela en stor roll vid
användning av Sportswiks applikation. Nederbörd i form av regn och snö kan komma att
påverka användningen av applikationen men även starkt solljus eller kyla. Vidare är
täckningsproblem en annan faktor som påverkar användningen. Ovan nämnda faktorer som
vi anser alla är relevanta för vår studie hade varit svåra att manipulera i laboratoriemiljö.
Efter att ha redogjort ovan nämnda faktorer anser vi valet av fältstudie som
utvärderingsmetod lämpar sig bättre.
Vi valde att använda oss av Quality of Experience i utvärderingssyfte istället för att enbart
använda MDI och mål för användbarhet som utvärderingsmetod. Då Sportswiks applikation i
huvudsak används i samband med matcher vill vi genomföra vår studie i realistisk miljö för
att fånga användarnas helhetsupplevelse. Om vi enbart valt att använda oss av MDI och mål
för användbarhet anser vi att studien i högre grad hade undersökt design och gränssnitt. Vid
användning av Quality of Experience fångar vi även yttre faktorer som omväxlande
väderförhållanden och Quality of Service där bandbredd, skiftande nätverksuppkoppling och
tillgänglighet påverkar.
Användarvänlighet är i vår mening något subjektivt och därför har vi valt att genomföra
kvalitativa intervjuer för att få ökad förståelse över användarnas upplevelser av Sportswiks
applikation. Då vi saknar tidigare erfarenheter av intervjuer skapade vi som stöd en
intervjuguide för att få någon form av struktur vid intervjutillfället. Holme och Solvang
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(1997) menar att en intervjuguide skapas utifrån forskarens uppfattning över vad som är
relevant för studien. Vi anser att vi följt Holme och Solvangs (1997) ovan nämnda
rekommendation när vi utformade vår intervjuguide. I efterhand när vi analyserat
intervjuguiden och användarnas resultat är det möjligt att dess utformning vid en framtida
användning hade ändrats. Vi upplevde att den inledande frågan kan ha varit för öppna då en
del studieobjekts svar även besvarade intervjuguidens kommande frågor. Vi har dock
medvetet valt att inleda med en öppen fråga för att på ett naturligt sätt skapa en diskussion.
Vidare upplevde vi att studieobjekten hade svårt att konkret beskriva vad som var positivt
med applikationen men att deras upplevelse som helhet var positiv. Det resulterade i att de
frågor som berörde positiva aspekter inte gav något konkret underlag för vidare analys.
Eftersom vi valde en intervju av halvstrukturerad karaktär hade vi dock möjlighet att styra
intervjun genom följdfrågor beroende på hur den utvecklade sig. En nackdel med
genomförandet av intervjuerna är att vi inte valde att dokumentera dessa genom inspelning.
Ett resultat av detta är att vi inte har möjlighet att spela upp tidigare intervjuer för en
ytterligare analys av studieobjektens upplevelser. En anledning till detta var avsaknad av
kvalitativ utrustning för inspelning av intervjuer. Vi upplever dock att ovan nämnda nackdel
med att inte spela in intervjuer kompenserades med att vi båda två var närvarande vid
genomförandet och dokumentation under intervjun. För att skapa ett naturligt flyt under
intervjun delade vi upp ansvaret där en av oss ställde frågor utifrån vår intervjuguide och den
andra dokumenterade studieobjektets svar skriftligt. Även om vi båda var närvarande vid
intervjutillfällena och genomförde noggrann dokumentation finns det alltid en risk för
misstolkning av studieobjektens svar. Vidare finns en risk att personen som ansvarar för
dokumentation inte har möjlighet att fokusera på intervjun som helhet då dennes fokus
enbart ligger på att uppfatta och dokumentera studieobjektens svar.
Det går alltid att diskutera antalet personer som ingår i urvalet för en studie. Vi anser dock
att vårt val av åtta personer var tillräckligt för att skapa en förståelse över användarnas
upplevelse av Sportswiks applikation. Kvale, Brinkmann och Torhell (2009) menar att 5-25
personer ofta är förekommande i vanliga intervjustudier. Nielsen (2000) menar att fem
intervjupersoner är nog för att upptäcka 80 % av eventuella fel i ett system, dessa två
argument styrker vårt val av antal personer för studien. Det hade säkerligen varit möjligt att
genomföra studien med fler personer men studien var styrt av begränsad tidsram. Då
testtillfällena ägde rum i samband med fotbollsmatcher för de två lagen i en mellanstor stad i
Norrland påverkade även yttre faktorer som tid och plats urvalet. Som helhet är vi dock nöjda
då urvalet speglar den population vi avsåg att undersöka vilket är det viktigaste i en kvalitativ
undersökning enligt Sauro (2012). Vi anser att vi har följt ovan nämnda rekommendationer
gällande urvalet och antal studieobjekt.
Två studieobjekt genomförde inte samtliga uppgifter i samband vid testtillfället, detta på
grund av att de helt enkelt glömde bort det. I efterhand anser vi att det kan varit bättre att ge
studieobjekten en skriftlig informationsmall över uppgifterna istället för att som i vårt fall ge
instruktionen muntligt innan testtillfället. Om studieobjekten tilldelats en skriftlig manual
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över uppgifterna i samband vid testtillfällena hade eventuellt ovan nämnda misstag kunnat
undvikas.

6.3Förslag till vidare forskning
Vår slutsats är att Sportswik har tagit hänsyn till användarna vid utformningen av deras
applikation. Som tidigare nämnt återspeglas detta av användarnas genomgående positiva
omdömen av applikationen. Vidare hade det varit intressant att se hur användarnas Quality
of Experience hade påverkats av sämre väderförhållanden och större variation på Quality of
Service.
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8. Bilagor
8.1 Bilaga 1

Uppgifter för studieobjekten
Uppgift 1

Skriv enkommentar under matchens gång

Uppgift 2

Ta en bild eller ett videoklipp under matchens gång
och ladda upp

Uppgift 3

Liverapportera höjdpunkter under matchens gång
(t.ex. Målchans, Mål, Kort, Byte)
Tabell 2. Uppgifter för studieobjekten

8.2 Bilaga 2
Intervjuguide
Användarens bakgrund
1.

Hur länge har du haft en smartphone?

Mindre än 1 år

1-3 år

Mer än 3 år

2. Hur ofta använder du applikationer?
Varje dag

Några gånger i veckan

Några gånger i månaden

Upplevelser av Sportswik
3. Vad var ditt första intryck av Sportswiks applikation?
-

Vad var bra? Var det något som var mindre bra?

4. Hur tycker du det gick att liverapportera?
-

Var det svårt eller lätt att genomföra? Om det var svårt Varför?
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Om det var lätt, på vilket sätt?
5. Hur tycker du det gick att ladda upp en bild eller ett videoklipp?
Var det svårt/lätt att genomföra? Om det var svårt Varför? Om
det var lätt, på vilket sätt?
6. Hur tycker du det gick att skriva en kommentar?

7. Var det något som var oklart vid användandet av applikationen?
-

I så fall vad? Vad gjorde du för att lösa det?

8. Var det något du saknade i applikationen?

9. Upplevde du någon funktion som omständlig att använda?

10.

Skulle du kunna tänka dig att använda applikationen igen?

11. Har du några egna funderingar kring applikationen?
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