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Sammanfattning 
De senaste åren har utbudet av TV-kanaler ökat och det är idag vanligt att man har tillgång till 
så pass många kanaler att det är svårt att överblicka dem på ett enkelt sätt. Det finns olika 
tekniker för att sortera fram önskvärd information till användaren, men ingen design är 
anpassad varken för att hantera den nya förbättrade upplösningen eller de nya intelligenta 
funktionerna. Detta arbete har formulerats för att få fram ett exempel på hur den förbättrade 
upplösningen kan utnyttjas i programguiden samt för att få ett gränssnitt mot de intelligenta 
funktionerna. Egenskaper för programguiden togs fram som stöd för de inledanden 
pappersskisserna, varefter en välgrundad och detaljerad datordesign gjordes. En 
implementation i skalbar vektorgrafik (SVG) gjordes i den slutgiltiga prototypen för att 
demonstrera animationer och användbarhet. Avslutningsvis diskuteras lärdomarna som kan 
tas från detta arbete. 
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Abstract 
The number of available TV channels has increased the last couple of years and it is hard to 
get a good overview in a simple way. There are different techniques for sorting the 
information so that the user gets the required information, but no design is adapted neither to 
handle the new improved resolution nor the new intelligent functions. This thesis has been 
developed to get an example on how the new improved resolution can be used in the program 
guide and to get an interface with the intelligent functions. Desirable qualities for the program 
guide were stated for the sketching phase of the design, and the sketches were subsequently 
used as outlines for the computer-based design of the program guide. An implementation in 
scalable vector graphics (SVG) was made in a final prototype to demonstrate animations and 
usability. Finally there is a discussion about the contributions from this thesis. 
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1 Inledning 
Systemagic AB är en relativt ung aktör inom IPTV-branschen (TV distribuerad via Internet) 
och de senaste åren har marknaden utvecklats kraftigt. Då företaget inte har något arbete om 
hur högupplöst information ska presenteras har detta arbete tagits fram. 
 
De senaste åren har utbudet av TV-kanaler ökat och det är idag vanligt att man har tillgång till 
många kanaler vilket gör det svårt att överblicka dem på ett enkelt sätt. Även med ett tiotal 
kanaler kan det vara svårt att ta till sig den information som finns om alla sändningar, idag är 
ofta utbudet ett hundratal kanaler. Dagens leverantörer tillhandahåller information om 
sändningstider och programinnehåll men det är problematiskt att hitta rätt och att få en 
överblick. 

EPG blir IPG 
Utvecklingen i TV-världen går mot allt fler kanaler och program. Till detta läggs fler och fler 
möjligheter att konsumera media på begäran. För konsumenten blir det snart omöjligt att 
överblicka utbudet via det traditionella gränssnittet som visar program och tider eller priser – 
EPG:n (elektronisk programguide). 
 
För att TV-tittande ska vara lättillgängligt i framtiden behövs nya innovationer när det gäller 
presentation av innehållet. En sådan innovation är en intelligent EPG, kallad intelligent 
programguide (IPG). IPG:n fungerar som en förslagsmotor och sammanställer ett utbud av 
media med utgångspunkt i t.ex. tidigare beteende, gemensamma nämnare mellan tittare och 
popularitet. Tekniken finns redan men det existerar inget grafiskt gränssnitt som hanterar all 
denna information. 
 
En annan funktion är den så kallade mini-EPG:n. Den visas längst ner i rutan över den 
pågående TV sändningen. Man ser fortfarande vad som händer i programmet men kan 
samtidigt se vad programmet heter och handlar om. Mini-EPG:n innehåller också information 
om kommande program och det är möjligt att bläddra mellan informationen för olika 
kanalerna utan att byta sändning. 
 

1.1 Syfte 
Denna rapport syftar till att ta fram en design som visar på hur man kan hantera all den 
information som finns tillgänglig. Med en prototyp kan man komma fram till en bra design 
samt en diskussion kring hur man han dra nytta av HD-upplösning för att förbättra dagens 
EPG:er. 
 

1.2 Frågeställning 
De frågor som Systemagic AB vill ha utredda är: 
 

 Vilka andra sätt finns för att presentera TV-program och andra medier?  
 Vilket sätt är mest lovande att vidareutveckla användbarhetsmässigt? 
 Hur utnyttjas HD-grafik bäst användbarhetsmässigt? 
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1.3 Avgränsningar 
Utsorteringstekniken1 bakom en IPG finns redan och den kommer därför inte att undersöka 
vidare i detta arbete. Den STB (Set-Top Box) som används, för enstaka tester och för att visa 
slutresultatet på en TV, är en Motorola 19102 som bland annat har HDMI utgång och stöd för 
full-HD. IPG:n är utvecklad mot upplösningen 1080p och en TV med minst 30 tum. Den TV 
som använts för de visuella testerna är 32 tum stor och har använts på avståndet två och en 
halv meter.  
 

1.4 Metod och metodkritik 
Den inledande fasen innebär en litteraturstudie för att klart och tydligt ta reda på vad alla 
beteckningar och standarder innebär. Det är också viktigt att läsa in sig på rapporter med 
undersökningar för att få en tydligare bild av TV-marknaden. 
 
Efter förarbetet inleds designprocessen och under arbetet ska scenarier tas fram, genom att 
bygga olika scenarion på papperskopior får man en bra och snabb överblick över hur 
gränssnitten skulle kunna se ut. När man sen är nöjd med skisserna sätter man ihop dem i en 
datorprototyp för att få en så realistisk användning som möjligt och det möjliggör även tester. 
 
Slutligen presenteras ett resultat och hela arbetet ska mynna ut i denna rapport. Rapporten 
skrivs under hela arbetsprocessen för att få så aktuell data som möjligt. 
 
Det faktum att arbetet genomförs ensamt inverkar negativt på samtliga metoder eftersom 
infallsvinklarna inte blir lika många och de flesta metoderna är framtagna för flera deltagare. 
Trots att designprocessen gynnas av att genomföras av flera deltagare är det ändå fullt möjligt 
att använda metoderna med bara en person och då medvetenheten är hög om den problematik 
som finns har inte kreativiteten hämmats mer än oundvikligt. Då metoder för både kvantitet 
och kvalitet har använts och då metoderna använts tidigare i andra arbeten, finns inget 
ytterligare i metodväg att tillföra. 
 

1.5 Struktur 
Kapitel 2 innehåller en förklaring till de teoretiska begrepp som används inom TV och 
designprocessen. Kapitel 3 beskriver teorin bakom varje metod som har använts i 
designprocessen och resultatet för varje metod presenteras i kapitel 4. Rapporten avslutas med 
en analys av arbetet samt en diskussion om resultatet i kapitel 5. 
 
Läsaren rekommenderas att läsa kapitlen i ordning för att få en bra förståelse över den teori 
som finns samt för att förstå hur metoderna används. Det underlättare även för läsaren att 
förstå vad varje metod bidrar med i utvecklingen och därmed förstås resultaten bättre. Om 
läsaren är insatt i de metoder som använts kan kapitel 3 hoppas över, har läsaren dessutom 
god kunskap om IPTV tekniken samt en förståelse för vad användbarhet innebär behöver inte 
kapitel 2 läsas. 
 

                                                 
1 Koch, Susanne (2006), Analysis of TV viewing habits and program descriptions in IPTV in Sweden 
2 Motorola IPTV, http://www.motorola.com 
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1.6 Förkortningar 
 
Browser Browser är det engelska namnet på en webbläsare och används för att visa 

Internetsidor. Det engelska ordet browser används ofta inom branschen och 
därför även i denna rapport. 

 
HD High Definition, engelska för hög upplösning och är en framtagen standard för 

tv och film. Se kapitel 2.3 för närmare beskrivning. 
 
HDMI High-Definition Multimedia Interface är en kontaktstyp för digital överföring av 

både ljud och bild. 
 
EPG Elektronisk programguide, förser användaren med information rörande de 

sändningar som visas på en tv. En EPG finns inbyggt på alla STB:er som finns 
på marknaden. 

 
IPG Intelligent Elektronisk Programguide, se kapitel 1 för närmare beskrivning. 
 
IPTV TV distribuerad via Internet. 
 
STB Set-Top Box, en mottagare som är kopplad till Internet och en TV för att ta emot 

TV-sändningar via Internetbaserad distribution. 
 
SVG Scalable Vector Graphics, grafik som beräknas med matematiska formler och 

blir inte sämre då storleken ändras. En tillämpning av XML. Se kapitel 2.7 för 
närmare beskrivning. 

 
VOD Video On Demand, en funktionalitet som möjliggör hyrning av filmer men kan 

även innebära att gamla program kan visas igen utan att användaren själv spelat 
in dem. SVT Play3 är ett bra exempel på VOD. 

 
XML eXtensible Markup Languages, ett märkspråk som möjliggör datalagring på ett 

dynamiskt sätt. 
 

                                                 
3 SVT-play, http://svtplay.se  
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2 Bakgrund 
I detta kapitel presenteras den teoretiska informationen som behövs för 
att förstå hur IPTV fungerar samt vad som krävs av ett grafiskt 
gränssnitt som ska fungera inom IPTV. 

 

2.1 Användbarhet 
Sedan 1998 är användbarhet iso-standardiserat (ISO 9241-11) och lyder: 
 

"Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified 
goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use." 
4 

 
Översatt till svenska blir det: 
 

"Den utsträckning till vilken en specifik användare kan använda en specifik 
produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang" 

 
Nyckelorden i definitionen är: 

 Ändamålsenlighet (Effectivness), produkten ska vara utvecklad för ett specifikt 
användande och uppfylla de mål/uppgifter som är specificerade 

 
 Effektivitet (Efficiency), produkten ska vara effektiv inom viss mening. Inom 

mjukvaruutveckling handlar det ofta om tidseffektivitet för hur en handling 
genomförs, men det kan också handla om hur många handlingar som måste utföras för 
att genomföra en uppgift och hur de handlingarna kan minimeras eller effektiviseras 

 
 Tillfredsställelse (Satisfaction), användarna av produkten/systemet ska känna en viss 

grad av tillfredställelse och positiva känslor i samband med användningen av 
produkten 

 
Utifrån dessa tre nyckelord är det möjligt att bedöma om en prototyp är användbar eller inte. 
Dessa nyckelord kommer att användas i analys- och diskussionskapitlet, kapitel 5, för att 
resonera kring huruvida slutresultatet är användbart eller inte. 
 

2.2 Begränsningar 
Det finns ofta tekniska och icke-tekniska begränsningar för ett framtida system. Icke-tekniska 
begränsningar kan vara att vissa färger ska användas för att passa företagets profil eller att 
användandet sker i en restriktiv miljö. Tekniska begränsningar kan dels handla om de krav 
beställaren ställer på systemet men främst finns det ofta hårdvarubegränsningar som måste tas 
med i designprocessen. De begränsningar som finns inom detta arbete beskrivs i efterföljande 
kapitel.  
 

                                                 
4 ISO 9241-11 (1998). Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) – part 11: 
guidance on usability 
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2.2.1 Overscan/Safe Areas 
Till skillnad mot datorskärmar, finns ett problem med TV vilket innebär att bilden visas olika 
beroende på vilken TV det är. Nyare TV-apparater är bättre på att visa hela bilden men det är 
fortfarande ett problem som gör att man måste använda en säkerhetsmarginal när man 
utvecklar grafiska gränssnitt avsedda för TV. Det finns två olika säkerhetsmarginaler att ta 
hänsyn till, den första är för områden som innehåller aktiva objekt så som knappar och listor, 
den andra marginalen är den gränsen där all text ska ligga innanför.  
 
Följande rekommendationer5 finns: 

 Actionsafe (objekt): 3,5% marginal vertikalt och horisontellt 
 Titlesafe (text): 5% marginal vertikalt och 10% marginal horisontellt 

 

2.2.2 Fjärrkontrollen 
I Figur 1 syns de knappar som finns på de flesta fjärrkontroller på marknaden. När man 
implementerar mjukvara för STB:er är det dessa knappar man kan räkna med. Program 
upp/ner finns inte på alla fjärrkontroller och för att höja volymen på vissa STB:er används 
istället UPP/NER knapparna. Power-knappen används enbart till att stänga av och starta upp 
STB:n. De övriga knapparna används till den specifika STB:n och har olika funktionaliteter 
och antalet knappar varierar mellan olika tillverkare. 
 

1. Sifferknappar 
Används ofta för att byta kanal och ibland även för 
textinmatning med så kallad SMS-textning6. 

 
2. Navigationsknappar 

Pilknapparna används ofta för att förflytta sig i olika 
applikationer i TV:n. Ibland används de även till att  
bläddra bland kanalerna eller till att justera volymen. 
OK-knappen används för att aktivera en funktion. 

 
3. Specialknappar 

MENU, öppnar ofta TV:ns inre meny. 
BACK, används för att backa i de olika menyerna 
INFO (även kallad ”i”), öppnar ofta en programförklaring 

 
4. Färgknappar 

Specialknappar som är programmerade individuellt för  
olika funktioner beroende på vad som visas på TV:n 

 
 
 
 
 

Figur 1: Fjärrkontroll tillhörande Motorola 19107 

                                                 
5 EBU Recommendation R95, http://tech.ebu.ch/docs/r/r095.pdf 
6 Se kapitel 2.2.3 för förklaring 
7 Motorola IPTV. http://www.motorola.com  
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2.2.3 Textinmatning 
Textinmatning med en fjärrkontroll kan genomföras på främst två olika sätt, det första är att 
visa ett virtuellt tangentbord och att användaren sen får använda piltangenterna och OK-
knappen för att välja de bokstäver som ska användas. Virtuellt tangentbord ger en låg 
inlärningströskel men är ineffektivt eftersom användaren måste göra många knapptryckningar 
för att skriva in text. Alternativet till det virtuella tangentbordet är sms-inmatning som 
används på mobiltelefoner där varje sifferknapp innehåller olika tecken. 
 
Användaren trycker en eller flera gånger på en sifferknapp för att få fram den önskade 
bokstav. För att exempelvis skriva ordet ”hej” behöver användaren trycka två gånger på 4:an 
för att få fram ett ”h”, två gånger på 3:an för bokstaven ”e” och en gång på 5:an för ”j”. Sms-
inmatning tar viss tid att lära sig men är effektivt och kan även kombineras med T9-
inmatning8 för att effektivisera inmatningen ytterligare. Inlärningströskeln är något högre med 
denna metod jämfört med ett virtuellt tangentbord men effektivitetsvinsten gör den till en bra 
metod för textinmatning med en fjärrkontroll. 
 

2.3 Vad innebär HD? 
HD-TV (High Definition TV) har tre olika standarder 1080p, 1080i och 720p. 

Förklaring av ”p” och ”i”. 
När man anger vilken upplösning en HD-TV har får man idag två olika siffror, 1080 och 720 
(se förklaring nedan), som följs av antingen ett ”p” eller ett ”i”. ”P” står för progressive 
(progressiv) och ”i” står för interlaced (sammanflätad)10. Progressiv visning av bilden innebär 
att varje linje uppdateras vid varje tillfälle, 50 gånger per sekund, och denna metod lämpar sig 
bäst för rörliga bilder. Sammanflätad bild innebär att varannan linje uppdateras vid varje 
tillfälle och de andra linjerna uppdateras vid nästa tillfälle, vilket innebär att varje linje 
uppdateras 25 gånger per sekund. Sammanflätad teknik rekommenderas vid väldigt små 
rörelser i en bild eller vid stillbilder. Den negativa effekt som kan uppstå när man har 
sammanflätande teknik och stor rörlighet är att skuggor eller eftersläpningar kan uppstå. 
Progressiv teknik är att föredra framför sammanflätad när man ska sända TV, problematiken 
med progressivitet är att den är utrymmeskrävande. De stora bolagen som ingår i EBU 
(European Broadcasting Union) föredrar progressiv teknik framför sammanflätad och det är 
faktiskt så pass stor skillnad att de rekommenderar att använda den mindre upplösningen 720p 
framför 1080i just med tanke på att 1080i riskerar att ge eftersläpningar9. 
 
De tre olika standarderna sänds med en frekvens på 25 eller 50 Hz i Europa och med 30 eller 
60 Hz i bl.a. USA. Uppdateringshastigheten, frekvensen, har ingen betydande inverkan när 
man ska designa en EPG så någon närmare hänsyn kommer inte att tas till detta faktum. 

SD-TV, Standard definition television, 576i 
576i är en standard som främst används i Europa och då i samband med sändningstekniken 
PAL. Upplösningen för 576i är 720x576 linjer10 och är den mest utbredda upplösningen i 
dagens europeiska samhälle. I Nordamerika används NTSC istället för PAL, detta ger en 
något annorlunda upplösning. NTSC använder sig av 480i som ger en upplösning på 720x480 
linjer. SD-TV kommer att ersättas av HD-TV, antingen 720p eller 1080i/p, regionsproblemen 

                                                 
8 T9, http://www.nuance.com/t9/ 
9 ABU Digital Broadcasting Symposium 2009, 
http://tech.ebu.ch/docs/events/abu09/abu_digital_broadcasting_symposium09_kouadio.pdf  
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kommer att elimineras då HD-TV är en antagen standard som ska användas av samtliga 
tillverkare. 

1080p och 1080i 
1080 är en standard som innebär att arbetsytan får en upplösning på 1080 vertikala pixlar och 
1920 horisontella pixlarna. Detta är en mycket hög upplösning speciellt i jämförelse med den 
gamla, och fortfarande mest använda, upplösningen SD-TV som har upplösningen 720x576 
linjer.10 

720p 
Med en upplösning på 1280x720 pixlar får man en ökad kvalitet mot SD-upplösningen (576i). 
720p har dock sämre upplösning än 1080p men det är trots det den vanligaste HD-
upplösningen idag. Fördelen med 720p i jämförelse mot 1080p är att den tar mindre utrymme 
vid distribution, samtidigt som man får en ökad bildkvalitet i jämförelse mot 576i. 
Sammanflätad teknik används inte vid 720, skillnaden mot progressiv teknik i relation till 
bandbredd och dagens teknik blir helt enkelt för liten, man tjänar för lite på att använda 720 
upplösning med sammanflätad teknik mot att använda 576i. 

Framtidens upplösning 
1080p anses fortfarande vara ett framtidsformat för IPTV som på allvar kommer till 
användning först om ett par år, däremot finns 1080p redan för filmer då Blue-ray11 har 
lanserats. Det har dock inte hindrat forskare från att ta fram nästa generations upplösning 
2160p. Med en upplösning på 3840x2160 pixlar12 är upplösningen betydligt bättre än idag 
och man kan enkelt se att utvecklingen kommer att gå framåt även om mycket arbete återstår. 
I Japan experimenteras det också med upplösningen 7680x4320 pixlar.13 
 

Finns det en framtida marknad för IPTV? 
En viktig aspekt att ha i åtanke när man utför ett arbete som förlitar sig på en ny marknad är 
att ha en tro på att marknaden kommer att överleva och växa. Företag som vill satsa på en ny 
marknad eller teknik bör backa upp sin satsning med en prognos för hur man tror att 
marknaden kommer att utvecklas. I en undersökning som publiceras av PTS (Post- och 
Telestyrelsen) visas hur telemarknaden kommer att se ut fram till år 201114. Undersökningen 
inkluderar tele- och datakommunikationer och innefattar då även TV. 
 
Under 2007 ökade antalet kunder inom IPTV från 50 304 till 288 745 vilket var en enorm 
ökning och innebar att marknaden tog fart på allvar. En förklaring till denna ökning är att 
Telia Sonera erbjöd sina kunder att prova på IPTV fritt under ett år vilket lockade många 
kunder15. Detta påstående bekräftas av IPTV marknaden där Telia Sonera innehar 90% av 
IPTV-kunderna i det metallbaserade distrubitionsnätet15. Framtidsutsikten för marknaden är 
mycket god och man räknar med att IPTV totalt kommer ha ca 760 000 användare till år 
2011.14 

                                                 
10Weber, Joseph & Newberry, Tom (2007). IPTV Crash Course 
11 http://www.blu-rayforum.se/ 
12Quad HD TV, http://www.tomshardware.co.uk/ces2007-westinghouse-quad-hdtv,review-2018.html 
13Ultra HD TV, http://www.nhk.or.jp/digital/en/super_hi/02_super.html 
14Sandegren, Per-Arne, Karsten, Nils Molin och Ho-Lanng, Fogh, (2007), Svensk Telemarknad - Prognoser 
2007 – 2011 
15Mälarstig, Ylva, Holmström, Oscar och Davidsson, Pamela, (2008), Svensk Telemarknad 2007 
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2.4 Tidigare forskning 
Den forskning som är relevant för detta arbete handlar inte om hur användarna ser på TV utan 
om hur interaktionen mellan användarna och TV:n fungerar samt vilka krav som ställs på en 
EPG. Forskning16 gällande hur användarna ser på TV, aktivt och passivt tittande, är en 
problematik som hanteras av intelligensen och berör främst förslagssystem och behandlas 
därför inte i detta arbete. 
 
1997 genomförde företaget CWC (Cable and Wireless Communications) en stor 
undersökning17 i England om vilka krav och förväntningar som finns på en EPG. CWC ville 
utveckla en interaktiv tjänst som skulle möjliggöra att användaren kunde se sändningar från 
flera olika kameravinklar, delta i TV-tävlingar, hyra film eller surfa på Internet. Även om 
målgruppen ansågs teknikvänlig ville CWC att EPG:n skulle rikta sig till många olika 
personer och de ställdes inför den svåra uppgiften att ersätta den traditionella TV-tidningen. 
Undersökningen kom fram till fem krav på EPG:n: 

 Undvika att göra användaren upprörd eller stött 
 Lättanvänd 
 Lättläst 
 Stödja TV-tittande 
 Få antal steg för att nå populära funktioner 

Dessa krav stämmer fortfarande in på en bra TV-applikation och den slutgiltiga designen bör 
inte strida mot något av dessa krav. 
 
Forskning18 visar att människor sällan ser på TV ensamma och de flesta rum där en TV 
förekommer är möblerade för att flera personer samtidigt ska kunna ser på TV:n. Detta gör 
designen lite mer komplex då interaktionen ofta sker gemensamt19. Användarna som inte 
kontrollerar fjärrkontrollen måste förlita sig på kommunikation med den som kontrollerar 
fjärrkontrollen och den gemensamma plattformen måste hållas enkel för att förståelsen mellan 
dem ska vara god. Ytterliggare energi läggs inte på detta område då designen bör hållas så 
pass enkel att navigationen bör vara lätt att kommunicera och målet enkelt att förklara. 
 
Arvola & Holmlid19 intervjuade studenter då de hade spelat ett frågespel på en mediaterminal 
och fann fyra grundegenskaper som var önskvärda i systemet: Lättanvänd, fängslande, 
underhållande och samhörighetskänsla. Lättanvänd bör appliceras i detta arbete men de övriga 
egenskaperna passar inte riktigt in. Underhållande och fängslande bör inte ingå eftersom 
IPG:n ska vara ett stöd för TV-programmen och filmerna och därför ska applikationen i sig 
inte ta över intresset. Samhörighetskänslan kan appliceras i vissa delar då både den som 
kontrollerar systemet och de som sitter bredvid ska kunna samsas och gemensamt ta del av 
innehållet. 
 
Tidningarnas tablåer är det mest populära sättet att inhämta information om TV-sändningar 
men forskningen kring papperstidningar som ett stöd för TV-tittande är väldigt liten20. Detta 
arbete går ut på att komplettera eller om möjligt, ersätta tidningen för att visa 
programinformation och dessutom ska systemet visa information om filmer och andra medier. 

                                                 
16 Clancey, Maura (1994), The television audience examined 
17 O’Driscoll, Gerard (2000), The essential guide to digital set-top boxes and interactive TV 
18 Gahlin, Anders (1989), Tittarsituationen: om sällskap, bredvidsysslor och uppmärksamhet framför tv:n 
19 Arvola, Mattias., & Holmlid, Stefan. (2000). IT-artefacts for socializing: Qualities-in-use and research 
framework 
20 Berglund, Aseel (2004), Augmenting the Remote Control Studies in Complex Information Navigation for 
Digital TV 
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2.5 Fokusförflyttning 
Eftersom interaktionssättet skiljer sig stort från till exempel en dator ställs det andra krav på 
utformningen av applikationer avsedda för TV. För att navigera med en dator används musen 
och dess pekare och användaren kan röra sig fritt över skärmen för att aktivera de funktioner 
som är önskvärda. Användaren har ingen pekare att använda för att navigera i en TV-
applikation, navigeringen blir då mer komplex och designen måste vara anpassad för det. Det 
vanligast sättet är att använda så kallad fokusförflyttning21 22 (discrete navigation) vilket 
innebär att det området som är aktivt har en annorlunda markering. Användaren kan byta 
fokus mellan olika objekt genom att använda pilknapparna och för att aktivera en funktion 
används OK-knappen. Problematiken med fokusförflyttningar är att användaren får svårare att 
se hur navigeringen ska gå till, vilka alternativ som finns och vilka objekt som egentligen är 
valbara. Om markeringen för det fokuserade objektet är för otydlig kan användaren blir 
förvirrad eller inte ens uppfatta att det händer något när fokusen ändras. Liknande problem 
uppstår då fokuseringen inte följer något logiskt mönster och användaren får svårt att förstå 
hur en viss handling ska genomföras och framförallt hur den ska genomföras på effektivast 
sätt. Fokusförflyttning görs effektiv genom ett tydligt navigeringsmönster, eventuella 
knappförklaringar, och en tydlig fokusmarkering. 
 

2.6 Prototypens syfte 
När man skapar en prototyp är det viktigt att man vet hur prototypen kommer att användas 
och därmed skapa en väl anpassad prototyp. I en artikel23 från 1997 om prototyper presenteras 
tre grundsyften som en prototyp kan ha: 
 

 Role (Roll) 
Denna typ av prototyp syftar till att beskriva prototypens roll i förhållande till 
användare. Det läggs mycket vikt på dess olika funktioner och hur användaren 
interagerar med prototypen men designern behöver inte bry sig lika mycket om 
utseendet eller om hur de olika funktionerna ska realiseras. 
 

 Look and feel (Utseende och känsla) 
Här satsas all energi på utseendet och prototypen är detaljrik för att ge ett bra intryck 
av hur olika delar kommer att se ut. Ofta konstrueras inte hela den slutgiltiga 
produkten i en ”look and feel” prototyp utan enbart enstaka detaljvyer används för att 
ge en bra känsla för slutproduktens utseende. 
 
 

 Implementation 
Den tekniska prototypen syftar till att testa de olika tekniker som behövs för att den 
slutgiltiga produkten ska fungera. Utseendet läggs åt sidan och ofta är det svårt att få 
en känsla för slutprodukten men prototypen används för att bevisa att tänkt 
funktionalitet går att genomföra. 

 
I detta arbete ligger fokus till största del på ”look and feel” men även de andra områdena 
spelar in. Det tekniska området används för att se hur SVG fungerar samt vilken prestanda 
som fås på dagens STB:er. Rollområdet styr funktionerna som ska användas och kommer 

                                                 
21 Assfalg, Jürgen, Del Bimbo, Alberto, Vicario, Enrico. (2001), Evaluating Layout Usability for Web-TV Access 
22 Nielsen, Jacob, http://www.useit.com/alertbox/9702a.html 
23 Houde, Stephanie & Hill, Charles (1997), What do prototypes prototype? 
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därmed även att påverka prototypen eftersom funktionaliteten måste integreras i det grafiska 
gränssnittet.  

 
Figur 2: Prototypsbeskrivning 
 
Figur 2 visar hur stor del av fokuset som ligger inom vilket område. Markeringen i bilden 
visar att prototypen ska ha mest fokus på utseendet (look and feel) men även att de andra 
områdena spelar in till viss del. 
 

2.7 SVG 
SVG (Scalable Vector Graphics)24 är ett språk som används för att beskriva tvådimensionell 
grafik. Grafiken beskrivs med hjälp av vektorer och all grafik är skalbar vilket gör den mindre 
känslig för vilken storlek den visas i. SVG är en tillämpning av XML (eXtensible Markup 
Language) och kan därför användas på olika plattformar som har stöd för SVG. Inget 
plattformsberoende finns men idag är implementationerna av SVG-stöd ganska olika vilket 
gör att vissa funktioner fungerar i en viss miljö och inte i en annan och det är ju naturligtvis 
inte önskvärt då produkten på ett sätt blir plattformsberoende trots att den har 
förutsättningarna för att inte vara det. 
 
Skillnaden mellan SVG och Flash är att i SVG får man ofta skriva all kod själv till skillnad 
från Flash där man ofta ritar upp objekt och aktiverar funktioner och animeringar i ett speciellt 
program, exempelvis Adobe Flash25. Det finns program som kan generera SVG-dokument 
kodade i XML men jag finner det lättare att skriva koden själv eftersom man får bättre 
kontroll samt att det är lägre inlärningströskel för mig då jag har arbetat med XML tidigare. 
Stödet för animeringar i SVG är väldigt begränsade i de program som har studerats och det är 
ytterligare en anledning till att skriva SVG-koden manuellt. 
 
Anledningen till att SVG är kraftfullt ligger dels i det tänkta plattformsoberoendet men även i 
att grafiken blir användbar i många olika upplösningar. Om man förstorar en bitmap-bild 
kommer den till slut att bli kantig och ful medan en SVG-bild behåller skärpan. TV-
applikationer ska fungera på många olika storlekar samt att avståndet varierar vilket medför 
höga krav på skärpa och skalbarhet.  
 

                                                 
24 SVG, http://www.w3.org/Graphics/SVG/ 
25 Adobe Flash , http://www.adobe.com 
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Figur 3: Skillnaden mellan bitmap och vektorgrafik 
 
I Figur 3 visas ett exempel på skillnaden mellan bitmap och vektorgrafik (SVG). Det mindre 
s:et har samma storlek och sedan har de förstorats och det syns tydligt att bitmapsbilden till 
vänster blir betydande förstörd och det blir svårare att se vad det är för figur, den högra 
vektorbilden däremot behåller sin skärpa och det syns tydligt vilken figur som visas. 
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3 Metod 
Här presenteras teorin för de metoder som använts i arbetet med 
designen. I resultatkapitlet, kapitel 4, presenteras de resultat som varje 
metod har bidragit med. 

 

3.1 Förebildsanalys 
För att få en bra bild av hur de EPG:er som används idag ser ut och vilken information som 
presenteras genomfördes en förebildsanalysanalys.  
 
Vid analyserna av de olika systemen har ett kort formulär använts för att jämföra utseende och 
funktionalitet, varje analys tog ungefär en timme att genomföra. Då analyserna har 
genomförts av samma person blir resultatet bedömt med samma kriterier och samma synsätt 
men samtidigt blir analyserna färgade av analysatorns personliga åsikter. Detta kan vara ett 
problem men då alla systemen bedömts efter samma förutsättningar, har de ändå fått en 
ordentlig analysering och resultatet blir en bra sammanställning av dagens system. Då inga 
fördomar har funnits inför analysen av ett visst system har de personliga färgningarna kunnat 
hållas på en låg nivå, systemen har inte tidigare använts vilket gör att samtliga system har 
analyserat utan fördomar, förutom Internetförebilderna som använts tidigare men 
objektiviteten har ändå varit bra. Genom att renskriva intrycken från de olika analyserna inom 
12 timmar har kvaliteten behållits hög samt att inga intryck från andra system har påverkat ett 
undersökt system.  
 

3.2 Brainstorm 
Brainstorm26 är en välkänd metod, ett problem med den är att den ofta inte genomförs fullt ut. 
En brainstorming används vid de tillfällen då man vill få fram nya idéer och kan delas upp i 
tre olika steg. 
 

1. Samla en grupp människor 
2. Generera idéer utan kritik eller analys 
3. Systematisera resultatet för användning vid senare tillfälle 

 
Det som ofta glöms bort är det sista steget då gruppen ska strukturera och systematisera 
resultatet för att göra det lättöverskådligt samt att det kan komma till nytta vid ett annat 
tillfälle. Mellan tre och sju personer är den rekommenderade storleken på den grupp som ska 
genomföra metoden. Det är en fördel om det finns personer med som har en inblick i 
problemet och som ska använda resultatet men det kan också vara bra med personer som inte 
är direkt kopplade till problematiken så man får nya infallsvinklar och annorlunda lösningar. 
 
När gruppen ska generera idéer är det av yttersta vikt att gruppen inte kritiserar eller 
analyserar de idéer som kommer upp utan alla ska kunna säga exakt vad de tycker och tänker 
utan att vara rädd för att möta motstånd bland de andra i gruppen. Idéerna diskuteras först 
efter att idégenereringsmomentet är färdigt. Gruppen samlas och varje medlem får en bunt 
papper så att varje idé kan skrivas ner med en kort förklaringar. Det är fullt tillåtet att 
vidareutveckla andras idéer, hela meningen med brainstorming är att man ska inspireras av 

                                                 
26 Löwgren, Jonas & Stolterman, Erik (2004), Design av informationsteknik 
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andras idéer och deras sätt att se på saker. För att alla ska ta del av de idéer som genereras är 
det ett bra tillvägagångssätt att varje gruppmedlem skriver ner sitt förslag på en lapp som han 
eller hon sedan sätta upp på en vägg eller lägger på ett bord samt ger en muntlig förklaring av 
idén så att de andra deltagarna förstår huvuddragen med förslaget. En lapp får bara innehålla 
en idé, det förenklar sorteringen av de olika idéerna i slutfasen.  
 
När det är dags att systematisera de genererade idéerna finns det olika sätt att göra det på men 
det vanligaste är att man går igenom alla lappar, förklarar närmare om det är något som är 
oklart och sen försöka gruppera dem. När man delat in samtliga lappar i olika grupper bör 
man ge dem ett gemensamt namn så att det är lätt att se vilka egenskaper en lösning får. Vissa 
idéer kan vara svåra att placera eftersom de kan tillhöra flera grupper och antingen kan man 
duplicera lapparna så att samma lapp tillhör olika grupper eller så får man diskutera fram 
vilken grupp en viss idé ska tillhöra. Om brainstormingen avslutas utan att man gjort en 
ordentlig systematisering brukar resultatet inte bli lika givande. Genom att få bra grupperingar 
kan man snabbt få en översikt över vilka egenskaper en lösning innehåller samt om någon 
speciell prioriteringsordning behöver tillämpas. Det är sen enkelt att få mer detaljer kring en 
grupp genom att studera dess innehållande idéer.  
 
Designbidrag 
Brainstorming bidrar till designprocessen genom att generera många idéer om den kommande 
designen. I metoden är det viktigare med kvantitet än kvalitet och det bidrar ofta med en 
ordentlig start på designprocessen där kreativiteten kan flöda fritt. Resultatet från en 
brainstorming behandlas sedan med andra metoder, i detta arbete genom Varför-Varför-
Varför och de sex tänkarmössorna, vilka höjer kvaliteten. 

3.3 Varför – Varför – Varför  
För att få ett bredare perspektiv på problemställningen kan man i undersökningsfasen använda 
sig av en metod som kallas Varför-Varför-Varför27. Genom att ställa en rad varför-frågor kan 
man bygga upp en sambandskedja som utgår från den initiala problemställningen och som 
sedan borrar sig ner för att se vilka samband som leder fram till den problemställning som 
finns. På så sätt upptäckas bakomliggande problem som förhoppningsvis kan lösas och man 
kan hitta en bättre lösning och eventuellt lösningar på fler problem. Metoden illustreras bäst 
genom ett exempel. 
 
I ett projekt på ett sjukhus har man stött på problem med hanteringen av röntgenbilder. 
Bilderna hanteras manuellt och måste beställas från arkivet genom att fylla i en blankett och 
någon dag senare dyker bilderna upp i postfacket till den som beställt bilderna, förutsatt att de 
inte är upptagna av någon annan. Problemet har påtalats av en missnöjd läkare och följande 
dialog kan utspelas. 
 

- Jag är missnöjd med dagens hantering av röntgenbilder. 
- Varför? 
- Jag måste beställa bilder flera dagar i förväg. 
- Varför? 
- Man vet inte på förväg hur lång tid det kommer att ta innan man får bilderna. 
- Varför? 
- Om de är utlånade måste jag vänta tills de kommer in till arkivet igen eftersom det 

bara finns en kopia av alla bilder. 

                                                 
27 Löwgren, Jonas & Stolterman, Erik (2004), Design av informationsteknik 
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En lösning på problemet är alltså att göra flera kopior av alla bilder så att väntetiderna på dem 
blir kortare. Det är dock lätt att ett liknande samtal kan grena ut sig till ett annat problem. 
 

- Jag är missnöjd med dagens hantering av röntgenbilder. 
- Varför? 
- Ibland får jag fel bilder och måste då vänta på att rätt bilder ska komma. 
- Varför? 
- Personalen på arkivet gör fel. 
- Varför? 
- Vet inte, kanske har de för mycket att göra? 

 
Lösningen på detta skulle kanske vara att omstrukturera eller att anställa mer personal till 
arkivet. Som tekniker kan det vara enkelt att lockas av idén att göra alla bilderna digitala så att 
man kan begära bilderna elektroniskt och när det sedan är godkänt kan man visa dem på en 
dator istället för att behöva vänta på att posten ska komma. Med digitala kopior löser man 
både problemet med att bilder bara finns i ett exemplar och man skulle antagligen minimera 
antalet felskickningar, dessutom skulle väntetiden kortas ner eftersom efterfrågan och 
leverans av bilder skulle kunna ske automatiskt så att en läkare kan få en röntgenbild på 
någon minut istället för några dagar. 
 
Det är dock viktigt att ha i åtanke att det inte är lätt att komma fram till det underliggande 
problemet. Ibland kan man komma in i en dialog som inte ger något egentligt resultat.  
 

- Jag är missnöjd med dagens hantering av röntgenbilder. 
- Varför? 
- För att jag är sur och lättretlig. 

 
Här är det svårt att komma fram till något egentligt problem vad gäller hanteringen av 
röntgenbilder och det är då viktigt att försöka prova andra metoder eller infallssätt för att 
upptäcka de underliggande problemen. Varför-Varför-Varför är väldigt beroende av de 
människor som deltar i metoden, det finns säkert många olika svar på den första varför-frågan 
och som designer är det viktigt att man kan urskilja vilken information som har något värde 
och hur man ska styra samtalet för att komma fram till både en problemställning och en 
lösning. Utan att ha en aning om vad man vill komma åt blir samtalet ganska enkelt en 
slumpmässig studie och det är svårt att förbättra en situation.  
 
Designbidrag 
Varför-Varför-Varför syftar till att undersöka om det finns några problemområden som måste 
lösas innan ytterligare arbete genomförs. Efter brainstormingen vet man ungefär vilka 
områden som ska behandlas eller vilka problem som ska lösas och för att få en bra lösning på 
problemområdena används Varför-Varför-Varför till att försöka hitta eventuella 
underliggande orsaker. Metoden syftar till att höja kvaliteten, inte genom att rensa bort idéer 
som verkar konstiga utan genom att eliminera eller förbättra lösningarna på de 
problemområden som har identifierats. 
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3.4 De sex tänkarmössorna 
När man har kommit fram till en problemformulering och även en önskad lösning kan det 
vara bra att fundera på det resultat man har fått fram. Att göra ändringar i ett projekt är mer 
kostsamt ju längre in i arbetet man har kommit, därför vill man analysera sina idéer och tänkta 
lösningar tidigt. Ett sätt att få nya synsätt på ett problem är att använda sig av ”de sex 
tänkarmössorna”28. Metoden syftar till att lyfta fram de olika perspektiv som behövs för ett 
lyckat designarbete, underlätta kommunikationen och skapa samarbete istället för osämja. 
 
Den vita mössan är neutral och bär på information eller data. Vilken information har vi? 
Vilken behöver vi? Är det någon annan information vi skulle vilja ha? Hur ska vi få den? När 
man har den vita mössan på sig ska man strunta i designidéer och argument och bara fokusera 
på informationsunderlaget och hur det kan kompletteras. 
 
Den röda mössan handlar om känslor och intuition. När man har den röda mössan på sig 
säger man vad man känner och upplever, utan att behöva ge rationella motiveringar. ”Jag har 
en känsla av att denna funktion/egenskap kommer att uppskattas”, är ett bra exempel på hur 
man kan uttrycka sig och visar även på att någon egentlig motivering inte behöver ges. 
Intuition och känsla kan vara baserad på mångårig erfarenhet och är som sådan värdefull, men 
det behöver inte vara rätt. Ofta är det nyttigt i designprocessen att man utrycker känslor.  
 
Den svarta mössan är som en domare som gör kritiska bedömningar. Med den svarta mössan 
ska man försöka identifiera varför en idé inte kommer att fungera eller varför den inte 
kommer att vara lönsam. Givetvis vill man inte göra något dumt men man får samtidigt akta 
sig för att använda den svarta mössan för tidigt eller för ofta i ett projekt eftersom det kan 
hämma designprocessen. Den största poängen med den svarta mössan är att man kan 
koncentrera kritiken till vissa steg istället för att den ska finnas med hela tiden och hämma 
kreativiteten.  
 
Den gula mössan är som solen, optimistisk och positiv. Som gul mössa ska man leta efter sätt 
att lösa problem och hitta välgrundade fördelar med de idéerna/egenskaper man granskar. Det 
är förmodligen lättare att ta på sig den svarta mössan är den gula men det är värt att anstränga 
sig för att hitta fördelar och ge nya idéer en chans.  
 
Den gröna mössan står för kreativitet, nya idéer, nya alternativ och möjligheter. Finns det 
andra sätt att göra det här på? Kan vi komma på några nya idéer? När man tar på sig den 
gröna mössan ber man om tid och utrymme för en kreativ insats i processen. 
 
Den blå mössan är fågelperspektivet. Med den blå mössan på sig ska man tänka på helheten, 
processen i sig. Det är ofta mötesledaren som använder denna mössa eftersom det blå 
perspektivet ska hålla ordning på dagordning, nästa steg i processen, sammanfattningar och 
slutsatser. Det är också den blå mössan som ska styra de andra när gruppen gått allt för långt 
ner i detaljer eller när de kommer ifrån sin uppgift. Andra deltagare kan givetvis komma med 
blåmösseförslag. 
 
De sex tänkarmössorna är inte en metod som föreskriver ett visst arbetssätt utan mer ett 
ramverk för att täcka in flera olika sätt att diskutera och att gå från motstridigheter till ett 

                                                 
28 Löwgren, Jonas & Stolterman, Erik (2004), Design av informationsteknik 
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gemensamt arbete. Man kan också tänka sig metoden som en miniprocess som kan användas 
för att i tur och ordning gå igenom de olika stegen och få en bra helhetsprocess.  
 
Designbidrag 
De sex tänkarmössorna bidrar till designprocessen genom att höja kvaliteten på arbetet. 
Kvaliteten höjs genom att deltagarna i designprocessen tvingas se annorlunda mot hur de 
normalt ser på ett specifikt område. Genom de olika synsätten (färgerna på mössorna) får 
designprocessen en ökad kvalitet eftersom deltagarna i metoden tvingas ändra sin inställning 
till en viss lösning eller ett problem och därför kan nya och bättre lösningar hittas. 
 

3.5 Skisser 
Att börja själva designskissandet med pappersprototyper har flera fördelar, främst är det 
enkelt och snabbt men man får också en känsla för vad som fungerar och vad som inte 
fungerar. Om man använder sig av svart/vita skisser slipper man också lägga energi på 
färgsättning vilket kan vara klurigt och är betydligt lättare att ändra i en datorprototyp. Genom 
att göra minst tre olika skisser för samma system får man en samlad bild av vad som är bra 
och vad som inte fungerar i sammanhanget, man kan exempelvis använda viktade mål29 för 
att komma fram till en kombinerad lösning som plockar det bästa från de olika skisserna. Det 
är viktigt att man försöker göra de initiala skisserna olika även om man har en personlig 
favoritlösning när man startar. Genom att skapa olika skisser kommer man upptäcka 
egenskaper som man annars troligtvis inte hade kommit fram till.30 
 
Att inte använda färger eller avancerade datorprototyper i de inledande skisserna har en stor 
fördel om man ska visa upp dem för framtida användare eller intressenter. Om en användare 
ser en pappersskiss utan färger är det tydligt att det är en tidig skiss och personen lägger mer 
tanke på funktionaliteten och inte på detaljer som färg och exakta former. Det kan vara ett 
hinder för vissa personer att två linjer inte är helt parallella eller att färgerna är ”fel”. 
Använder man sig av snygga datorprototyper kan användaren få ett intryck av att systemet är 
klart och det blir då irriterande om tänkta funktioner inte fungerar. Samtidigt kan det vara 
svårt att implementera den funktionalitet man vill visa. En fördel med pappersskisser är att 
man enkelt kan skissa upp de olika scenarierna och när användaren exempelvis ”trycker på en 
knapp” kan man snabbt och enkelt byta papper så att den nya sidan visas. 
 
Designar man för TV är det svårt att veta om texterna blir tillräckligt tydliga eller om färgerna 
är för skarpa så att de ”flyter in” i varandra? Det finns många aspekter som helt enkelt inte 
kan göras tydligt med en pappersprototyp och det är därför bra att komplettera sina 
pappersskisser med en digital prototyp.  
 

3.6 Viktade mål 
När egenskaperna för det tänka systemet är identifierade kan utvecklaren ställas inför val som 
kan vara svåra att avgöra och därför är det bra att jämföra de olika alternativen med ett 
betygssystem för att komma fram till en slutlig design. Först behövs ett antal kriterier 
baserade på kundens önskemål och krav samt de användningsbehov som identifierats tidigare 
i designprocessen. Samtliga kriterier förklaras i en kort text och de olika lösningarna till varje 
kriterie presenteras, förslagsvis med en bild men kan även ha en förklarande text. Viktningen 

                                                 
29 Se kapitel 3.6 
30 Winograd, Terry (1996), Bringing design to software 
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görs för att det ska vara möjligt att se vilka egenskaper som ska prioriteras och utvecklaren 
kan enkelt se vilka egenskaper som kräver mest arbete. Varje kriterie viktas med till exempel 
en procentsats och de olika alternativen poängsätts. Slutresultatet blir den kombination av de 
val som ger högst poäng.31, 32  
 
Svårigheten med viktade mål är att bestämma de vikter som varje egenskap får. Viktningen 
visar vilka eller vilken egenskap som spelar störst roll i prototypen och det är ofta både svårt 
och tidskrävande att komma fram till en bra viktning, men det är värt att lägga de resurserna i 
metoden eftersom slutprototypens kvalitet ökar samtidigt som ändringar är lättare att göra i 
början av ett projekt.  
 
Designbidrag 
Viktade mål underlättar de olika val man måste göra under designprocessen gällande 
prototypframställning. Det underlättar om man kan vikta de olika alternativen och på så sätt ta 
fram en prototyp med de mest lämpliga alternativen och därmed höjs kvaliteten. 
 

3.7 Semi-strukturerad intervju 
Semi-strukturerade gruppintervjuer innebär att intervjuledare inte styr varje fråga som ska 
behandlas utan riktar gruppen mot de ämnen som man vill ha funderingar kring. Exempelvis 
kan man be gruppen diskutera utseendet (färg och form) och sedan leda över dem till 
interaktionsmöjligheterna. Genom att bara använda ämnen och inte specifika frågor kan man 
få funderingar kring områden som man själv som ledare inte har tänkt på samtidigt som de 
flesta frågor man själv tänk ut diskuteras. Gruppintervjuer är effektiva eftersom det är lätt att 
få olika synpunkter på samma problem och det kommer ofta fram många olika åsikter kring 
ett ämne. En svårighet med gruppintervjuer är om medlemmarna blir blyga inför varandra och 
inte vågar uttrycka sig till fullo och därmed försämras resultatet33. Det problemet uppstod inte 
eftersom de personer som ingick i gruppen jobbar med varandra och är vana med att 
kommentera och vara kritiska till varandras arbeten, vilket höjer kvalitén på slutprodukten. 
 
I en strukturerad intervju får individen eller gruppen frågor som de sen ska diskutera kring 
men så fort intervjuledaren tycker att diskussionen ändrar riktning och kommer ifrån frågan 
ska diskussionen avbrytas och man kan ta en ny fråga eller ställa en följdfråga som leder in 
samtalet på rätt spår igen. Den intervjuformen är bra då man har specifika frågor man vill ha 
svar på men den kan ibland hämma kreativiteten eftersom man begränsar diskussionerna. I en 
ostrukturerad intervju ges individen eller gruppen en inledning, exempelvis att man vill ha 
åsikter om en EPG. Sedan ska intervjuledaren bara observera och anteckna det som sägs, det 
är inte meningen att man ska ställa frågor eller avbryta en diskussion. Detta intervjusätt är 
väldigt kreativt eftersom diskussionen tenderar att ändras många gånger under dess gång, det 
kan dock var svårt att få svar på de frågor man har tänkt sig att få svar på eftersom man inte 
ska lägga sig i diskussionen.  
 
Designbidrag 
Intervjuer av olika slag används ofta för att testa eller utvärdera en produkt eller prototyp men 
de kan även bidra tidigare i designprocessen genom att idéer och verkliga 
användningsscenarier kan komma från de kommande användarna och därmed fås en mer 

                                                 
31 Cross, Nigel (2008), Engineering Design Methods 
32 Pugh Analysis, http://thequalityportal.com/q_pugh.htm 
33 Denscombe, Martyn (2000), Forskningshandboken 
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korrekt bild av hur den tänka produkten kommer att användas. I detta arbete bidrar 
intervjuerna med utvärdering och därmed med ökar kvalitén i den prototyp som presenteras 
för intervjudeltagarna. 
 

3.8 Datorprototyper 
Fördelarna med en digital prototyp är att man kan göra saker som inte är möjliga med en 
pappersprototyp. Användaren kan få en betydligt bättre känsla för animationer och andra 
rörliga delar. Att trycka på en knapp ska ju kännas som att det verkligen är en knapp som 
trycks ner så att användaren får en visuell konfirmation på att knappen verkligen är tryckt, 
eventuellt kan ett ljud spelas upp så att användaren även får en ljudbekräftelse.  
 
Som tidigare nämnt är det enkelt att ändra färg på en digital prototyp, det är oftast även enkelt 
att ändra storlek på objekt och man kan testa sig fram till hur stor text ska vara för att synas 
ordentligt samt om det är något teckensnitt som är att föredra. Genom att använda rätt färger, 
teckensnitt och storlekar på de former man har tänkt sig ser man också om alla de tänkta 
egenskaperna går att implementera på ett bra sätt i den miljö där designen ska användas. När 
det gäller design för TV finns problemet med sammanflätning (interlace) som gör att man 
måste ha linjer som är bredare än 2 pixlar, eftersom varje linje bara uppdateras varannan gång 
kan en linje som är för smal försvinna. Liknande problem finns med teckensnitt som kan se 
väldigt konstiga ut då delar av en bokstav kan försvinna. Det är därför viktigt att man kan 
testa sin prototyp i den miljö där den ska användas för att man tidigt kan upptäcka eventuella 
problem.  
 
Det finns olika sätt att göra användaren medveten om att en handling är utförd. Det mest 
tydliga sättet är att scenariot som visas ändras när en handling utförts, det exemplifieras bäst 
med en knapp som ska ”fjädra” när användaren trycker på den. Det andra sättet att göra 
användaren medveten om att saker händer är att spela upp ett ljud, ett typiskt tydligt ljud är 
när ett fel inträffar, då spelas ofta en skarp ljudsignal så att användaren tycker att det låter som 
om något dåligt hände34. Det finns även sätt att underlätta för användare att se var markören 
är vid ett specifikt tillfälle. Att lägga en ljusare färg kring det objekt som är fokuserat gör att 
det blir tydligt, ett bra sätt att göra användaren medveten om var markeringen är, ett trick som 
är användbart när man har applikationer för TV eftersom det då inte finns någon rörlig markör 
som användaren rör på som med en dator.  
 
När man gör digitala prototyper finns det lite olika sätt att göra dem på. Det första och kanske 
enklaste är att göra stillbilder som egentligen bara är en förbättring av pappersskisserna som 
man kanske har gjort tidigare. Med en stillbild kan man se om texter och färger stämmer 
överens med vad man har tänkt sig, det är oftast enkelt att göra gömda lager för att på samma 
sätt som med pappersskisserna ändra scenarion så att menyer och knappar blir mer 
interaktiva. Det andra sättet är att använda ett program som klarar av animationer och som 
uppför sig som en riktig applikation utan att man behöver implementera hela systemet, på så 
sätt kan man prova olika scenarier för att upptäcka användningssvårigheter. Det kan vara 
mindre kostsamt att göra en prototyp eftersom man då tidigt kan upptäcka funktioner som inte 
går att använda eller som måste anpassas för att det ska fungera tillsammans med användaren. 
Det är viktigt att upptäcka fel tidigt i en process istället för att lägga dyrbar 
implementationstid på funktioner som senare upptäcks vara onödiga eller som måste ändras.  

                                                 
34 Cooper, Allan & Reimann, Robert (2003), About Face 2.0 
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3.9 Implementering 
För att man ska få en bra känsla för hur användbar prototypen är bör man göra någon form av 
implementering av prototypen. Det finns olika sätt att göra detta och alla har de olika fördelar 
och nackdelar. Flash är ett vanligt använt program då man vill animera olika objekt i en 
prototyp och det är också relativt enkelt att få en prototyp som är väldigt lik slutprodukten 
utan att lägga ner en massa tid på den bakomliggande funktionaliteten. Flash fungerar dock 
inte på dagens STB:er och Systemagic har ett önskemål om att använda SVG. Anledningen 
till att jag väljer att inte implementera all funktionalitet med hjälp av SVG och JavaScript i 
kombination är att det skulle ta för lång tid för att ingå i detta examensarbete. Resultatet av 
SVG prototypen bör bli ett användargränssnitt som fungerar som det är tänkt men de data som 
presenteras är bestämd på förhand och det finns inga kopplingar till någon verklig intelligens. 
 

3.10 Arbetsordning 
I Figur 4 visas ett enkelt Ganttschema35 över ordningen för hur de olika metoderna använts. 
Längden på de olika markörerna representerar ingen tidsrymd men det visar på hur metoderna 
används i relation till varandra samt att mer tid läggs på bland annat skisserna och prototypen.  
 
Aktivitet
Förebildsanalys

Brainstorm

Varför-Varför-Varför

De sex tänkarmössorna

Viktade mål

Skisser

Datorprototyp

Implementering
 

Figur 4: Ganttschema 
 
De inledande metoderna (förebildsanalys, brainstorm, Varför-Varför-Varför och de sex 
tänkarmössorna) görs i följd efter varandra och sedan påbörjas skisserna. Metoden viktade 
mål används när skisserna är i stort sätt klara och även under datorprototypen för att göra val 
mellan olika grafiska alternativ. Implementeringen påbörjas även om datorprototypen inte är 
helt klar eftersom de stora objekten i datorprototypen blir bestämda och implementeringen 
kan starta innan de sista detaljerna är klara. 
 

                                                 
35 Gantt charts, http://www.ganttchart.com 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat som har tagits fram. Varje metod i 
kapitel 3 har ett eget avsnitt där respektive resultat presenteras. 

 

4.1 Förebildsanalys 
Olika system har analyserats för att få en bred bild av genren. Genom att undersöka layout, 
färger och former samt vilken information som erbjuds har intressant information 
identifierats, vilket underlättade designarbetet. 

Telia IPTV 
Telia har lagt ner arbete på sin EPG och det märks direkt. Med tydliga färger och bra 
kontraster får man snabbt en bra överblick av den information som presenteras. Med runda 
hörn och mörka bakgrundsfärger blir EPG:n behaglig att titta på. Navigationen känns självklar 
och det visas också en knappförklaring i samtliga vyer förutom i mini-EPG:n när den lilla 
remsan med programsammanfattning visas. Det finns en sökfunktion som fungerar bra, dock 
ingen information om hur man ska skriva in sitt sökord med fjärrkontrollen (sms-inmatning 
används, se kapitel 2.2.3 för beskrivning). Användaren kan också skapa favoritlistor för att 
samla de kanaler som utnyttjas mest och det går snabbt och smidigt att byta mellan de olika 
listorna i varje vy. 
 
Mini-EPG:n visar både kanalnamn och kanalens logga vilket gör det enkelt att se vilken kanal 
informationen berör. Programtiteln listas och en enradig programinformation, även 
sändningstiden och en bild som visar hur långt in i tiden det nuvarande programmet är. Med 
en enkel knapptryckning visas mer utförlig information om ett program. Genom att använda 
piltangenterna byts kanal (utan att tv bilden ändras) eller scrollas programlistan för att se vad 
som sänds senare. Navigationen känns bra även om man har svårt att veta vilken kanal som 
ligger näst. Mini-EPG:n kan bistå med intressant information och det känns som en väl 
utvecklad mini-EPG, men den är fortfarande bara ett komplement till den stora EPG:n. 
 
Telia har i IPTV-tjänsten gjort en väldigt avancerad portal som bland annat innehåller EPG, 
VOD (Video on Demand), musik och nyheter. VOD-butiken i sig är imponerande och även 
om VOD inte är den primära funktionen ger den många bra idéer till kommande designarbete. 
Canal+ erbjuder användaren att se deras nuvarande filmer när det passar och på så sätt 
behöver användaren inte anpassa sig till sändningstiderna36. Med nyheter och väder har man 
fått in det mesta som en användare kan tänka sig behöva och Telia har utvecklat en stor 
utmanare till den klassiska text-TV funktionen som många användare lärt sig använda för att 
hitta information om de senaste nyheterna, vädret och programinformation. Själva EPG delen 
är väl genomförd där informationen sorteras per tid och med kanalens logga vid varje 
program så användaren vet vilken kanal programmet sänds på. En mindre TV bild visas också 
så att användaren kan ha koll på den nuvarande sändningen. Det finns också en 
påminnelsefunktion som man kan ställa in på program så att det visas en påminnelseruta när 
ett program ska börja sändas.  
 
Den information som presenteras är relevant och det är tydligt vilken kanal som är vald samt 
vilket program man får information om. Genom att använda olika nyanser på texten när 
programinformation presenteras fås snabbt en känsla av vad som är information som 
                                                 
36 Canal+, http://www.canalplus.se 
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användare vill läsa och inte, till exempel är titel och tider i vit text medan själva 
programinformationen är ljusgrå och det känns som en genomtänkt tanke eftersom man lättare 
kan urskilja vilken information man vill ta till sig. Telia har också valt färger som är väl 
anpassade för färgblinda, skarpa kontraster och ingen onödig användning av färger som 
normalt är ett problemområde för färgblinda. 
 

 
Figur 5: Telia IPTV EPG 
 

Dantax STB, fria digitala marknätet 
Vid första anblicken får man en klar bild av systemet som senare visar sig vara helt rätt, det är 
enkelhet och funktionalitet framför design och mycket information. Informationen presenteras 
i form av listor och sorteras per kanal. Under varje kanal listas pågående och nästa program, 
man får alltså information om två program fram i tiden. Programinformation syns hela tiden 
för det markerade programmet och innehåller en kort beskrivning av vad programmet 
innehåller. Kanalnamnen skrivs ut men ingen logga visas vilket gör det mindre tydligt att veta 
vilken kanal som visas. 
 
Mini-EPG:n listar kanalnamn och programtitel, ytterligare programinformation kan plockas 
fram genom att trycka på en knapp på fjärrkontrollen. Mini-EPG:n presenterar i stort sätt 
samma information som den större epg:n men med lite mindre tydlighet. 
 
Överlag känns EPG:n som en påtvingad funktion som inte har fått tillräckligt mycket tid av 
utvecklarna. Den är funktionell men man klarar sig nästan bättre utan att använda den 
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eftersom den ger knapphändig information. Text-TV funktionen är nog lika bra om inte bättre 
att använda då man kan få mer och bättre information på ett minst lika smidigt sätt. 
 

Boxer, marksänd digital TV 
Boxer37 har gjort en EPG som påminner om Telias EPG gällande programinformation. 
Programmen presenteras med listor och pilknapparna på fjärrkontrollen används för att 
bläddra bland kanalerna och för att ändra tidslinjen. När användaren bläddrar mellan 
kanalerna byts den TV-bild som visas i en mindre ruta i ena hörnet. Inga övriga funktioner 
utöver EPG:n finns och designen är mer funktionell än snygg. Färgerna har hög kontrast och 
teckensnitten som används är tydliga, trots detta är helhetsintrycket att EPG:n är funktionell 
men att utvecklarna inte har lagt någon större tid på de grafiska elementen. Boxers EPG tillför 
inget nytt i förebildsnalysen utan förstärker bara de egenskaper och intryck som getts i de 
tidigare EPG:erna.  
 

Quative IPTV 
Quative38 har en IPTV produkt som innehåller ett brett utbud av tjänster. VOD, Download 
Center och Digital Video Recorder är ett par exempel på vad som erbjuds utöver EPG:n. 
Tyvärr har inte systemet kunnat testas live, istället har bilder på systemet använts. Systemet 
används främst i Asien och Europa men de har även samarbetsparter i USA. Det första som 
blir märkbart vid en visuell undersökning av systemet är att de har satsat på design. Med 
mjuka linjer, rundade hörn och väl anpassade färger får man ett behagligt intryck av systemet.  
 
Quative har utvecklat två system åt sina kunder och det första är väldig snyggt men påminner 
mycket om dagens system vad gäller hur man sorterar informationen. Mini-EPG:n presenterar 
kanalnamn och programinformation för de pågående och nästkommande programmen. Tider 
visas och även en indikation på hur långt in i programmet sändningen är. Navigationen känns 
naturlig med pilar som guidar användaren även om en tydligare knappförklaring saknas. 
Runda hörn och genomskinlighet bidrar till att göra det visuella snyggt och behagligt utan att 
man för den delen överdriver användandet av färg och form. Texterna är lätta att läsa och det 
är bra att de inte gjort bakgrunden till texterna genomskinliga. 
 
Den större EPG:n visar kanalnamn och programinformation samtidigt. De program som visas 
tillhör den kanal som är markerad och det program som är markerat förklaras ytterliggare i en 
tredje ruta. Det är mycket information i en skärm men det får plats och man kan se vad som 
står, upplösningen är densamma som de andra EPG:erna. EPG:n innehåller även en liten TV-
bild så att användaren kan följa det program som sänds. 
 

                                                 
37 Boxer, http://www.boxer.se 
38 Quative, http://www.quative.tv 
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Figur 6: Quative EPG, Listor 
 
Det andra systemet presenterar samma sorts information men man har valt att använda en så 
kallad gridlayout. Åtta kanaler presenteras i en vertikal lista och deras program listas i en 
horisontell lista längs en tidslinje. Man kan se hur långt varje program är samtidigt som man 
får en bra överblicka på vad som sänds på de andra kanalerna och användaren kan planera sitt 
TV-tittande på ett enkelt sätt eftersom det syns när program börjar och slutar i förhållande till 
varandra. Utförligare programinformation går att få genom ett enkelt knapptryck och det är 
möjligt att scrolla i båda kanal- och programlistan för att få mer information. 
 

 
Figur 7: Quative EPG, Gridlayout 
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Internetförebilder 
Internetsidan tv.nu39 har tagit den klassiska tablån som finns i dags- och kvällstidningar och 
anpassat den för Internet. Användaren kan anpassa sidan till sina egna önskemål så att man 
bara ser de valda kanalerna och man kan välja att gömma de program som redan sänts. 
Navigationen är enkel eftersom man har datorn och dess mus till användning, men om man 
skulle ta samma koncept och anpassa det till en TV skulle man kunna få en intressant EPG 
variant. Enkelheten och det faktum att användaren känner igen konceptet förenklar 
informationsinhämtningen. 
 
På Internet finns också den populära videosidan Youtube40. Användare kan på sidan välja 
vilka videoklipp som ska spelas upp och det är användarna som lägger upp sina filmer. 
Amatörfilmer blandas med korta humorinslag från program sända på TV från hela världen. 
Antalet videoklipp är enormt och fenomenet videoblogg har även skapats där människor delar 
med sig av sitt liv genom en slags dagbok som spelas in och sedan kan vem som helst lyssna 
och se vad personen gjort. Användarna av Youtube kan även betygsätta varandras videoklipp 
vilket har skapat kategorin ”Populäraste” som listar de populäraste videoklippen. Lärdomen 
från denna Internetsida är att man kanske vill skippa kanalkonceptet och istället låta 
användaren söka efter den typ av program som är intressanta. 
 

Andra förebilder 
Det finns ytterligare en kategori med mediaspelare som presenterar en form av EPG. 
Spelkonsolen Xbox och dess alternativ, Xbox Mediacenter41, är utvecklat för att en användare 
ska kunna utnyttja sitt TV-spel till att bl.a. se på film, visa bilder eller lyssnar på musik. 
Eftersom dagens utbud av filmer och serier samt musik och även den privata bildsamlingen är 
omfattande, har utvecklarna av Xbox gjort ett mediacenter som hanterar denna massiva volym 
av olika slags medier. De har ingen EPG i dess riktiga mening men deras system har ändå en 
snygg och effektiv hantering av de medier som stöds. Detta arbete har främst undersökt 
videodelen som hanterar filmer och TV-serier som laddas ner på konsolens hårddisk. 
Hanteringen av bilder och musik är funktionellt sätt väldigt likt och i detta projekt är det 
främst videohantering som är intressant.  
 
Microsoft, utvecklarna av Xbox, har satsat på designen och det är tydligt att de drar fördel av 
den prestanda som finns i konsolen. En STB har en långsammare processor och mindre minne 
än ett Xbox vilket märks då stora bilder animeras och menyerna blir mer dynamiska med 
rörliga element samt att Xbox Mediacenter är märkbart snabbare. Man kan välja att sortera 
efter genre eller titel och när man tittar närmare på en film visas dess omslag samt beskrivning 
och därmed fås en mycket bra överblick av filmen innan man startar den. Filmerna 
presenteras i en lista som är scrollbar och själva scrollningen går snabbt och smidigt och det 
är främst här man märker skillnaden mot de STB:er som tidigare undersökts där listorna är 
betydligt långsammare och på Xbox innehåller listorna dessutom bilder.  
 
Xbox Mediacenter är både snyggt och funktionellt men funktionsmässigt är det inte mycket 
som erbjuds som inte de tidigare förebilderna har tagit upp. Designmässigt erbjuds inga 
direkta nyheter förutom animationerna när man byter vy, vilket är ett trevligt inslag men som 
samtidigt är resurskrävande. 

                                                 
39 http://www.tv.nu 
40 http://www.youtube.com 
41 Xbox Mediacenter finns även för dator och kan testas via http://www.xbmc.org 
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Figur 8: XBox Mediacenter 

Slutsatser från förebildsanalysen 
Gridlayout verkar vara effektiv när användaren vill planera sitt TV-tittande och det är bra att 
se hur programmens sändningstider förhåller sig till varandra så att användaren kan avgöra 
om en överlappning av intressanta program kan inträffa. Att göra program sökbara kan vara 
en god idé så att användaren kan upptäcka nya program genom att exempelvis söka på sina 
favoritskådespelare. Designmässigt har det blivit tydligt att färg och form är viktigt för 
helhetsintrycket och det underlättar användandet eftersom informationsflödet kan bli 
tydligare. Gridlayout kan dock vara en aning rörig och det är svårt att snabbt hitta den 
informationen som sökes. Det är tydligt att något effektivare och enklare sätt behövs för att 
presentera programinformation. 
 
Från förebildsanalysen fås många egenskaper som är bra och även en del egenskaper som är 
mindre bra. Att användaren får en överblick och kan se flera kanaler samtidigt är effektivt och 
kan underlätta användningen av EPG:n. Att presentera informationen på ett enkelt och tydligt 
sätt är inte en lätt uppgift men det är tydligt att användarna gärna behåller de gamla klassiska 
listorna så som de har presenterats i tidningar i många år, och det är faktiskt enkelt och tydligt 
att hitta information om den presenteras i listor. Detta bekräftas även i en undersökning42 från 
1990 där 73% av tv-tittarna föredrar tidningar för att få veta vilka program som sänds, 
undersökningen är aningen gammal men bekräftar fortfarande till viss del hur användarna vill 
inhämta sin information. Att använda favoritlistor eller olika användare för att varje TV-tittare 
ska få fokus på de kanaler som användare tycker om är inte direkt vanligt, men det 
förekommer och är mer använt i nyare EPG:er.  
 
De uppenbara egenskaperna som måste finnas hos systemet och som är tydliga i 
förebildsanalysen är programnamn, programtider, programförklaringar och kanalnamn. 

                                                 
42 Wigren, Gunilla (1990), Hur informerar vi oss om tv-programmen? 
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4.2 Brainstorm 
Följande applicerbara egenskaper kom fram under metodgenomförandet, fler idéer 
genererades men kommer inte att ingå i designprocessen på grund av tekniska begränsningar. 
Egenskaperna kommer senare att bedömas kritiskt i Varför-Varför-Varför och de sex 
tänkarmössorna och inga bedömningar av egenskaperna har gjorts i denna metod. 
Brainstorming är en genererande metod där kvantitet är fokus och kvalitén kommer i 
metoderna Varför-Varför-Varför och de sex tänkarmössorna. 
 

 Kanalens logga 
 Kanalnamn 
 Programnamn 
 Programtid – Start/Slut 
 Programmets status (hur långt in i sändningen är vi just nu?) 
 Programinformation 
 TV-bild 
 Betygsättning 
 Påminnelser 
 Sökfunktion 
 Förslag på program 
 Knappförklaring 
 Översikt 
 Inspelningsmöjligheter 
 Mest sedda program 
 Sortera på genre 
 Användarhantering 
 Färg på EPG:n ändras beroende på vilken användare som är vald 
 Favoritlistor 

 
Slutsatser från brainstormingen 
En brainstorming är ett bra sätt att komma igång med arbetet och resultatet blev många idéer 
om det framtida systemet. Från denna session fås många egenskaper som kommer behandlas 
ytterligare i Varför-Varför-Varför och de sex tänkarmössorna för att sortera ut vilka 
egenskaper som ska användas i den slutliga prototypen och vilka som sorteras bort. 
 

4.3 Varför-Varför-Varför 
Följande systemegenskaper från brainstormingen har behandlats med Varför-Varför-Varför 
för att analysera vilka problem som eventuellt blir lösta med de olika egenskaperna. Inom 
varje problemgrupp listas de egenskaper som löser problemen. Metoden är ifrågasättande och 
fokus ligger mer på kvalitet än kvantitet men det fokuseras även på om det finns några fler 
problemområden eller om det är något val som behöver göras och om några egenskaper ger en 
lösning på samma problem. 
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Kanalidentifikation 
Kanalen ska kunna identifieras av användaren. 
 

Kanalens logga - Identifierar kanalen. 
 
Kanalnamn - Identifierar kanalen. 

 
Båda egenskaperna kan användas för att identifiera en kanal, inga ytterligare sätt finns för att 
identifiera en kanal. 
 
Programinformation 
Sändningens innehåll samt sändningstid ska visas så att användaren kan planera sitt TV-
tittande. 
 

Programnamn - Identifierar programmet. 
 
Programtid - Identifierar sändningstiden alternativt starttiden. 
 
Programmets status - Ger en snabb överblick över hur långt in i sändningen 
programmet är. 
 
Programinformation - Detaljinformation om programmet. 

 
De olika egenskaperna bidrar med att på olika sätt ge information om ett program. Den 
egenskap som i framtiden kan bli onödig är starttiden eftersom alla program skulle kunna 
göras tillgänglig på användarens begäran (VOD), då bli däremot längden på programmet 
intressant. Ingen ytterligare information om ett program behövs förutsatt att programmen 
sorteras per kanal eller indikeras med en kanal så att användaren vet vilken kanal programmet 
sänds på. 
 
Intelligens 
Funktionalitet som underlättar för användaren genom sortering och förslag. 
 

Betygsättning - Visar om andra tycker att programmet är bra eller inte. 
 
Förslag på program - Ger förslag på liknande program som det markerade eller baserat 
på användarens tidigare tittarvanor. 
 
Mest sedda program - Listar favoritprogrammen, är troligtvis mest användbar för 
serier. 
 
Sortera på genre - Visar programmen efter genre. 
 
Sökfunktion - Möjliggör sökning av program. 

 
Det finns många varianter på intelligens men de flesta handlar om olika sorters sortering 
(exempelvis sortera på genre), skillnaderna är dock bara sorteringsnyckeln som ändras och 
därför är intelligensfunktionerna tillräckliga.  
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Användbarhet 
Icke funktionella egenskaper som ska underlätta för användaren. 
 

Översikt – Informationspresentation. 
 
TV-bild - För att inte avbryta pågående sändning. 
 
Knappförklaring - Förenklar för användaren. 

 
En stor problematik är hur TV-bilden ska visas för att ge användaren tillräcklig överblick av 
pågående sändning samtidigt som programinformationen ska visas. Knappförklaring behövs 
för de funktioner som inte är givna, knappförklaring för att flytta markeringen behöver inte 
förklaras då användaren har piltangenterna som blir självklara för navigeringen. Översikt är 
svårt att definiera närmare men det är en fördel om flera kanaler eller grupper med program 
kan visas samtidigt. Tillsammans bör de uppfylla kraven för att systemet ska bli användbart. 
 
Planering 
Användaren ska kunna planera sitt TV-tittande och inte missa något program. 
 

Påminnelser - Inställningsmöjligheter för påminnelser. 
 
Inspelningsmöjligheter - Inställningsmöjligheter för inspelning. 

 
Det som skulle kunna tillföras är en kalender där användaren kan se alla program som är 
markerade för inspelning eller påminnelse, på så sätt kan användaren se hur dagens eller 
veckans TV-tittande ser ut för de program som användaren inte vill missa, i övrigt löses 
planeringsproblematiken. 
 
Stödfunktioner 
Övriga funktioner som bidrar med antingen funktionalitet eller ökad användbarhet utan någon 
direkt koppling till övriga egenskaper. 

 
Användarhantering - Skapar personlighet.  
 
Färg på EPG:n ändras beroende på vilken användare som är vald - Förenklar 
användarhanteringen. 
 
Favoritlistor - Listar favoritprogrammen. 

 
Stödfunktioner bör bidra med personifiering av IPG:n eller för att ytterligare underlätta för 
användaren på olika sätt. Inget direkt behov löses med stödfunktionerna men de är detaljer 
som kan göra IPG:n mer användbar. 
 
Slutsatser från Varför-Varför-Varför 
Samtliga områden förutom ”Stödfunktioner” klarar en ordentlig genomgång men 
stödfunktionerna tas inte bort i denna metod utan behandlas ytterligare i de sex 
tänkarmössorna för att slutligen avgöra om de ska implementeras eller inte. Då egenskaperna 
är relativt enkla hittades inga underliggande problem och därför har inga ändringar 
genomförts på någon egenskap. 
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4.4 De sex tänkarmössorna 
Nedan listas de egenskaper som har behandlats med metoden för att bestämma vilka 
egenskaper från brainstormingen och Varför-Varför-Varför metoderna som ska behållas och 
vilka som prioriteras bort. De sex tänkarmössorna fokuserar på kvalitet och det är i denna 
metod som de slutgiltiga egenskaperna sorteras fram. 
 
Kanalidentifikation 
 

Kanalens logga 
Att visa kanalens logga är ofta mycket tydligare och effektivare än att bara visa 
kanalnamnet och det är därför viktigt att man använder kanalloggan i stor utsträckning. 
Det gör dock inte att kanalnamnet kan tas bort eftersom vissa kanalers loggor kan vara 
otydliga. 
 
Kanalnamn 
Kanalens namn är i många avseenden en viktig aspekt för att användaren ska kunna veta 
vilken kanal som ska väljas för att se ett specifikt program. Frågan är om kanalnamnet 
behövs om kanalens logga används. Ett argument är att inte alla loggor, på ett tydligt 
sätt, visar vad kanalen heter och det kan då bli svårt för användaren att veta vilken kanal 
som ska väljas. Kanalnamn bör finnas med i stor utsträckning men prioriteras ett steg 
lägre än kanalloggan. 

 
Programinformation 
 

Programnamn 
Programmets namn är en av de fundamentala egenskaper som måste finnas, om 
användaren inte vet vad programmet heter kan han eller hon inte planera sitt tittande och 
det är också omöjligt att veta om den sändning som visas just nu är något som 
användaren tycker om, eftersom han eller hon inte vet vad som sänds. 
 
Programtid 
För att det ska vara möjligt att planera sitt tittande är det viktigt att användaren vet när 
ett program startar och när det slutar, alternativt hur långt det är. Att planera sitt TV-
tittande handlar inte enbart om att planera in vad man ska se efter det man ser på just nu, 
det kan också handla om huruvida användaren hinner se ett program innan det är 
aktiviteter utanför TV-tittandet som ska genomföras. I framtida system kan allt material 
bli tillgängligt på begäran och då kommer programtider inte att behövas men 
programmets längd kommer fortfarande att vara av stor vikt när användaren planerar sitt 
TV-tittande. 
 
Programmets status 
På många sätt kan det vara bra att ha en illustration, en horisontell stapel, som visar hur 
långt in i den aktuella sändningen programmet är. Genom att användaren snabbt kan se 
om sändningen precis har börjat kan användaren besluta om hon eller han vill se 
programmet även om en viss del har missats. Överskådlighet är bra men denna 
funktionalitet är inte nödvändig för att ge ett funktionellt gränssnitt, därför bör denna 
egenskap endast implementeras om platsen finns för att visa den. 
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Programinformation 
För att användaren ska kunna välja ett program är det bra att information om 
programmet presenteras. Speciellt för filmer är den informationen viktig eftersom 
användaren då kan avgöra om han eller hon redan har sett filmen eller om det är en ny 
film som användaren blir nyfiken på och vill se. Programinformation behöver inte visas 
hela tiden utan kan tas fram då behovet finns, möjligheten måste finnas. 

 
Intelligens 
 

Betygsättning 
För att användaren lättare ska se vad andra tycker om en film eller ett program, är en 
enkel betygsättning bra. Det underlättar för användaren och lockar ofta användarna att 
prova filmer som de annars inte hade sett, funktionen bör implementeras. 
 
Förslag på program 
Nära kopplat till betygsättning är förslagssystem för att användaren ska kunna upptäcka 
nya program som på ett eller annat sätt liknar de andra program som användaren brukar 
titta på. Förslagssystem kan hantera förslagen på olika sätt och då det redan finns ett 
arbete43 på området inom Systemagic, kommer den bakomliggande tekniken inte 
behandlas. Funktionen är ett av baskraven och ska därför implementeras. 
 
Mest sedda program 
För att underlätta för användaren att dels navigera till sina favoritprogram, samt att man 
skulle kunna visa vad andra ser på, är det bra att kunna lista de program som setts mest. 
En variant är att lista de pågående programmen som sänds och vilka av dem som är 
populärast för att underlätta för användaren att välja program. Funktionen bör 
implementeras i det grafiska användargränssnittet. 
 
Sortera på genre 
Ibland kan sökandet efter program och filmer vara svårt om utbudet är stort och för att 
underlätta hanteringen av programmen är det bra att sortera på till exempel genre. 
Funktionen är nära kopplad till förslagsfunktionen och bör implementeras.  
 
Sökfunktion 
När utbudet ökar blir det också svårt att få en översikt på innehållet och för att 
användaren enklare ska hitta önskade sändningar är en sökfunktion bra. Problematiken 
med sökfunktioner är svårigheten med att mata in text med en fjärrkontroll. Funktionen 
prioriteras lågt men bör implementeras. 

 
Användbarhet 
 

Översikt 
En av de stora styrkorna med användningen av en TV-tidning är att man snabbt och 
enkelt får en bra översikt över flera kanaler samtidigt och det är då enkelt att jämföra de 
olika sändningar som finns. Om möjligt bör slutresultatet kunna visa flera kanaler 
samtidigt. 
 
 

                                                 
43 Koch, Susanne (2006), Analysis of TV viewing habits and program descriptions in IPTV in Sweden 
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TV-bild 
För att användaren inte ska missa handlingen i den nuvarande sändningen är det bra om 
det på något sätt visar det pågående programmet samtidigt som användaren kan använda 
EPG:n. Främst två sätt finns, att visa en mindre bild någonstans i EPG:n eller att behålla 
sändningen som bakgrund. Ett alternativ är att pausa den pågående sändningen men det 
ställer större krav på STB:n samt att det ställer högre krav på användningen och det 
alternativet kommer inte att användas i detta projekt då hårdvarustödet är otillräckligt. 
 
Knappförklaring 
Eftersom navigeringen är speciell och även ganska komplex är det bra om användaren 
vet vilka handlingar som kan genomföras. Knappförklaringar används redan i många 
system och det är tydligt att denna funktionalitet bör implementeras.  

 
Planering 
 

Påminnelser 
Ju större utbud desto mer planering krävs för att användarna inte ska missa något av sina 
favoritprogram eller filmer. Det är då bra att man kan planera in sitt framtida TV-
tittande och då underlättar det om användaren blir påmind om när ett program börjar 
sändas, funktionen bör implementeras. 
 
Inspelningsmöjligheter 
Nära kopplat till påminnelser är inspelningstimer. Att användaren planerar sitt TV-
tittande är idag vanligt och med det ökade utbudet kommer det att bli ännu vanligare. 
Med ökat utbud ökar även risken för att två program användaren vill se sänds på samma 
tid och därför är det bra om det finns inspelningsmöjligheter. 

 
Stödfunktioner 
 

Användarhantering 
För att skapa mer personliga listningar och för att användaren ska kunna lista just de 
kanaler eller program som är intressanta krävs någon sorts användarhantering. 
Användarhantering är problematiskt och det är svårt att identifiera en specifik 
användare. Användarhantering prioriteras bort då det skapar mer problem än det löser. 
Dock bör en föräldrarkontroll implementeras så att specifika kanaler kan spärras under 
vissa tider för att barn inte ska få tillgång till barnförbjudet material. 
 
Färg på EPG:n ändras beroende på vilken användare som är vald 
Om EPG:n ska hantera olika användaren kan det vara en idé att ändra färgschemat 
beroende på vilken användare som är vald. Detta medför att det blir tydlig att en 
användare är vald och efter ett tags användande känner användaren igen sin färg och vet 
därmed att rätt användare är vald. I detta arbete prioriteras denna funktion bort som ett 
resultat av att användarhanteringen prioriteras bort.  
 
Favoritlistor 
När utbudet blir stort och då det finns olika användare kan favoritlistor av olika slag 
vara effektivt och användbart. Finns det olika användare finns det också olika behov av 
att lista de program eller kanaler som en viss användare tycker är intressant, en yngre 
person vill exempelvis se mer tecknat och barnprogram medan föräldrar nog vill se mer 
på filmer och nyheter. Då användarhantering inte kommer implementeras får 
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favoritlistor samma funktionalitet som ”mest sedda program” och därför ersätts 
favoritlistorna med ”mest sedda program”. 

 
Fler egenskaper kom fram under metoden och förklaras nedan: 
 

Olika medier 
Möjligheten att välja mellan traditionell TV och annat material som filmer (VOD), 
bilder och musik ökar i takt med att de olika tekniska medierna kopplas samman och 
nya tjänster utvecklas. Genom att behålla samma navigationssätt och utseende behöver 
inte användaren lära sig från grunden när mediet byts. 
 
Tydlighet 
För att det ska bli överskådligt och inte för rörigt är det bra om de saker som ska visas är 
tydliga och att designen är stilren. För att underlätta tydligheten och speciellt för de med 
nedsatt syn är det viktigt att inte använda bakgrunder med mönster och rörelser. 
Teckensnitt är en svår del av designen men vissa riktlinjer finns, exempelvis syns 
teckensnitt med seriffer dåligt på grund av sammanflätningen (interlace). Det är också 
viktigt att fundera kring vilka avstånd och skärmstorlekar som används. Det finns en 
generell uppfattning om att avståndet ska vara en meter per tio tum tv, med en 37 tums 
TV ska man då alltså sitta på 3,7 meters avstånd för att få en bra upplevelse, men de 
flesta rekommendationerna avrundar gärna till en större TV än avståndet tillåter44. 
 
Uttryck 
Gällande färg och form är runda hörn fortfarande positivt då de ger ett mjukare och 
behagligare intryck och att även använda gradienter som fyllnad gör att rutor ser 
mjukare ut. Skuggor används för att ge ett bättre djup i bilden och det är viktigt att ha 
dova färger för att användaren inte ska fokusera på ”fel” områden. Då ögat tenderar att 
försöka se mönster blir en avvikande färg eller form något som hjärnan luras till att 
fokusera på, detta faktum kan utnyttjas på olika sätt i kommande prototyper.  

 
Kalender 
Som tidigare nämnts i Varför-Varför-Varför metoden, kan en kalender av något slag 
vara bra för att användare ska för en överblick av vilka program som spelas in eller som 
är satta för påminnelse. En kalender kan bidra till ökat TV-tittande men också till 
minskat TV-tittande då det gör användaren mer medveten om hur mycket tid som läggs 
på att titta på olika program.  
 

Slutsatser från de sex tänkarmössorna 
De sex tänkarmössorna har resulterat i en viss prioriteringsordning och uteslutande av 
egenskaper och funktioner. Ovanstående egenskaper ska användas i kommande skisser och 
prototyper.  
 

4.5 Skisser 
Efter de tre inledande metoderna som specificerat vilka egenskaper designen ska innehålla 
påbörjas prototypframställningen. Detta avsnitt presenterar de två mest betydande skisserna 
som har skapats under arbetets gång. Flera skisser har tagits fram men deras bidrag har varit 
minimala och de mest lärorika skisserna visas i kommande avsnitt. 

                                                 
44 http://lcd-plasma-tv.se/platt-tv-avstand-behov.html 
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4.5.1 Exempel 1 
Eftersom gridlayout är populärt i de nyare EPG:er som studeras i förebildsanalysen gjordes en 
egen variant (se Figur 9). Fördelen med att skissa upp en egen design av gridlayout är att man 
får en bra känsla för de problem som finns och man påverkas inte av de färger som används. 
Överskådligheten är fortfarande ett problem i denna skiss och TV-bilden som får plats är 
relativt liten. Tidsmarkeringen som borde få en starkare och utstickande färg får det första 
fokuset och även menyn borde vara färgad på ett sådant sätt att den utmärker sig. Det är dock 
viktigt att ingen färg i EPG:n är för intensiv eftersom det då kan vara svårt att upptäcka de 
andra områdena. Här kombineras kanalens namn och logga för att göra det tydligt vilka 
kanaler som visas och samtidigt visas flera program för varje kanal. Man får en effektiv vy för 
vad som sänds på flera kanaler samtidigt men användaren är också begränsad och kan inte se 
de sändningar som inte får plats på tidsaxeln. Användaren kan scrolla för att visa program 
som sänds senare eller tidigare men det är omöjligt att se en hel dags program. Även 
jämförelsen mellan olika kanaler är begränsad då ytan är begränsad, användaren kan givetvis 
scrolla listan man det är omöjligt att se många kanaler samtidigt. Programinformationen visas 
för det program som är markerat. Menyn är ständigt aktiv och det är genom menyns alternativ 
som användaren navigerar bland program och kanaler samt använder de specialfunktioner 
som finns. 
 
Fördelar 

 Flera kanaler och program visas samtidigt 
 Programinformation så att användaren vet vad ett program innehåller 
 En meny som visas hela tiden gör att användaren vet vilka val som kan göras 

 
Nackdelar 

 Hög inlärningströskel för navigationen 
 Svåröverskådlig design som är rörig 
 Komplicerad meny och navigering 

 
Denna design är inte aktuell i detta arbete då det mer eller mindre är en kopia av dagens 
existerande EPG:er. Egenskaperna som tagits fram med hjälp av brainstormingen, Varför-
Varför-Varför och de sex tänkarmössorna stämmer inte överrens med denna skiss eftersom 
överskådligheten är för dålig samt att användbarheten är bristfällig och en annan design måste 
tas fram.  
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Figur 9: Skiss, Gridlayout 
 

4.5.2 Exempel 2 
Jag insåg att informationen måste presenteras på något annat sätt än i exempel 1 (Figur 9). De 
klassiska listorna är bra för att visa en hel dags program och eftersom de ofta är kompakta är 
det enkelt att visa flera listor på samma gång. Apple45 är ofta uppmärksammade för sin design 
och användbarhet och jag är sedan tidigare en användare av deras Cover Flow design där de 
presenterar information i listor. Jag skissade två exempel, ett av dem ses i Figur 10, med 
Cover Flow som inspirationskälla och en del problem blev tydliga eftersom det är mycket 
information som ska presenteras samtidigt. 
 
I Figur 10 visas de klassiska listorna som länge har använts i TV-tidningar och det ger en 
enkel översikt där samtliga program visas under en kanal. Programinformation visas för det 
program som är markerat och menyn aktiveras genom att användaren trycker på MENU på 
fjärrkontrollen. Menyn är synlig hela tiden och vissa funktioner kan väljas med färgknapparna 
och när menyn aktiveras visas en större, mer utförlig meny. Både kanalernas namn och loggor 
visas för tydlighetens skull. 
 
Eventuellt skulle en mindre TV-bild kunna få plats i hörnet längst ner till höger men det är 
stor risk att programinformation och listan längst till höger döljs under TV-bilden och det är 
inte önskvärt. Att vinkla en lista ger en illusion av djup men försämrar läsbarheten. 
 
Positivt 

 Bra översikt 
 Flera kanaler och program samtidigt 
 Programinformation 

 
 
 
                                                 
45 Apple, http://www.apple.com 
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Negativt 
 Ingen TV-bild 
 Relativt komplicerad navigering i menyn 
 Långa texter i programinformationen får inte plats 
 Vinklade listor, vilket försvårar läsbarheten 

 

 
Figur 10: Skiss, Cover Flow 
 
Exempel 2 (Figur 10) är ett bättre försök för att möta de egenskaper som tagits fram i 
brainstormingen, Varför-Varför-Varför och de sex tänkarmössorna. Dock innebär skissen en 
komplicerad användning och de vinklade listorna försämrar läsbarheten vilken till strider mot 
den tidigare forskning som förklaras i kapitel 2.4, där lättläst är ett av kraven som bör 
implementeras i designen. En positiv effekt med skissen är att programinformationen visas på 
ett enkelt sätt men frågan är om den behöver vara synlig hela tiden, en problematik som får 
behandlas i viktade mål som ska genomföras. 
 
Sammanfattningsstycke 
Ingen perfekt skiss har gjorts men det har blivit tydligt att listor som visar flera kanaler 
samtidigt är viktigt och att använda de klassiska tidningstablåerna har fördelarna med att de är 
lätta att känna igen och de rymmer även den nödvändiga informationen. Det har varit svårt att 
få en mindre TV-bild att passa in, ett alternativ är att använda bakgrunden för att visa TV-
sändningen. En kombination av kanalloggan och kanalnamnet i text ger en snabb och säker 
identifikation av vilken kanal som menas. En annan positionering av tablåerna behövs och 
med inspiration från exempel 2 (Figur 10) kan en datorprototyp konstrueras för att bestämma 
en lämplig design på positioneringen av dem. 
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4.6 Viktade mål 
I Figur 11 visas den tabell som innehåller de viktade målen och varje alternativ har betygssatts 
med en femskalig skala där 1 är minst lämplig och 5 är det högsta betyget. Varje funktion 
beskrivs kortfattat och det slutgiltiga alternativet presenteras med en motivering till valet. 
Metoden syftar till att på ett enkelt sätt få ihop de olika idéerna som kommit fram och valen 
som görs är metodiskt framtagna och slutresultatet får hög kvalitet. Viktningen baseras på 
känsla om hur användbar slutprototypen blir och därför viktas presentationen högt eftersom 
den spelar en avgörande roll för slutresultatets kvalitet. De övriga alternativen viktas relativt 
jämnt eftersom de alla bidrar till en helhet som är kvalitetshöjande. De olika alternativen visas 
och beskrivs ytterligare i bilagan. 
 

Funktion Förklaring Mål Viktning Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Presentation
Hur åskådliggörs 

informationen bäst
Användbar, 
överskådlig

0,4

4 5 2

Klocka
Visa den aktuella 

tiden
Tydlighet 0,05

5 3

Kanalidentifikation
Visa vilken kanal 

som menas
Tydlighet 0,1

3 4

Programinformation
Förklara innehållet 

i ett program
Informativ, ta liten 

plats
0,1

2 4

Markeringsruta
Tydligt visa vilket 
program som är 

markerat

Användarvänlig 
och tydlig 
markering

0,1
Utstickande markering med 

udda färg

5

Ändra textens färg och 
tjocklek 

3

Udda färgad bakgrund, 
samma form

4

TV-bild
Ge användaren en 
möjlighet att följa 
aktuell sändning

Visa pågående 
sändning

0,15

3 4

Betygsskala
Visa betyg för en 

sändning
Tydlig betygskala 0,05

4 3 2

Aktivering av 
intelligensmenyn

Aktivera de olika 
sorteringsfunktion

erna
Användarvänlig 0,05

3 3

 
Figur 11: Viktade mål 
 
Presentation 

Flera olika kanaler eller genrer bör visas samtidigt samt att den information som inte kan 
läsas på normalt avstånd ska inte ta upp onödigt mycket plats. Det ska dessutom finnas 
plats för de övriga elementen och främst den pågående sändningen borde få tillräckligt 
mycket utrymme för att den ska komma till sin rätt. 
 
Alternativ 2 får flest poäng eftersom den bäst uppfyller de krav som ställs på 
presentationen. 
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Klocka 
Användaren ska snabbt se vad klockan är och samtidigt ska klockan smälta in i IPG:n på 
ett sätt att den inte stjäl uppmärksamhet från de andra delarna som är viktigare. 
 
Alternativ 1 kommer användas eftersom den tar liten plats samtidigt som den syns bra 
även på långt håll. 
 

Kanalidentifikation 
Användaren ska snabbt och enkelt se vilken kanal ett program sänds på. Alternativ 1, 
kanalens logga, kan vara otydlig. Alternativ 2, kanalens namn i text, är tydlig men det 
tar relativt lång tid att läsa ett kanalnamn som är lite längre.  
 
Den bästa lösningen är en kombination av de båda alternativen som ger effektivitet 
samtidigt som otydliga loggor kan tydliggöras med en text för kanalnamnet. 
 

Programinformation 
Information om programinnehållet ska rymma tillräckligt mycket text för att användaren 
ska förstå vad programmet handlar om utan att behöva scrolla. Viss text behövs 
troligtvis scrollas för att ge detaljinformation om ett visst avsnitt. Informationen behöver 
inte visas hela tiden utan kan visas vid behov, på användarens uppmaning. 
 
Alternativ 2, där informationen visas på begäran passar bäst eftersom den inte tar onödig 
plats då användaren inte behöver läsa programinformationen för varje program. 
 

Markeringsruta 
För att användaren ska kunna använda till exempel programinformationen är det viktigt 
med en tydlig markering. 
 
Alternativ 1 lämpar sig bäst eftersom det ger en tydlig indikering då både färg och form 
utnyttjas för att användaren ska se vilket program som är markerat. Genom dess 
utformning dras även ett visst fokus mot markeringen vilket underlättar användandet. 
 

TV-bild 
För att användaren ska kunna följa med i sändningen bör en TV-bild visas. För att kunna 
följa sändningen är det viktigt att en tillräckligt stor bild visas. 
 
De båda alternativen är bra och har både för och nackdelar. Det alternativ som har valts 
för detta projekt är alternativ 2 eftersom det ger en större bild vilket verkar ge en bättre 
överblick av sändningen. 
 

Betygsskala 
Betygen för programmen ska ge en indikering om vad andra tycker om programmet.  
 
Alternativ 1 med en tregradig skala lämpar sig bättre än de andra eftersom det sparar 
plats och ger ändå en bra indikering på betyget för ett program. De andra skalorna ger 
egentligen inte mer information och därför prioriteras de bort. 
 

Aktivering av intelligensmenyn 
För att användaren ska kunna utnyttja de olika intelligenta funktionerna, behövs någon 
form av meny som listar de olika valen. Det första alternativet har en knapp som 
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aktiverar menyn och sen kan ett antal val göras. Det andra alternativet har en knapp för 
varje funktion vilket gör att antalet funktioner begränsas, men ger samtidigt en snabbare 
åtkomst till de olika funktionerna. 
 
Alternativ 2 har valts för att få en effektivare hantering samt att antalet intelligenta 
funktioner är begränsade i skrivande stund och då räcker de fyra färgknapparna. 

 
Slutsatser från viktade mål 
Metoden bidrar med att förenkla valen mellan de olika alternativen, som tagits fram i 
brainstormingen, Varför-Varför-Varför samt de sex tänkarmössorna, för att lösa ett problem 
eller för att uppfylla en egenskap/funktionalitet. Viktade mål tydliggör valen och i 
datorprototypen samt i implementeringen behöver inga ytterligare direkta val göras gällande 
designen av de olika egenskaperna.  
 

4.7 Semi-strukturerad intervju 
Den grupp som deltog var fyra personer som arbetar på Systemagic AB och är vana vid att 
diskutera kring olika lösningar samt att öppet prata i grupp. Därmed kan de gruppdynamiska 
problem som kan inträffa anses vara minimala vid de intervjuer som genomfördes. De 
personer som deltog var utvecklare, art director, arkitekturspecialist samt VD. 
 
De kommentarer som kom fram under visningen av prototypen var att intelligensen måste 
integreras på ett enkelt sätt för att användaren snabbt kan navigera mellan de olika alternativ 
som finns. Informationen som föreslås eller visas ska utgå från användarens behov och inte 
från leverantörens tro om vad användaren vill ha. För att åstadkomma det är ett betygssystem 
bra där användarna själva får sätta betygen, systemet samlar in information om vilka program 
som en viss användare tittar på och föreslår sedan liknande program. En nackdel med att bara 
visa förslag på program som ligger nära andra program vad gäller innehåll är att nya, smalare 
program kan få svårt att attrahera nya tittare. En lösning för att mindre program ska få nya 
tittare är att fortfarande ha den klassiska tablån som listar samtliga program under en viss 
kanal. Användaren kan även upptäcka nya program genom att sortera på skådespelare, genre 
eller programämne för att få liknande program men som ändå kan skilja sig relativt mycket 
från varandra. Faktum är att varje program har en genre och eftersom systemet har en vy som 
gör att man ser olika generar samtidigt kan nya genrer och program upptäckas omedvetet när 
användaren letar efter ett annat program. Sökfunktion är bra och en egenskap som ofta finns 
hos bra sökmotorer är att i takt med att användaren skriver sitt ord, föreslår sökmotorn de ord 
som börjar med de bokstäver som redan är inmatade. Då slipper användaren ofta skriva hela 
orden vilket är en stor fördel för användarna som bara har en fjärrkontroll att använda för 
inmatningen av text. För att underlätta navigeringen är det viktigt att man har en platt 
navigeringsstruktur så att användaren inte förvillar sig i en djup navigeringshierarki som är 
svåröverskådlig. 
 

 38



4.8 Datorprototyp 
För att utveckla pappersskisserna behövs en datorprototyp och i följande avsnitt visas och 
förklaras de olika delarna i prototypen. 
 
Översikt 
 

 
Figur 12: IPG, översikt 
 
Här syns den vy som visas när IPG:n startats. Användaren kan navigera med pilknapparna på 
fjärrkontrollen för att bläddra bland programmen och för att rotera kanalerna. För specifika 
funktioner, se bilder och förklaringar i kommande avsnitt. 
 
När användaren trycker på VÄNSTER- eller HÖGER-knapparna på fjärrkontrollen animeras 
tablåerna och den markerade kanalen längst fram byts till nästkommande. För att användaren 
ska se vilka kanaler som ligger före den aktiva kanalen (i detta exempel är TV4 aktiv), visas 
kanalernas loggor och användaren ser att det finns fler kanaler innan den aktiva kanalen. Det 
är meningen att de tre största tablåerna ska vara läsbara, de övriga får för liten text för att 
användaren enkelt ska kunna se vad som står. Det är dock meningen att programmen för de 
kanaler som visas på plats 4 och längre bort ska visas på ett korrekt sätt så att de användare 
som har bra syn kan läsa vad som står på de tablåerna. Hur många tablåer som är läsbara beror 
självklart även på avståndet till TV:n och därav ska det presenteras korrekt information på alla 
synliga tablåer även om texten blir liten på de längst bort. 
 
Här visas den aktuella sändningen i bakgrunden och genomskinligheten hos tablåerna gör det 
möjligt att följa handlingen och samtidigt använda IPG:n. 
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Menyn 
 

 
Figur 13: Menyn, icke aktiverad. 
 
När menyn inte är aktiverad visas Figur 13 uppe i det vänstra hörnet av TV:n. För att aktivera 
menyn trycker användaren på MENU på fjärrkontrollen. Klockan visas för att användaren lätt 
ska se vilken tid på dygnet det är. 
 

 
Figur 14: Menyn, aktiverad 
 
När användaren tryckt på MENU och aktiverat menyn öppnas den (se Figur 14) och ett antal 
val är möjliga. När användaren trycker OK på fjärrkontrollen stängs menyn och innehållet i 
tablåerna ändras. Klockan ligger kvar men flyttas i sidled när menyn förstoras upp, 
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Tablå 
 

 
Figur 15: Tablå, normal vy 
 
I Figur 15 ses tablån, här visas kanalens namn och logga och användaren ser enkelt vilken 
kanal programmen sänds på. Alla dagens program listas och de två översta gråa programmen 
har redan sänts men användaren kan se vad som har visats. Om programlistan skulle vara för 
lång för tablån kan användaren scrolla både upp och ner för att visa program som har sänts 
tidigare under dagen samt vad som ska sändas men som inte får plats i listan. Till höger om 
programnamnen visas också betyg för varje program med en treskalig betygsättning som 
markeras med stjärnor. Till vänster om ett program visas symboler för om ett program är 
inställt för att spelas in (rött litet kassettband) och en symbol för om påminnelse är inlagt för 
det programmet (gul klocka). Den blå markeringen är större än tablån och det gör det lättare 
att se vilket program som är markerat eftersom det är en avvikelse ifrån de övriga formerna 
och färgerna i tablån. Om användaren trycker på i-knappen på fjärrkontrollen animeras tablån 
och man får en känsla av att tablån vänds och baksidan visas med programinformation (se 
Figur 16). 
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Programinformation 

 
Figur 16: Tablå, programinformation 
 
I programinformationsvyn visa förutom programnamn och sändningstid även en förklarande 
text för programmet (se Figur 16). Kanalens logga finns kvar men kanalnamnet har tagits bort 
för att ge plats åt programnamnet. Betyg och symbolerna för inspelning och påminnelse visas 
längst upp i tablån och för att vända tillbaka tablån till att visa samtliga program behöver 
användaren trycka på i-knappen igen, vilket har en förklaring längst ner till vänster. Om 
texten är för lång visas även en förklaring på att användaren kan scrolla texten genom att 
använda knapparna UPP och NER på fjärrkontrollen, vilket visas med den lilla pilsymbolen 
nere till höger i Figur 16. 
 
Kanalens logga ligger till höger istället för till vänster i denna vy för att göra det tydligare för 
användaren att det är baksidan av tablån som visas och på så sätt underlätta för användaren 
som förstår att det inte är en normalvisning. Om man bara byter ut programlistan mot 
programinformation är det lätt att användaren misstolkar handlingen och kan tro att 
kanallistan är förstörd.  
 

 42



Programmeny 
 

 
Figur 17: Tablå, submeny 
 
När användaren visar den normala tablån med alla programmen för en kanal kan användaren 
använda OK knappen för att utföra några speciella handlingar. När användaren trycker på OK 
öppnas en minimeny i programmarkeringen (se Figur 17). Om det är ett program som sänds 
senare visas vyn ovan, användaren kan välja att markera programmet för inspelning och/eller 
sätta en påminnelse för programmet. Om programmet pågår just nu, byts alternativet 
påminnelse ut mot ett alternativ som tar användaren till sändningen och IPG:n stängs. 
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Intelligens 
 

 
Figur 18: Vy över den del som innehåller de intelligenta funktionerna. 
 
För att åskådliggöra den intelligens som ska finnas i IPG:n, visas en mindre meny till höger 
om den aktiva tablån (se Figur 18). Användaren kan inte aktivera eller markera denna meny 
utan väljer de olika alternativen med färgknapparna på fjärrkontrollen. Användaren kan nu 
sortera på fyra olika alternativ vilket ger en ökad möjlighet till att hitta program som 
användaren tycker om. Om användaren trycker på grön knapp sorteras tablåerna och 
programmen visas per genre istället för per kanal, när detta sker ändras naturligtvis 
alternativet för den gröna knappen till att bli ”sortera per kanal” istället för ”sortera per 
genre”. Det mest avancerade alternativet är ”Andra har även sett…” som visar vad andra TV-
tittare har sett förutom det program eller den film som är markerad. Med detta alternativ får 
man en väldigt dynamisk och avancerad navigationsordning men användaren har alltid 
möjligheten att återvända och sortera på kanaler för att komma tillbaka till ursprungsläget.  
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4.9  Implementering 
I detta kapitel visas ett exempel på SVG koden som används i den slutliga prototypen.  
 
 
<rect id="tab2" x="520"  y="460" rx="16" ry="16" height="376" width="248" > 

<animate id="ani2LeftX" attributeType="xml" attributeName="x”  
begin="ani1Left.begin" 
dur="1s" 
from="520" 
to="192” /> 

<animate id="ani2LeftY" attributeType="xml" attributeName="y" … /> 
<animate id="ani2LeftHeight" attributeType="xml" attributeName="height" … /> 
<animate id="ani2LeftWidth" attributeType="xml" attributeName="width" … /> 
<animate id="ani2LeftOpacity" attributeType="xml" attributeName="opacity" … /> 
<animate id="ani2Right" attributeType="xml" attributeName="x" … /> 
<animate id="ani2RightY" attributeType="xml" attributeName="y" … /> 
<animate id="ani2RightHeight" attributeType="xml" attributeName="height" … /> 
<animate id="ani2RightWidth" attributeType="xml" attributeName="width" … /> 
<animate id="ani2RightOpacity" attributeType="xml" attributeName="opacity" … /> 

</rect> 
 
<image id="logo2" x="496" y="436" width="95" height="95" 
link:href="image/svt2.png"> 

<animate … 
</image> 
 
<text id="channelText2" x="600"  y="505" fill="#1a1a1a" font-size="36">  

SVT2 
<animate … 

</text> 
 
<image id=”prog2” x="528" y="535" width="310" height="470" xlink:href="text2.svg"> 

<animate … 
</image> 
 
Figur 19: SVG kodexempel 
 
I Figur 19 visas ett exempel på en tablå och alla element som ingår i det grundläggande 
utseendet. Första rect-taggen är själva tablån med rundade hörn, inom den visas alla 
animationer som behövs för att flytta den i sidled. Kanalloggan samt kanalens namn i text är 
de två efterföljande objekten och de har lika många animationer men de har förkortats bort av 
utrymmesskäl. Sist inkluderas en bild av typen SVG som är ett annat SVG-dokument där alla 
program visas i en lista. Koden blir ganska komplex och väldigt lång men fördelarna är 
fortfarande många och resultatet blir positivt. 
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4.9.1 Animationer 
Det är svårt att visa animationer i en rapport men i detta kapitel visas ett par illustrationer för 
att ge en känsla av hur animationerna fungerar. 
 
Menyn 

 
Figur 20: Animation, menyn 
 
Menyn växer både i sidled och höjdled för att ge plats åt de alternativ som finns i den öppna 
menyn (se Figur 20). Anledningen till att den inte är lika bred även som minimerad är att den 
är snyggare och stör TV-sändningen minst om den görs så liten som möjligt.  
 
Programinformation 

 
Figur 21: Animation, tablå 
 
När användaren vill veta mer om ett specifikt program eller en film används i-knappen för att 
vända på tablån (se Figur 21). För att användaren ska veta att programlistan inte förstörs är det 
viktigt att tablån får en animering av att kortet vänds så att det är tydligt att användaren kan 
vända tillbaka tablån och komma tillbaka till programlistan.  
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Översikten 

 
Figur 22: Animation, översikten 
 
Det är svårt att visa hur förflyttningarna och storleksändringarna sker när tablåerna ska byta 
plats. Varje tablå flyttar sig ett steg medurs samtidigt som den förstoras. Detta ger en illusion 
av att den flyter fram och IPG:n får en illusion av djup även om enbart tvådimensionell grafik 
används (se Figur 22). Tablåerna animeras åt både höger och vänster beroende på hur 
användaren vill flytta kanalerna för att bläddra fram önskad kanal.  

 47



5 Analys och Diskussion 
Den tydligaste och största skillnaden mot de existerande systemen som finns inom samma 
område, är att användbarheten och tydligheten har förbättrats. Den största utmaningen har 
varit att göra IPG:n innehållsrik samtidigt som innehållet ska vara överskådligt, dessutom ska 
många olika användare kunna navigera i systemet. Navigationen känns naturlig i sitt 
utförande med piltangenter för navigering i olika riktningar och specialknappar för funktioner 
som används utöver de grundläggande handlingarna. Med de begränsningar som följer med 
fjärrkontrollen som interaktionsverktyg har navigationen behållits enkel och de 
funktionsknappar som har ett naturligt användningsområde har fått ha kvar sina avsedda 
funktioner, exempelvis MENU och i-knappen som används för att aktivera menyn eller ta 
fram mer information.  
 
HD-upplösningen har bidragit till att grafiken kan göras tydligare och som ett resultat av 
SVG-grafiken och med den förbättrade upplösningen har läsbarheten förbättrats. Förutom att 
grafiken bibehåller sin skärpa oberoende av storleken på TV:n, tack vara SVG-tekniken, har 
även en del tekniker som genomskinlighet används i större utsträckning för att förbättra 
kvaliteten i IPG:n. Tack vare skalningen och den höga upplösningen bör systemet fungera på 
många olika TV-apparater med olika storlekar. Om TV:n som används är mindre än 30 tum 
kan texten behövas förstoras men det är inget som har testats i detta arbete eftersom en av 
begränsningarna är att IPG:n är utvecklad för TV-apparater större än 30 tum, samma princip 
gäller för upplösningen då IPG:n är utvecklad för 1080p (full-HD) men den bör även fungera 
utan problem i 720p. Då det har varit svårt att testa mot en rörlig bakgrund är det också svårt 
att veta exakt hur läsbarheten blir när en riktig TV-sändning ligger bakom IPG:n. Ett problem 
som kan uppstå är att texten blir svårläst mot de tablåer som har en någon genomskinlig 
fyllning och detta skulle kunna lösas genom att göra genomskinligheten dynamisk eller 
genom att lägga på olika filter på den TV-sändning som visas i bakgrunden, till exempel 
skulle man kunna göra bilden svart-vit och få så sätt få bort problemet med att färgerna 
minskar läsbarheten. Det behövs utförliga test för att se om problemet uppstår samt vilken 
lösning som lämpar sig bäst. 
 
Översikten som visar flera kanaler samtidigt löser problemet med dagens system som bara 
visar programmen för en kanal samtidigt, däremot verkar gridlayout vara effektivare när 
användaren vill jämföra flera program samtidigt. Slutdesignen i detta arbete löser inte 
problematiken med att användaren inte kan se många kanaler och hur de relaterar till varandra 
men en lösning på det problemet är att användaren kan sätta påminnelser och inspelningar på 
de intressanta programmen och dessa skulle sen kunna visas antingen i en egen vy med de 
normala tablåerna eller i en slags kalenderform vilket borde ge användaren en bra överblick 
över de intressanta programmen. Eftersom inspelningsmöjligheterna blir bättre och bättre i 
dagens STB:er är det också möjligt att användaren blir mindre styrd av de faktiskt 
sändningstiderna och därför kan det dels vara bra att visa vilka program som har blivit 
inspelade i datumordning så att användaren på så sätt kan göra sin egna tablå där 
återkommande program alltid spelas in och användaren kan sedan se programmen där det 
passar istället för att styras av sändningstiderna. Användaren måste ju själv sätta programmen 
på inspelning men den intelligenta delen i IPG:n skulle kunna analysera de program som 
användaren tittar på och efter ett tag när mönster uppstår i TV-tittandet kan IPG:n själv spela 
in ett program och användaren kan i efterhand bestämma om programmet ska spelas upp ett 
raderas.  
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Förslagssystem och sorteringsalgoritmer gör ett system effektivare och underlättar 
användningen av systemet. Användbarheten förbättras inte direkt utan systemets interaktion 
måste anpassas till de nya funktionerna för att systemet som helhet ska bli intelligentare och 
samtidigt mer lättanvänt. Komplexiteten i intelligensen är svår att förstå vidden av, utan att 
läsa in sig mer i det arbete som tillhandahåller tekniken bakom de funktioner som tillför 
intelligensen till detta arbete. Utmaningen med intelligensen i systemet har varit att göra de 
komplexa funktionerna användbara och det är meningen att användaren inte ska uppleva 
funktionerna som komplexa utan som smarta hjälpmedel.  
 
Många av de existerande EPG:erna på dagens marknad är väldigt lika varandra och för att 
locka nya kunder är det viktigt att man kan erbjuda något annorlunda men som ändå är 
användbart. Att designa ytterligare en prototyp likt de system som används idag är en dålig 
idé eftersom många kunder inte skulle byta till ett liknande system eftersom skillnaderna inte 
är värd kostnaden och det extra arbete som ett byte innebär. Den slutgiltiga prototypen skiljer 
sig från de existerande EPG:erna både funktionellt och utseendemässigt. 
 
Den framtagna designen för IPG:n uppfyller de krav som ställts både i frågeställningen samt i 
definitionen för användbarhet. IPG:n är utvecklad för ett specifikt ändamål, de uppgifter som 
IPG:n ska hjälpa användaren med utförs som man kan förvänta sig. Gällande effektivitet och 
tillfredssällelse är det svårt att mäta detta utan att genomföra storskaliga tester. Effektiviteten 
dras oundvikligen ner av de prestandasvagheter som finns i dagens STB:er men vid en 
uppvisning eller tester skulle IPG:n kunna användas i en dator och på så sätt visa den potential 
IPG:n har. 
 
IPG:n har utvecklats för att köras på en STB men den nuvarande implementationen av 
systemet fungerar dåligt på den STB som använts för testning på grund av att hårdvaran inte 
är tillräckligt bra. Det som skulle krävas för att få ett tillfredsställande system är att antingen 
öka prestandan i STB:n eller att minska antalet objekt som rör sig samtidigt. Designen skulle 
kunna anpassas på så sätt att antalet tablåer minskas ner från dagens nio tablåer till fyra eller 
fem eller att en tablå flyttas i taget vilket skulle ge en liknande upplevelse som troligtvis 
skulle fungera bra på en STB. SVG-koden skulle även kunna effektiviseras men det är 
knappast troligt att enbart en kodeffektivisering skulle avhjälpa problemet. Animationerna 
skulle kunna göras med JavaScript istället och där med få ett liknande animationsutseende 
men för att det skulle bli effektivare skulle man tvingas bryta upp animationerna och de skulle 
inte vara lika snygga. Exakt vilka hårdvarukrav som ställs på STB:n, samt vilka 
effektiviseringar som behöver göras för att få IPG:n att bli tillfredsställande på dagens STB:er 
är svårt att veta utan att göra större tester men förhoppningsvis kommer designen att kunna 
användas inom en snar framtid i någon form. 
 
Svagheterna i detta projekt har varit att ingen testning har genomförts, det har inte funnits 
tillräckligt mycket tid för att sätta ihop en ordentlig testgrupp och därmed saknas det 
momentet. Ordentliga personas underlättar ytterligare för designen och det skulle troligtvis bli 
enklare om det fanns ett par välutvecklade personas att ha tillgång till när man gör ett sådant 
här designarbete. Viktningarna av de olika alternativen i viktade mål, är baserade på en 
persons känsla för användbarhet och det begränsar naturligtvis kvaliteten på viktningen.  
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5.1 Kunskapsbidrag 
Arbetet kan förhoppningsvis bidra med en ökad förståelse för svårigheten med att designa 
TV-applikationer och även att fler EPG:er och IPG:er kommer att utvecklas med bättre 
gränssnitt än de som finns idag. Förhoppningsvis öppnas möjligheter så företagen lägger mer 
tid på design än de gör idag eftersom det i förebildsanalysen var ganska tydligt att de mest 
förekomna EPG på dagens marknader är undermåligt utvecklade designmässigt. 
 
Det rena kundskapbidraget av detta arbete blir ett exempel på hur man kan utnyttja HD-
kvaliteten samt en demonstration av vad SVG kan bidra med gällande grafik och animationer. 
Designlösningen med TV-bilden i bakgrunden, istället för dagens populära lösning som 
innebär att en mindre TV-bild visas i ena hörnet, är klart bättre eftersom det blir lättare att 
följa sändningen och förhoppningen är att andra kan dra nytta av detta exempel. 
Användningen av designlösningen i övrigt är troligtvis begränsat till IPG:er och EPG:er av 
olika slag, eventuellt kan det användas till andra medier. I huvudsak är designen mest lämpad 
till visning av olika medier där många olika delar inom en specifik kategori ska visas, utöver 
TV och film främst bilder, musik och spel. De krav som har identifierats i detta arbete kan 
appliceras på liknande produkter gällande TV-applikationer. Förhoppningsvis kan mer 
omfattande undersökningar och tester understryka de krav och egenskaper som har 
identifierats. 
 

5.2 Framtida utveckling 
Den mest intressanta framtida utvecklingen inom interaktion mellan människa och TV, är 
alternativa navigationssätt. Fjärrkontrollen är den största begränsningen i dagens system och 
det finns ganska mycket forskning inom alternativa interaktioner som skulle vara intressant 
som alternativ till fjärrkontrollen. Det senaste exemplet på interaktionssätt som 
implementerats för konsumentprodukter är Nintendo Wii46 som har en kontroll med både ett 
gyro för att hålla reda på hur kontrollen vinklas och även infraröda sensorer som gör att 
kontrollen får en pekfunktion och därmed närmar sig interaktionen med det mer välanvända 
och ofta effektivare användandet som datorer har med musen som interaktionskontroll. 
 
Mer intressanta alternativ är exempelvis gester som navigeringssätt där användaren kan göra 
olika gester för att navigera i ett system. Med gester kommer man ifrån behovet av extra 
hårdvara men däremot uppkommer nya problem som att användaren måste lära sig speciella 
gester för att kunna använda systemet47. Röststyrning har länge varit ett populärt 
forskningsområde men det har inte kommit fram någon konsumentprodukt som helt förlitar 
sig på röststyrning. De system som kan användas idag, till exempel i mobiltelefoner, måste 
anpassas till användaren och därför tror jag det kan vara svårt med ett röststyrt system då en 
TV ofta navigeras av flera olika användare och röststyrningssytemen måste utvecklas 
ytterligare för att kunna hantera olika rösttyper. Ett annat problem med röststyrning är att 
röstkommandona kan överröstas av TV-ljudet och det är inget lätt problem som måste lösas 
om man vill använda röstkommandon som interaktionssätt. 
 
Med nya interaktionsmedel tillkommer nya användbarhetsproblem och systemen måste 
anpassas till den sortens navigering eftersom förutsättningarna ändras jämfört med andra 

                                                 
46 http://www.nintendo.com/wii/what/controllers 
47 SignWiiver, http://www.tricomsolutions.se/signwiiver.html 
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interaktionssätt. En omfattande undersökning gällande TV-tittande och användbarhet på TV 
skulle underlätta framtida utveckling av applikationer som ska användas på en TV.  
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7 Bilaga 

Viktade mål 

Presentation 
 

Cover Flow varianten som även kan ses i 
exempel 2 (Figur 10), sidan 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En variant av Cover Flow där tablåerna är 
raka samtidigt som de läggs i ett mönster 
som skapar djup samtidigt som hela 
designen inte tar upp hela skärmen vilket 
ger utrymme till fler objekt. 
 
 
 
 
 

 
 

Klassiska listor där kanalerna sorteras i en 
lista och sedan sorteras den aktuella 
kanalens program i en annan lista. 
Exempel på denna design ses i 
förebildsanalysen (kapitel 4.1), sidan 20. 
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Klocka 
 

 

En digital klocka visas vilket är effektivt och tydlig även 
på långt håll så länge texten är tillräckligt stor. En digital 
klocka tar dessutom mindre plats än en analog. 
 
 
 
 
 

En analog klocka måste vara relativt stor för att vara tydlig 
men kan vara tydlig och effektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kanalidentifikation 
 
Kanalens logga är effektivare vid identifikation av en kanal 
men det finns flera loggor som inte är tillräckligt tydliga för 
att en säker identifikation ska vara möjlig. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kanalens namn kan skrivas ut vilket ger en säker 
identifikation men det är mindre effektivt i de fall det finns 
en tydlig logga. 
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Programinformation 
 

Ett extra område kan användas för att visa 
information om ett specifikt program och är 
synlig hela tiden vilket kräver mindre 
interaktion av användaren för att få 
informationen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Det är möjligt att använda baksidan av en 
tablå för att visa programinformation. Att 
inte använda ytterligare objekt gör att det 
skapas mer plats åt andra objekt eller att 
TV-bilden kan få mer utrymme. 
 
 
 
 
 
 

 

TV-bild 
 

TV-bilden visas i en mindre ruta i ena hörnet, detta 
gör att hela TV-bilden syns men text och detaljer 
kan vara svåra att se.  
 
 
 
 
 
 

 
 

TV-bilden visas bakom tablåerna vilket kan göra det 
enklare att följa sändningen. 
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Aktivering av intelligensmenyn 
 
 

Intelligensmenyn aktiveras med en av 
färgknapparna och sedan kan olika alternativ 
väljas. Detta alternativ begränsar inte antalet 
val i menyn men samtidigt blir åtkomsten av 
de olika intelligenta delarna inte lika smidig. 
 
 
 
 

 
 

Alternativen i intelligensmenyn får varsin 
färgknapp för aktivering av de olika 
intelligenta delarna, detta förenklar åtkomsten 
av funktionerna men samtidigt begränsas 
antalet funktioner som kan vara med.  
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