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Sammanfattning 
 
I detta examensarbete utforskas möjligheterna att skapa en mediaspelare för personer med 
autism och autismliknande funktionshinder. Målet med mediaspelaren är att användarna ska 
kunna se på film och lyssna på musik via en dator på önskat sätt samt kunna hantera 
spelaren helt på egen hand. Ett antal existerande mediaspelare och olika utvecklingssätt för 
att skapa en helt ny spelare testades och utvärderades gentemot en framtagen 
kravspecifikation. Resultatet av detta var att ingen av de testade existerande spelarna eller 
utvecklingssätten kunde uppfylla de viktigaste kraven. Därefter skapades ett 
gränssnittsförslag för att visa hur en framtida mediaspelare skulle kunna se ut, där enkelhet 
och tydlighet var några av nyckelorden. Ett användbarhetstest med fem experter gjordes på 
gränssnittsförslaget, vilket ledde till ett antal förslag på hur gränssnittsförslaget skulle kunna 
ändras till det bättre. 
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1 Inledning 

1.1 Mål 
Målet med detta examensarbete och denna rapport är att belysa hur datorprogram och 
speciellt mediaspelare kan fungera och se ut för att personer med autism och autismliknande 
funktionshinder ska kunna använda dem på egen hand. Ett antal existerande mediaspelare 
samt olika utvecklingssätt för att skapa nya spelare testas och utvärderas för att se om de 
klarar av krav och önskemål från slutanvändare.  

1.2 Bakgrund  
Bakgrunden till detta arbete är att det hos personer med autism finns ett behov av att kunna 
lyssna och titta på olika typer av mediafiler med ett enda datorprogram. Detta program ska 
ha vissa speciella tekniska funktioner och samtidigt ha ett användargränssnitt som är enkelt 
och självförklarande. De olika mediafilerna ska vara lätta att hitta och bläddra genom. 
Dessutom ska kontroller för uppspelning av mediafilerna se likadana ut, oavsett vilken typ av 
fil det är. 

1.3 Metod 
Examensarbetet började med att fakta om bland annat autism, användbarhet, digitalisering 
och datorprogram för funktionshindrade studerades. Därefter anordnades möten med en 
potentiell slutanvändare med autism samt anhöriga till denna slutanvändare. Resultaten av 
dessa möten resulterade i en kravspecifikation för mediaspelaren. Sedan testades ett flertal 
existerande mediaspelare för att se om de uppfyllde kraven i Kravspecifikationen. Även ett 
antal sätt att utveckla en helt ny spelare utvärderades gentemot Kravspecifikationen. Därefter 
togs förslag fram på hur en framtida mediaspelare skulle kunna se ut och fungera. Slutligen 
utvärderades informationen och resultaten som tagits fram under examensarbetet. 

1.4 Struktur 
Kapitel 2 Bakgrund tar upp fakta och information om autism, användbarhet, 
Kravspecifikationen och möten med slutanvändare. I kapitel 3 Mediaspelare beskrivs olika 
existerande spelare, utveckling av ny spelare samt hur dessa spelare och Kravspecifikationen 
stämmer överens. Hur man kan föra över och lagra analogt och digitalt material till en 
hårddisk beskrivs i kapitel 4 Digitalisering av analoga material samt lagring av mediafiler på hårddisk. 
I kapitel 5 Förslag på användargränssnitt ges ett exempel på hur användargränssnittet på en 
framtida mediaspelare kan se ut och fungera samt förslag på hur framtida utvecklingar kan se 
ut. I sista kapitlet, 6 Slutsatser, sammanfogas hela rapporten och slutsatser dras.  
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2 Bakgrund 
Detta kapitel tar upp de delar som utgör bakgrunden till detta arbete. Här beskrivs autism, 
användbarhet, datorprogram för personer med funktionshinder, möte med slutanvändare 
samt Kravspecifikationen. 

2.1 Autism 
Autism är en störning i en persons utveckling och inte ett statiskt tillstånd (Frith 1994). 
Denna störning påverkar hela den psykiska utvecklingen. Därför ser symptomen oftast olika 
ut i olika åldrar. Eftersom vissa drag försvinner och andra uppkommer under tiden så 
genomgår en person med autism stora förändringar under sitt liv. Störningen uppträder 
någon gång mellan födelsen och tre års ålder (Frith 1994). De allra flesta, 70-85 % av barn 
med autism har också ett begåvningshandikapp (Gillberg 1994). 
 
Prevalensen för autism och autismliknande tillstånd undersöktes i England, USA och 
Norden under 60-80-talet och befanns vara 0,04-0,11 % (Gillberg 1994). Med mera 
utvecklade diagnosmöjligheter är prevalensen för autism idag 0,1-0,2 % i västvärlden och för 
autismliknande tillstånd 0,6% i Sverige (Zander 2008). Pojkar med autism är starkt 
överrepresenterade delvis beroende på att flickors autism inte diagnostiseras förrän senare i 
livet men även på grund av en verklig snedfördelning (Västerbro 2008). 
 

2.1.1 Historik 
Två vetenskapliga artiklar har präglat 1900-talets uppfattning om autism: ”Autistiska 
störningar i den känslomässiga kontaktförmågan” av Leo Kanner, USA, 1943 samt ”De 
autistiska personlighetsavvikelserna i barndomen” av Hans Asperger, Österrike, 1944 
(Gillberg 1994).  
 
Kanner väckte tanken på att problemen för barn med autism kunde bero på miljömässiga 
orsaker, som en störd mor-barn-relation (Kanner 1943). Dock anger Kanner i slutordet av 
sin artikel att orsaken till autism troligtvis är medfödd.  
 
Idag stöder vetenskaplig forskning att autism har sitt ursprung i genetiken och inte i barnets 
uppväxtmiljö (Gillberg 1994). Sedan 1986 har autism i svensk lag betraktats som ett 
begåvningshandikapp som berättigar till att barnet får rätt till hjälp och stöd från samhället 
(Gillberg 1994). 
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2.1.2 Indelning av diagnosen autism 
Autism används idag som ett samlingsnamn för många olika tillstånd. De tidigare 
benämningarna Infantil autism, Autistiskt syndrom och Kanners syndrom samlas idag under 
termen autism (Falkmer, Anund et al. 2001). Ytterligare ett samlingsnamn är 
autismspektrumstörning. Undergrupperna till denna term är: 
 

 Autism 
 Aspergers syndrom 
 Disintegrativ störning 
 Andra autismliknande tillstånd eller atypisk autism 
 Autistiska drag 

 

2.1.3 Diagnoskriterier 
För att kunna fastställa diagnosen autism har den internationella forskningen enats om att 
använda vissa beteendekriterier (Frith 1994). Gemensamt för personer som får diagnosen 
autism eller autismspektrumstörning, se 2.1.2 Indelning av diagnosen autism, är att de har kraftig 
begränsad förmåga till:  
 

 ömsesidig social interaktion 
 ömsesidig språklig och ickespråklig kommunikation 
 fantasi och beteenderepertoar 

 
Dessa tre områden beskrivs som ”Wings triad” (Falkmer, Anund et al. 2001). 
 
Mer än två tredjedelar, 67-81 %, av personer med autism har också ett begåvningshandikapp 
(Gillberg 1994).  
 

2.1.4 Kommunikation 
Att kommunicera med personer med autism är oftast komplicerat. De har överlag svårt med 
det pragmatiska området för språk (Frith 1994). Personer med autism kan oftast de 
grammatiska reglerna, skapa avancerade meningar samt även förstå dessa meningar. Trots 
detta har de svårt att använda språket för kommunikation.  
 
Personer med autism tycker ofta det är svårt att förutspå vad som kommer att hända inom 
den närmsta framtiden (Attwood 2000). Det är en stor stressfaktor för dessa personer då 
kontroll inte kan upprätthållas. Ordning, rutiner och planering i vardagen underlättar livet 
för personer med autism. Många har till exempel datorer som specialintresse då datorerna är 
logiska och inte emotionellt oberäkneliga (Attwood 2000).  
 
Ofta sysselsätter sig personer med autism med ensamma och repetitiva arbetsuppgifter och 
nöjen. Personen styr då helt själv över rutinerna i denna sysselsättning och har kontroll över 
situationen, vilket skänker personen lugn och ro (Attwood 2000). Personen kan koppla av i 
en annars väldigt stressande värld. Ofta ses att ju mer stressad en person med autism är av 
vardagslivet, desto intensivare är personens intresse (Attwood 2000). 
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2.2 Användbarhet av datorprogram 
Användbarhet kan delas in i fyra olika undergrupper enligt Allwood (1998). De fyra 
undergrupperna är anpassning, användarvänlighet, användaracceptans och användar-
kompetens. Dessutom kan, enligt Allwood, även användarvänlighet delas in i fyra 
undergrupper. En överblick av användbarhet med alla dess undergrupper kan ses i Figur 1. 
Det är dessa tillsammans som bestämmer hur bra ett programs användbarhet är. 
 

 
Figur 1: Användbarhet och dess undergrupper enligt Allwood (1998). 
 
Anpassning innebär att de olika funktionerna i programmet ska följa uppbyggnaden hos den 
uppgift som användaren försöker lösa. Detta blir förstås enklare att genomföra om man från 
början vet vilka specifika uppgifter användarna vill nyttja programmet till.  
 
Användarvänlighet kan liksom användbarhet delas in i fyra undergrupper. Den första av 
dessa grupper är åtkomlighet. Åtkomlighet innebär bland annat att användaren ska kunna lita 
på att datorprogrammet ska kunnas användas när så önskas och att det inte stängs ner eller 
kraschar. Åtkomlighet är också viktigt inom ett program då det ska vara effektivt och lätt att 
flytta sig mellan olika delar av programmet. Den andra undergruppen är att programmet ska 
fungera med och även ge stöd åt användarens sätt att fungera mentalt. Användaren ska bland 
annat inte behöva hålla för många uppgifter i minnet för att kunna använda programmet på 
rätt sätt. Den tredje undergruppen till användarvänlighet är individualisering. Eftersom alla 
användare är olika är det viktigt att man kan anpassa programmet så att det passar många 
olika människor. Exempelvis kan användaren få välja vilket språk som ska användas i 
programmet samt kunna välja vilken svårighetsgrad informationstexter ska visas med. Man 
ska dock vara försiktig med att låta användaren påverka för många inställningar. Detta kan 
nämligen medföra att kombinationen mellan de olika inställningarna gör att själva 
interaktionsmiljön blir dålig. Ett exempel på detta är om användaren kan ändra färgschema i 
ett datorprogram och har möjligheten välja färger som gör att text, ikoner och knappar får 
samma färg som bakgrunden. Text, ikoner och knappar kommer då inte att synas eftersom 
de inte skiljer sig från bakgrunden och programmets interaktionsmiljö har därmed 
försämrats. Den fjärde och sista undergruppen till användarvänlighet är hjälpresurser. Det är 
viktigt att de hjälpresurser som en användare kan ta hjälp av vid problem med programmet 
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håller god kvalitet och är effektiva. De vanligaste och viktigaste hjälpresurserna är andra 
människor, pappersdokumentation, programmets hjälpfunktion och även andra program 
eller programfunktioner. Det finns både passiva och aktiva hjälpfunktioner. De passiva 
hjälpfunktionerna hjälper endast användaren när användaren själv tagit initiativet. De aktiva 
däremot hjälper till på eget initiativ. 
 
Användaracceptans är en väldigt viktig undergrupp till användbarhet. När användar-
acceptansen är god vill användarna arbeta med programmet och är positivt inställda till det; 
att deras motivation till att använda programmet är hög är således viktigt. Om inte 
motivationen finns där så är sannolikheten stor att användaren inte kommer lära sig 
programmet eller utnyttja det på bästa sätt. Dessutom är risken stor att programmet inte 
kommer att användas även om det är lätt att lära sig. 
 
Den fjärde och sista undergruppen till användbarhet är användarkompetens. Användar-
kompetens inbegriper att användaren på ett effektivt sätt kan arbeta med datorn och 
programmen. För att kunna göra detta måste användaren ha tillräckligt med förståelse och 
färdigheter. För att användaren ska kunna ha detta krävs en bra och effektiv utbildning i hur 
datorn och programmen fungerar. Ofta är denna utbildning inte så effektiv som den skulle 
kunna vara (Allwood 1998). 
 
Enligt Jakob Nielsen är användbarhet ett kvalitetsmått på hur enkelt ett användargränssnitt 
är att använda (Nielsen). Nielsen förklarar användbarhet genom att dela in det i fem 
undergrupper, med vilka man kan mäta hur användbart ett användargränssnitt är. Dessa 
grupper är lärbarhet, effektivitet, minnesvärdhet, fel och tillfredsställelse. Lärbarhet är hur 
lätt en användare kan utföra enkla uppgifter första gången programmet används. 
Undergruppen effektivitet innebär hur snabbt användare kan utföra uppgifter när de väl har 
lärt sig programmet. Om ett program är minnesvärt eller inte visar sig genom hur enkelt 
användare kan utföra uppgifter i programmet när de inte har använt programmet efter en 
viss tid. I undergruppen fel ser man hur många fel och misstag användare gör när de 
använder ett program. Här är det också viktigt att se hur allvarliga dessa fel är och hur lätt 
användare kan rätta till de fel som gjorts. I den femte och sista undergruppen tillfredsställelse 
innebär hur tilltalande, trevligt och just tillfredsställande ett program är att använda. 
 

2.2.1 Grundläggande design 
För att ett program ska vara lättanvänt för användarna är det viktigt att man förstår vad man 
kan göra och dessutom få bekräftelse på att någonting händer när man utför uppgifter i 
programmet (Jönsson 2005). Det är exempelvis viktigt att det syns att man kan klicka på 
knappar och att de inte bara är dekoration eller förklarande bilder. Det är också viktigt att 
programmet är så självförklarande det kan vara. För att användaren ska vilja och kunna 
använda programmet på rätt sätt får inte programmet och dess funktioner vara utformade på 
ett så dåligt sätt att användaren blir frustrerad (Jönsson 2005). Det bästa är naturligtvis att det 
inte går att göra fel i ett program. Om användaren dock gör fel så får inte följderna vara 
förödande. När man designar ett användargränssnitt bör man göra det så att alla kan använda 
det, oavsett vilka färdigheter och svagheter man har (Odiwanor, Nganga et al. 2006). 
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2.2.2 Färg 
Det är bra att använda färg som hjälpmedel och för att göra det enklare för användaren att 
använda ett program. Dock får inte färgen ha en så betydande del i gränssnittet att man inte 
kan använda programmet utan att kunna se skillnad på färgerna. Detta beror på att den 
framtida användaren mycket väl kan vara färgblind och måste kunna använda programmet 
utan att kunna urskilja skillnader mellan olika färger (Sundström 2005). 
 

2.2.3 Symboler och ikoner 
När man använder symboler och ikoner i ett gränssnitt är det viktigt att man är konsekvent 
(Sundström 2005). Samma symbol får inte representera olika typer av funktioner eller 
händelser. En symbol som man ska akta sig för att använda till många olika typer av 
funktioner och händelser är pilar. Det är lätt att många saker får representeras med hjälp av 
just pilar vilket gör att gränssnittet kan bli väldigt förvirrande. Det är även bra att tänka på att 
de symboler och ikoner man skapar för ett gränssnitt har en gemensam stil (Sundström 
2005). Denna gemensamma stil är viktig eftersom själva gränssnittet då blir mer enhetligt 
och lättanvänt. 
 
 

2.3 Datorprogram för personer med funktionshinder 
Det finns en hel del datorprogram inom olika områden för barn med funktionshinder. År 
1992 startade Handikappinstitutet ett antal Datatek i Sverige för barn och ungdomar med 
olika funktionshinder (Lindstrand, Sirén et al. 2001). Dessa barn och ungdomar skulle här ha 
möjlighet att använda datorer för att leka och även se hur de kan använda datorerna i sin 
hemmiljö. Från början bildades åtta Datatek på olika orter runt om i landet, men idag finns 
de på hela trettio platser (Datateksföreningen 2008). Personal på Datatek har satt upp ett 
antal viktiga kriterier för hur ett datorprogram ska fungera bra för barn med funktionshinder 
(Lindstrand, Sirén et al. 2001). Ett av dessa kriterier är att det är viktigt att man kan ändra 
många inställningar så att programmet lätt kan anpassas efter användarens behov. Det är 
även viktigt att instruktionerna är enkla och att programmet är så självinstruerande det kan 
bli. Ett annat av dessa kriterier är att det är bra om datorprogrammet kan styras på många 
olika sätt, det vill säga inte bara med tangentbord och mus utan även exempelvis med 
styrplattor och pekskärmar. Personalen poängterar också att ett av de viktigaste kriterierna 
för ett bra datorprogram är att barnen tycker det är roligt att använda programmet. En studie 
har visat att barn som har kommunikationssvårigheter kan utvecklas på ett bra och lustfyllt 
sätt med hjälp av datorer (Lindstrand, Sirén et al. 2001). Med datorns hjälp kan barnen lättare 
överbygga sina funktionshinder. 
 
När man utformar datorprogram för personer med funktionshinder är det viktigt att man 
anpassar datorprogrammen till människorna och inte tvärtom (Jönsson 2005). Detta beror 
på att personer med funktionshinder ofta har svårt att kompensera de brister som finns i ett 
program. 
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2.4 Möte med slutanvändare 
Den 31 maj och den 1 juni 2008 arrangerades möten med den tänkta slutanvändaren samt 
dennes anhöriga. Vid dessa möten visades hur slutanvändaren använder sina nuvarande 
mediaspelare. Önskemål på hur framtida mediaspelare skulle kunna vara utformade och 
fungera lades fram, både från slutanvändarens och de anhörigas synvinkel. Nedan redovisas 
resultaten från dessa möten. 
 

2.4.1 Slutanvändaren samt användningssätt idag 
Slutanvändaren lyssnar idag mycket på musik och sagor från sin kassettbandspelare. Från 
denna spelare kan användaren helt kontrollera kassettbandet på önskat sätt. Användaren 
lyssnar på kassettbanden och repeterar under tiden vissa valda avsnitt. Detta görs genom att 
trycka på bakåtspolningsknappen medan playknappen fortfarande är intryckt läge. 
Tonhuvudet är därmed kvar på bandet vid spolningen och användaren hör när det är dags 
att släppa upp bakåtspolningsknappen så att det valda avsnittet spelas upp igen. På detta sätt 
loopar användaren de avsnitt som är extra intressanta ett antal gånger för att sedan lyssna 
vidare tills nästa intressanta avsnitt hittas. För att komma till de intressanta avsnitten spolar 
användaren ofta framåt eller bakåt, även här med playknappen intryckt. Användaren är 
väldigt skicklig på att hitta precis rätt ställen på kassettbandet. Detta har troligtvis mycket att 
göra med att tonhuvudet är kvar på bandet vid spolningarna så att det snabbspolade ljudet 
hörs. Användaren kan på detta sätt med stor precision avgöra när det är dags att sluta spola. 
 
Slutanvändaren gillar även att titta på film, vilket ofta sker på VHS-band. Här kan samma 
effekt med spolning fram och tillbaka ske som vid uppspelning av kassettbanden. Problemet 
här är dock att videobandspelaren är för avancerad för användaren att använda på egen 
hand. Vid vissa tillfällen hjälper de närstående personerna användaren att spola på önskat vis, 
men användaren får ofta finna sig i att spolningen uteblir helt. Vid dessa tillfällen sätts 
spelaren på play och användaren sysselsätter sig med annat tills önskat avsnitt kommer. 
Användaren tittar då på det önskade avsnittet för vid dess slut fortsätta med andra sysslor 
tills nästa önskade avsnitt kommer. 
 
CD-skivor och DVD-filmer passar inte användarens behov, då de inte ger samma effekt vid 
spolning som kassettband och VHS-band. Dessutom är spelarna till dessa format för 
krångliga att använda. Knapparna till de önskade funktionera ser annorlunda ut samt känns 
annorlunda att trycka på. På dessa spelare finns det också ofta en hel del knappar med 
funktioner som användaren inte vill använda men som är förvirrande i dess närvaro. Vid 
framspolning av exempelvis musik på en CD-skiva är det väldigt lätt hänt att spelaren istället 
byter musikspår. Detta är givetvis inte önskvärt och blir därför irriterande för användaren.  
 

2.4.2 Problem med nuvarande användningssätt 
Eftersom slutanvändaren spelar upp samt spolar fram och tillbaka mycket så slits de analoga 
kassett- och videobanden ut fort. Hanteringen av banden är ovarsam, vilket också bidrar till 
förslitningen. Även själva kassettbandspelaren används så mycket att den måste bytas ut med 
jämna mellanrum. I dagsläget kopieras CD-skivor till kassettband för att användaren ska 
kunna lyssna på dessa i sin kassettbandspelare. Det skulle spara mycket tid och arbete för de 
närstående personerna om de analoga medierna kunde digitaliseras och överföras till en 
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hårddisk. Användaren har även svårt att hantera CD- och DVD-skivor varsamt så att de inte 
går sönder eller repas. 
 
Användaren kan idag inte styra alla spelare på önskat vis, vilket inte är optimalt för 
välbefinnandet. Därför vore det bra med en spelare som kan spela upp både ljud- och 
videofiler. Det vore även en förbättring i sig att alla ljud- och videofiler är tillgängliga från 
samma ställe. Knapparna i den nya spelaren som kontrollerar dessa filer ska se likadana ut 
oberoende av vilken typ av fil som spelas upp. På detta sätt är det mycket mer troligt att 
användaren kan hantera alla ljud- och videofiler helt på egen hand. 
 

2.4.3 Krav på mediaspelaren 
De knappar på den nuvarande kassettbandspelaren som användaren använder absolut mest 
är play, stopp, framåt- samt bakåtspolning. Det är därför viktigt att dessa knappar också 
finns på den nya spelaren. Ett eventuellt tillägg skulle kunna vara en loopknapp, så att 
användaren slipper spola så mycket. Problemet med en loopknapp är att användaren på ett 
enkelt sätt måste kunna bestämma start- och slutpunkt för loopen. Ett förslag på lösning är 
att spelaren automatiskt sparar var användaren slutade lyssna senast (slutpunkt) samt spolade 
bakåt till senast (startpunkt). Med dessa två ”punkter” sparade skulle användaren sedan 
kunna trycka på loopknappen. Det kan dock bli ett problem med att loopandet inte blir en 
konsekvent handling då användaren första gången måste spola själv. Användaren är inte 
heller van vid att ha en loopknapp, så detta är inget krav men skulle kanske vara ett lyckat 
tillägg. 
 
För att styra den nya mediaspelaren i datorn skulle olika typer av styrdon kunna användas. 
Eventuellt skulle programmet kunna utvecklas så att man kan välja på några olika typer av 
styrdon så att användaren själv kan bestämma vad som känns bäst att använda. Den aktuelle 
slutanvändaren kan manövrera en datormus, men den är dock inte det mest optimala 
styrdonet för den nya spelaren. Eftersom användaren, och troligtvis många med honom, är 
vana att trycka på knapparna på en kassettbandspelare vid styrning av kassettband, så vore 
det väldigt bra och smidigt om man kunde koppla en knappsats till datorn. Denna knappsats 
skulle bestå av en rad med ett antal knappar som används istället för mus vid styrningen av 
filerna. Eventuellt skulle det däremot behövas använda en mus eller liknande för att styra 
programmet för andra funktioner, som tillexempel vid val av filer. Men själva styrningen av 
play, stopp, framåt- och bakåtspolning skulle kunna styras av den fysiska knappsatsen. 
 
Eftersom slutanvändaren inte kan läsa bör inte programmet innehålla text som är nödvändig 
att läsa för att kunna utföra olika handlingar. Detta är viktigt för att användbarheten ska vara 
så bra som möjligt. 
 
Då slutanvändaren är känslig för oväntade samt högfrekventa ljud måste ljuden som finns i 
programmet anpassas så att de inte blir ett hinder för användbarheten. Om feedbackljud ska 
användas, exempelvis vid knapptryckningar, så måste dessa vara behagliga för användaren att 
lyssna på. Det får inte bli så att användaren inte vill trycka på en knapp bara för att det är ett 
feedbackljud kopplat till det. Programmet får inte heller ge ifrån sig ljud som är helt 
omotiverade, som ljuder utan att användaren har gjort något. Om feedbackljud används så 
bör det finnas möjlighet att stänga av detta ljud om så önskas.  
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Eftersom det är väldigt viktigt för slutanvändaren att det snabbspolade ljudet hörs så är det 
av stor vikt att detta även finns på den nya digitala mediaspelaren. Det kan inte vara vilket 
ljud som helst som spelas vid spolning, utan det ska vara det verkliga ljudet från filen som 
spolas fram eller tillbaka, för att användaren ska kunna höra när det är dags att sluta spola. 
Vid videofilmsspolning är det dock inte lika viktigt att ljudet hörs då man ser när bilden 
spolas.  
 
 

2.5 Kravspecifikation 
En kravspecifikation utformades utifrån de önskemål och krav som kommit fram under 
möten med slutanvändare och mina handledare samt under litteraturstudien. Det finns tre 
olika grader av prioritet på kraven i Kravspecifikationen. Krav som är viktiga har prioritet 1 
och de som är något mindre viktiga har prioritet 2. Dessa två typer av krav bör finnas med i 
den nya digitala mediaspelaren. De krav som är bra att finnas med men som inte är en 
nödvändighet för att mediaspelaren ska fungera bra har prioritet 3. Hela Kravspecifikationen 
kan ses i Bilaga 1.  
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3 Mediaspelare 
I detta kapitel beskrivs ett antal existerande spelare och utvecklingssätt för ny spelare. 
Dessutom utvärderas dessa genom jämförelser med Kravspecifikationen. 

3.1 Existerande spelare 
Ett antal spelare som finns ute på marknaden har testats för att se om de skulle kunna 
uppfylla de krav och önskemål som tagits fram för den nya spelaren. Fokus har lagts på att 
undersöka om spelarna kan spela upp musik- och filmfiler på önskat sätt samt på hur 
användargränssnittet ser ut. För en del spelare kan man byta eller göra egna så kallade skins. 
Med hjälp av dessa skins kan man ändra själva användargränssnittet för att kunna anpassa 
det till hur man själv vill att spelaren ser ut. Man kan alternera mellan dessa olika skins och 
originalutseendet och därmed få mer kontroll över spelarens utseende. Det har därför också 
undersökts om nya skins till dessa spelare gör att kraven och önskemålen uppfylls bättre. 
 
Bilderna på mediaspelarna visar deras originalgränssnitt. 

3.1.1 iTunes 
Apple har utvecklat mediaspelaren iTunes. iTunes är gratis att ladda ner, vilket man kan göra 
på http://www.apple.com/itunes/download. iTunes kan man koppla och använda 
tillsammans med sin iPod, iPhone och Apple TV (Apple 2008d). Mediaspelaren går att 
använda på både Windows och Mac. Några av de filformat som iTunes kan spela upp är 
mov, mp4, mp3, aac och wma (Apple 2008e). iTunes gränssnitt kan man reglera genom att 
bland annat välja mellan en liten spelare med endast kontrollknappar och en större spelare 
som även har många menyer där filval kan göras. Dessa gränssnitt kan ses i Bild 1 och Bild 2. 
 
Med iTunes kan man låta en CD-skiva bli en enda stor fil när man för över den till datorns 
hårddisk istället för att den ska delas upp i många olika filer (Apple 2008e). Detta är bra då 
det klarar av krav D6 från digitaliseringen i Kravspecifikationen, se Bilaga 1. 
 

 
Bild 1: Originalgränssnittet för iTunes lilla spelare. 
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Bild 2: iTunes originalgränssnitt för sin stora spelare där menysystemet visas. 
 

3.1.2 QuickTime Player 
QuickTime Player är en mediaspelare från Apple. Den finns att ladda ner gratis på 
http://www.apple.com/se/quicktime/download. QuickTime Player går att köra på både 
Windows och Mac (Apple 2008a). Man kan göra egna skins till QuickTime Player, men för 
att kunna göra detta måste man köpa till QuickTime Pro för 29.99 USD (Apple 2008b; 
Apple 2008c). QuickTime Player har ett eget filformat, mov, men kan även spela upp mp3, 
aiff och aac (Apple 2008a). Bild 3 visar hur gränssnittet för QuickTime Player ser ut. 
 

 
Bild 3: Originalgränssnittet för QuickTime Player. 
 

3.1.3 VLC Media Player 
VLC Media Player är en spelare som är gratis att ladda ner och den kan användas i flera olika 
operativsystem (VideoLAN 2008b). Den kan laddas ner från VideoLANs hemsida, 
http://www.videolan.org. Denna spelare kan spela upp många olika typer av filformat. 
Exempel på de format som den kan spela är mp3, DivX, avi, mp4, mov, wav, wmv, ogg 
samt Flashfiler (VideoLAN 2008a). Detta gör att denna mediaspelare är väldigt användbar då 
video- och ljudfiler lagrade på en dators hårddisk ofta är av många olika filformat. Till VLC 
Media Player kan man skapa egna skins och även ladda ner skins som andra har gjort 
(VideoLAN 2008d). Det finns även ett särskilt program, som man kan ladda ner gratis från 
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hemsidan http://www.videolan.org/vlc/skineditor.html, i vilket man kan skapa sitt egna 
skin om man inte är så bra på att programmera. Bild 4 visar hur VLC Media Players 
gränssnitt ser ut vid nerladdning av spelaren. 
 
VLC Media Player skapades från början av studenter på École Centrale Paris i Frankrike 
(VideoLAN 2008c). Numera utvecklas programmet av programmerare utspridda i 20 länder. 
De ser gärna att även användare till VLC Media Player hjälper till att utveckla spelaren. 
 

 
Bild 4: VLC Media Players originalgränssnitt. 
 

3.1.4 Winamp Media Player 
Winamp Media Player är en spelare som man kan ladda ner gratis från hemsidan 
http://se.winamp.com. Denna spelare kan spela upp många olika filformat. Den kan bland 
annat spela upp mp3, avi, aac, mpeg, ogg, wma och wmv (Winamp 2008c). Det finns även 
en Pro-spelare som kostar 19,95 USD och som har ett fåtal extra funktioner. 
 
Det finns skins att ladda ner för Winamp Media Player så att man kan ändra dess utseende 
(Winamp 2008b). Man kan även göra sina egna skins till denna spelare. Winamp Media 
Players originalgränssnitt ses i Bild 5. 
 

 
Bild 5: Winamp Media Players originalgränssnitt. 
 

3.1.5 Windows Media Player 
Windows Media Player är utvecklad av Microsoft och går att ladda ner gratis från deras 
hemsida, http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/11. Denna spelare 
utvecklas med fokus på Microsofts operativsystem (Microsoft 2007). Det finns dock 
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versioner av Windows Media Player som även fungerar på Mac (Microsoft 2008a). Microsoft 
säger att Windows Media Player för Mac kommer att finnas för gratis nerladdning i 
fortsättningen också, men att de varken erbjuder uppdateringar eller support för Mac-
användare (Microsoft 2008c). Det finns även olika skins till Windows Media Player som man 
kan ladda ner från Microsofts hemsida (Microsoft 2008b). Spelarens originalgränssnitt för 
uppspelning av mediafiler ses i Bild 6. 
 

 
Bild 6: Windows Media Players originalgränssnitt. 
 

3.1.6 Windows Movie Maker 
Windows Movie Maker är ett videoredigeringsprogram utvecklat av Microsoft och ingår i 
operativsystemet Windows. Detta är ett program där man kan importera, redigera samt 
exportera filmer och ljud (Microsoft 2008d). Importering kan ske både från en 
digitalvideokamera och från existerande filer från en dators hårddisk. Det finns en hel del 
filformat som kan importeras till Windows Movie Maker, så som wav, aiff, mpeg, avi, wmv 
samt mp3 (Microsoft 2004). Då en fil sparas i Windows Movie Maker kan detta göras i 
filformaten wmv, wma och avi. I Windows Movie Maker kan man klippa och arrangera om 
de importerade film- och ljudfilerna (Microsoft 2008d). Dessutom kan olika effekter och text 
läggas till innan filen exporteras från programmet. Gränssnittet för Windows Movie Maker 
ses i Bild 7. 
 



 - 18 -

 
Bild 7: Originalgränssnittet för Windows Movie Maker. 
 
 

3.2 Utvecklingsmöjligheter av ny spelare 
Möjligheten att utveckla den nya spelaren helt från grunden undersöktes. Tre olika 
utvecklingssätt testades. Två av dessa, Adobe Director 11 och Adobe Flash, är program där 
man bland annat kan skapa nya program och kan styra mycket över hur användargränssnittet 
ser ut. Det tredje utvecklingssättet som undersöktes och testades var att programmera den 
nya spelaren i Java. Tanken med att programmera spelaren i Java var att kunna styra de 
tekniska funktionerna bättre, men att även kunna utforma användargränssnittets utseende. 
 

3.2.1 Adobe Director 11 
Director 11 är ett program från Adobe med vilket man bland annat kan utveckla interaktiva 
spel, simuleringar och e-learningkurser för Internet (Adobe 2008a). Det fungerar att köra 
både på Mac och Windows. Adobe Director 11 kostar 999 USD att köpa, men man kan 
ladda ner programmet gratis för att testa på hur det fungerar i en månad (Adobe 2008a). För 
att kunna testa programmet gratis måste man dock skapa sig ett användarkonto på sidan 
https://www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm?loc=en_us&nl=1.  



 - 19 -

 
När man skapar ett program i Director 11 kan man lägga in och använda ljud-, bild- och 
videofiler av över 40 olika filformat (Adobe 2008b). I Director 11 kan man skapa ett 
gränssnitt för ett program där knappar, menyer och bakgrunder enkelt kan läggas in. Dessa 
kan ritas direkt i Director 11 eller laddas in som bilder skapade i andra program, så som 
Adobe Photoshop eller Corel Paint Shop Pro. Flera olika sidor i gränssnittet kan skapas i en 
och samma fil i Director 11. Navigationen mellan dessa sidor implementeras sedan, som 
bland annat kan styras av knapptryckningar eller vissa tidsangivelser. 
 
När Director 11 spelar upp mediafiler av typen QuickTime, visas en tillhörande 
kontrollpanel med play-, stopp- och spolningsknappar (Adobe 2008e).  

3.2.2 Adobe Flash 
Flash är även det ett program från Adobe. Med Flash kan man skapa interaktiva 
multimediematerial som är plattformsoberoende (Adobe 2008c). Med hjälp av Flash kan 
man bland annat rita former som objekt, skapa vektorillustrationer samt skapa 
objektbaserade animationer (Adobe 2008d).  

3.2.3 Java 
Java är ett programspråk som blev tillgängligt för allmänheten år 1995 (Skansholm 2002). 
Det är utvecklat av Sun Microsystems. Med Java kan man både göra program för webbläsare 
och fristående applikationsprogram. För att utveckla den nya mediaspelaren passar ett 
fristående applikationsprogram bäst eftersom användaren då inte behöver ha 
Internetuppkoppling igång. Det finns en del kvaliteter hos Java som är till fördel gentemot 
andra programspråk, så som C++ (Skansholm 2002). En av dessa kvaliteter är att Java är 
plattformsoberoende. Detta är bra eftersom man kan köra ett program skrivet i Java på 
vilken typ av dator och operativsystem man vill, utan att behöva ändra något i koden. En 
annan av de bra kvaliteterna Java har är att det innehåller redskap för att skapa grafiska 
användargränssnitt. Vanligtvis krävs det att man anropar hjälpfunktioner för en viss 
plattform för att kunna skapa exempelvis knappar, menyer och fönster i ett programs 
gränssnitt. Dessa hjälpfunktioner är oftast helt olika beroende på vilken typ av plattform 
programmet ska köras på. Vid programmering i Java behöver man dock inte tänka på detta, 
utan kan helt enkelt använda Javas grafiska verktyg för att skapa gränssnitt. En nackdel med 
Java är att program gjorda i Java ofta är lite långsammare än program exempelvis gjorda i 
C++ eller Ada (Skansholm 2002).  
 
För att kunna infoga media som ändras över tid, så som musik och film, i en Java-applikation 
kan man använda sig av Java Media Framework (JMF) (SunMicrosystems 1999). Med hjälp 
av JMF kan Java-applikationen bland annat spela upp musik- och filmfiler, kontrollera dessa 
filer under uppspelningen samt spara dem. JMF stödjer många av de vanligaste filformaten, 
så som mpeg, wav, avi samt QuickTime-filer (SunMicrosystems 1999). Då man vill 
programmera en mediaspelare i Java och använder JMF kan man lägga till så kallade controller 
för att styra uppspelningen av mediafiler. För att styra om filen ska spelas upp i vanlig takt 
eller snabbspolas, antingen framåt eller bakåt, anropar man metoden setRate. För att filen ska 
spelas upp i vanlig takt ger man setRate värdet 1. För snabbspolning framåt ger man setRate 
ett värde större än 1. Ju större värde desto snabbare snabbspolningshastighet framåt. Om 
man däremot vill att filen ska snabbspolas bakåt ger man setRate ett negativt värde. För att 
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filen ska stoppas sätts setRate till 0 (Apple 2008f). Det stora problemet är att vid anrop av 
setRate är det inte säkert att det värde man givit metoden verkligen kommer att sättas 
(SunMicrosystems 1999). Det värde man givit setRate är nämligen endast ett förslag till Java-
applikationen hur snabbt man vill att filen ska spelas. Om applikationen inte klarar av att 
snabbspola filen sätter den automatiskt setRate till 1, det vill säga vanlig uppspelning. Man 
kan därmed inte lita på att snabbspolning fungerar i Java-applikationen. 
 
Ett annat sätt att spela upp filmer och musik i en Java-applikation är att koppla ihop Java-
applikationen med QuickTime (Apple 2008f). I Javakoden kan man bland annat skapa 
QuickTime-canvas där filer av QuickTime-format (mov) kan visas och kontrolleras. För att 
kunna styra dessa film- och musikfiler finns en standardkontrollpanel som kan läggas till i 
Java-applikationen (Apple 2008g). I denna standardkontrollpanel finns bland annat en 
volymkontroll, playknapp och stoppknapp. Man kan även skapa egna kontrollknappar för 
sin Java-applikation. För att påverka QuickTime-filernas uppspelningshastigheter med dessa 
knappar används tyvärr även här metoden setRate (Apple 2008f). Därmed kan man inte här 
heller vara säker på att filerna spelas upp med önskad uppspelningshastighet. 
 
 

3.3 Jämförelser mellan programmen och 
Kravspecifikationen 
 
För att se om någon av de existerande spelarna skulle kunna kvalificera som spelare till 
slutanvändarna i detta arbete testades de om de uppfyllde de krav och önskemål som satts 
upp i Kravspecifikationen, se Bilaga 1. Spelarna testades med sina originalinställningar. Då ett 
eller flera krav inte var uppfyllda undersöktes om spelarna kunde ändras så att kraven kunde 
uppfyllas. Sätt som spelarna skulle kunna ändras på var antingen möjligheten att justera 
tekniska inställningar eller själva gränssnittet. 
 
Efter detta kontrollerades det om det var möjligt att skapa den nya spelaren från grunden 
med hjälp av de tre utvecklingssätten som beskrivs i stycket 3.2 Utvecklingsmöjligheter av ny 
spelare. Även här var Kravspecifikationen källan till de krav och önskemål som skulle gälla för 
den nya spelaren. 
 

3.3.1 Uppspelning av filer 
Först testades om de olika spelarna kunde spela upp filerna på önskat sätt. Här testades 
spelarnas förmåga att snabbspola framåt och bakåt. Även hur man går mellan spolning och 
play undersöktes. De krav i Kravspecifikationen som är kopplade hit är U1, U6, U7, U8, U9, 
U14, U15 och U16. 
 

 iTunes: Vid snabbspolning hoppar iTunes ett antal sekunder framåt eller bakåt. Det 
mest optimala är att spolningen skulle ske utan dessa hopp, så detta är till iTunes 
nackdel. Ett problem uppstår också då framåt- och bakåtspolningsknapparna har 
flera funktioner. För att få spelaren att snabbspola skall dessa knappar hållas 
intryckta. Om däremot användaren gör ett enkelklick på spolningsknapparna hoppar 
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spelaren till nästa respektive föregående fil och börjar spela upp den filen istället. 
Detta är negativt då slutanvändaren spolar mycket och ett enda felklick gör att en 
annan fil börjar spelas istället. Det skulle vara bättre om dessa två funktioner inte 
fanns under samma knapp. 

 
 QuickTime Player: QuickTime Player kan snabbspola både musik och film på ett 

fint kontinuerligt sätt. Dessutom hörs det riktiga snabbspolande ljudet. Dock går det 
långsammare än då en kassettbandspelare snabbspolar. Vid uppsläppning av 
snabbspolningsknapparna fortsätter spelaren automatiskt att spela upp filen, vilket är 
positivt. 

 
 VLC Media Player: VLC Media Player snabbspolar filmer framåt på ett fint sätt. 

Denna spelare snabbspolar dock utan att det snabbspolade ljudet hörs, varken för 
film- eller musikfiler. Ett annat problem med VLC Media Player är att det inte går att 
snabbspola bakåt. Det finns en bakåtspolningsknapp, men när denna är nedtryckt 
spelas filerna upp i slowmotion istället. 

 
Det finns även problem med att gå från snabbspolning till play på ett bra sätt hos 
VLC Media Player. Snabbspolning framåt och slowmotion finns i flera hastigheter, 
som styrs av att användaren trycker på tillhörande knapp flera gånger. För att sedan 
gå tillbaka till playhastighet igen måste man trycka på den andra 
snabbspolningsknappen lika många gånger man tryckt på den första. Detta är inte 
alls bra då det optimala är att det endast finns en spolningshastighet samt att det ska 
vara enkelt att gå mellan snabbspolning och play.  
 
Lösningen på ett av problemen ovan är att i nästa version av VLC Media Player som 
ska släppas planeras det att det snabbspolade ljudet ska kunna höras (j-b and 
CloudStalker 2008). Dock är det inte planerat att göra så att snabbspolning bakåt 
fungerar. Man kan inte heller reglera detta genom att göra sitt egna skin. 
 

 Winamp Media Player: I Winamp Media Player finns inte några 
snabbspolningsknappar i dess gränssnitt. Det finns istället knappar för att byta till 
föregående eller nästa fil. Däremot kan man styra snabbspolningar genom 
piltangenterna på tangentbordet. När en piltangent släpps upp fortsätter filen att 
spelas upp, vilket är bra. Winamp Media Player har dessvärre inte någon kontinuerlig 
snabbspolning, utan den hoppar ett antal sekunder framåt eller bakåt åt gången. Den 
spelar inte heller upp det snabbspolade ljudet, vilket är negativt.  

 
 Windows Media Player: Windows Media Player kan snabbspola ljudfiler framåt, 

dessutom med det riktiga snabbspolade ljudet spelandes. Dessvärre kan denna 
spelare inte snabbspola ljudfiler bakåt. Den kan inte heller snabbspola filmer, varken 
framåt eller bakåt.  

 
 Windows Movie Maker: Windows Movie Maker är inte en klassisk mediaspelare, 

men testades här för att se om detta redigerigeringsprogram har några tekniska 
kvaliteter som skulle kunna användas vid skapandet av den nya mediaspelaren. Efter 
importering av en mediafil kan denna spelas upp i ett fönster i Windows Movie 
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Maker. Det finns snabbspolningsknappar som spolar både film- och musikfiler. När 
man släpper upp dessa knappar stannar dock spelaren helt och man måste trycka på 
play igen för att filen ska spelas upp. Windows Movie Maker spelar inte upp det 
riktiga snabbspolande ljudet. 

 

3.3.2 Spelarnas användargränssnitt 
Sedan utvärderades hur spelarnas användargränssnitt stämde överens med de krav och mål 
från finns i Kravspecifikationen. Om de inte uppfyllde kraven kontrollerades det om det 
finns nerladdningsbara skins som är bättre eller om möjligheten att göra egna skins finns. De 
krav från Kravspecifikationen som är kopplade hit är U2, U3, U7, U17 och U18.  
 

 iTunes: iTunes användargränssnitt har ett ganska rörigt utseende. Överst i spelaren 
finns en textbaserad menyrad där man bland annat kan göra olika inställningar och 
öppna nya mediafiler. Under denna menyrad finns tre kontrollknappar, ett 
volymreglage och en slidebar samt information om vilket fil som spelas. Under dessa 
finns också en meny av ikoner med tillhörande text där man kan välja att få se vissa 
typer av mediafiler som finns tillgängliga i spelaren. Dessa filer kan man då se i en 
avdelning till höger om menyn. Det som är positivt med iTunes är att man i denna 
avdelning kan få se och bläddra mellan filerna genom att exempelvis se bilder på 
albumomslagen. Detta gör att man i denna del av användargränssnittet inte behöver 
kunna läsa för att förstå vilka mediafiler som finns kopplade till spelaren. Dock 
behöver man vara läskunnig för att klara av de andra delarna av gränssnittet. Det 
finns dessutom en hel del knappar som inte behövs i den nya spelaren. 

 
 QuickTime Player: När man öppnar QuickTime Player öppnas en sida med 

mycket information och reklam i form av text och bilder. För att kunna gå vidare 
och spela mediafiler måste man kunna läsa då detta görs i den övre menyraden som 
består av text. Varken utseendet på den första sidan man kommer till eller det att 
man måste kunna läsa för att öppna filer är positiva med tanke på 
Kravspecifikationen. När väl en mediafil är öppnad kommer själva spelaren fram i ett 
nytt fönster. Gränssnittet i detta fönster har en fin och ren design. Fem 
kontrollknappar och ett volymreglage är placerade i en vågrät rad. Ovan dessa 
kontrollknappar finns en slidebar. Det negativa med QuickTime Player är att för att 
öppna nya mediafiler måste man kunna läsa, då detta görs genom en textbaserad 
menyrad även här. 

 
Till QuickTime Player kan man göra egna skins och även ladda ner skins gratis på 
deras hemsida. Det verkar dock som att skins till QuickTime Player inte fungerar på 
samma sätt som för de andra spelarna i denna undersökning. Ett skin till QuickTime 
Player kan bara kopplas ihop till en enda mediafil och visas runt denna när den spelas 
upp. Den ersätter därmed inte originalspelaren. Det går inte heller att skapa ett eget 
skin till QuickTime Player där de olika mediafilerna visas som bilder eller ikoner 
(Drake 2008). 

 
 VLC Media Player: VLC Media Players originalspelare är ganska enkel i sin 

gränssnittsdesign. Ett antal kontrollknappar sitter i en vågrät rad och under dessa 
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finns en slidebar. Överst på spelaren finns en menyrad med text. För att öppna nya 
filer för uppspelning måste man kunna läsa eftersom det är från denna menyrad man 
gör detta. I denna menyrad kan man även göra en hel del inställningar.  

 
Till VLC Media Player finns det en hel del skins som man kan ladda ner gratis från 
hemsidan http://www.videolan.org/vlc/skins.php. På denna hemsida finns även 
information om hur man kan göra sina egna skins. 

 
 Winamp Media Player: Winamp Media Players gränssnitt innehåller tre fönster. 

Det ena fönstret innehåller alla kontrollknappar, vilka är många. I detta fönster finns 
även en slidebar som visar var någonstans i filen man befinner sig. Här finns också 
en loopknapp. Denna loopar dock hela spellistan och inte bara ett litet stycke av en 
mediafil som den nya spelaren eventuellt skulle ha. Det andra fönstret visar 
spellistan, det vill säga de mediafiler som antingen spelas eller väntar på att få spelas 
upp. Dessa visas genom att titelns text är skriven i en ruta. Därmed måste man 
kunna läsa för att veta vilka filer som finns där. Det tredje och sista fönstret är det 
fönster där en film visas när den spelas upp. Här finns även några små 
kontrollknappar som reglerar hur stort detta fönster ska vara. 

 
Det finns skins att ladda ner till Winamp Media Player på hemsidan 
http://www.winamp.com/skins. De flesta av dessa skins är dock också röriga och 
har alldeles för många knappar och funktioner. 

 
 Windows Media Player: Gränssnittet för Windows Media Player innehåller en 

vågrät rad med ganska få kontrollknappar, vilket är bra då det inte blir förvirrande 
för slutanvändaren med en massa oönskade kontrollknappar. Ovanför denna rad 
med kontrollknappar finns en slidebar. Spellistan med de mediafiler som spelas upp 
eller väntar på att spelas är representerade med dess titel i form av text, vilket är 
negativt. För att öppna en ny mediafil, som inte finns i spellistan, måste man gå in i 
menyraden som finns överst i spelaren. För att kunna använda denna måste man 
även här kunna läsa vilket inte ska vara något krav för slutanvändaren för den nya 
spelaren.  

 
Det finns nerladdningsbara skins till Windows Media Player på hemsidan 
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/skins.aspx. Dock har 
de flesta nerladdningsbara skinnen ett rörigt och ganska avancerat gränssnitt, som 
inte är optimalt för slutanvändarna. 

 
 Windows Movie Maker: Eftersom Windows Movie Maker är ett videoredigerings-

program så innehåller gränssnittet mycket mer än det som önskas för den nya 
mediaspelaren. Bland annat finns det många knappar och textlänkar i detta gränssnitt 
med funktioner som inte behövs i den nya mediaspelaren. Dessa knappar och 
textlänkar är därmed förvirrande för slutanvändaren. Något sätt att ändra Windows 
Movie Makers gränssnitt på har tyvärr inte hittats. 
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3.3.3 Ny spelare från grunden 
De tre olika sätten att utveckla den nya spelaren från grunden utvärderades och testades 
sedan. Här kontrollerades det om och hur de skulle kunna vara det rätta sättet att utveckla 
den nya spelaren med fokus på kraven och önskemålen i Kravspecifikationen. QuickTime 
Player var den existerande spelare som kunde snabbspola musik- och filmfiler både framåt 
och bakåt samt spela upp det riktiga snabbspolade ljudet, men föll på dess 
användargränssnitt vad det gäller bland annat visning av mediafiler och text. Då både Adobe 
Director 11 och Java kan använda sig av QuickTime vid uppspelning av mediafiler, testades 
även detta för dessa utvecklingssätt. Detta gjordes för att se om Adobe Director 11 eller Java 
kunde skapa bra användargränssnitt samtidigt som QuickTimes spolningsförmåga kunde 
utnyttjas. 
 

 Adobe Director 11: I Director 11 kan användargränssnitt skapas utan större 
problem. Här kan man själv bestämma hur det ska se ut, vilka knappar som ska 
finnas och hur navigationen mellan de olika sidorna ska fungera. Det finns dock två 
stora problem med Director 11 vid skapandet av den nya mediaspelaren. 

 
Det första problemet är snabbspolningen av mediafilerna. Vid integration med 
QuickTime Player fungerar snabbspolningen fortfarande dåligt. Spolningshastigheten 
är långsam. Dessutom hörs inte det snabbspolade ljudet alls.  
 
Det andra problemet med Director 11 är att det är svårt att leta efter mediafiler i en 
dators hårddisk för att sedan kunna spela upp dessa. Utvecklaren måste från början 
veta vilka ljud- och filmfiler som man vill att den nya spelaren, utvecklad i Director, 
ska spela upp (Adobe 2008e). Man måste dessutom veta var dessa mediafiler är 
lagrade då man skapar den nya mediaspelaren.  
  

 Adobe Flash: En mediaspelare utvecklad i Flash kan inte hitta mediafiler på en 
dators hårddisk (Urami 2008). För att öppna och spela upp filer i ett Flashprogram 
måste man söka efter dem genom att exempelvis i en menyrad välja Öppna fil och sen 
söka igenom mappar i datorns hårddisk efter den önskade filen. Eftersom 
slutanvändaren ska kunna använda den nya mediaspelaren utan att behöva kunna 
läsa, fungerar inte detta sätt alls. Ett program utvecklat i Flash kan dessutom inte 
använda QuickTime Player för att spela upp mediafiler (Urami 2008), vilket 
eventuellt skulle kunnat innebära att snabbspolningen skulle fungera bra. 

 
 Java: Vid utveckling av en ny mediaspelare i Java är det mycket svårt att styra 

snabbspolningen, både framåt och bakåt. De metoder och funktioner som styr just 
snabbspolningen tolkar Java-applikationen bara som rekommendation för hur snabbt 
mediafilen ska spelas. Om Java-applikationen inte klarar av att snabbspola i den 
givna hastigheten försöker den med en lägre hastighet. Ofta gör detta att den nya 
spelaren fortfarande spelar upp filerna i vanlig takt eller bara något snabbare vid 
snabbspolning framåt. Vid testning av snabbspolning bakåt fungerade det inte alls, 
utan filerna spelades upp i normal hastighet framåt.  
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Det riktiga snabbspolade ljudet hördes aldrig vid tester vid snabbspolning av 
mediafiler i Java-applikationen. Detta gällde både då Java kodades med hjälp av Java 
Media Framework och då Java-applikationen använde sig av QuickTime Player. 

 
 

3.4 Sammanfattning 
De spelare som testades mot Kravspecifikationen, se Bilaga 1, var iTunes, QuickTime Player, 
VLC Media Player, Winamp Media Player, Windows Media Player och Windows Movie 
Maker. Tre utvecklingssätt att skapa en helt ny mediaspelare testades också mot 
Kravspecifikationen, vilka var Adobe Director 11, Adobe Flash samt Java. Vid testningen av 
dessa spelare och utvecklingssätt lades fokus på om de kan uppfylla ett fåtal grundkrav som 
är tekniskt svåra. Dessa grundkrav var en förutsättning för att användaren skulle kunna 
bruka mediaspelaren utan assistans. De tekniskt svåra grundkraven är de som beskiver 
spelarens snabbspolning, det vill säga U1, U8 och U9. 
 
Spelarnas och utvecklingssättens för- och nackdelar är: 
 
iTunes: 
 + Snabbspolar både framåt och bakåt. 
 + Bilder finns för filval, vilket inte kräver läskunnighet. 

- Hoppande snabbspolning. 
- Knappar har flera funktioner beroende på hur man klickar på dem. 
- Inget snabbspolande ljud. 
- Rörigt utseende i användargränssnittet. 
- Användaren måste vara läskunnig. 
- Många överflödiga knappar. 
 

QuickTime Player:  
+ Snabbspolar kontinuerligt. 

 + Snabbspolar både framåt och bakåt. 
 + Snabbspolande ljudet hörs. 
 + Automatisk uppspelning vid avslut av snabbspolning. 
 + Bra gränssnitt vid uppspelning av filer. 
 - Snabbspolar långsammare än kassettbandspelare. 
 - Användaren måste vara läskunnig. 
 
VLC Media Player:  

+ Snabbspelar framåt kontinuerligt. 
 + Enkelt gränssnitt vid uppspelning av filer. 

- Ingen snabbspolning bakåt. 
 - Knappar har flera funktioner. 

- Krångligt att gå från snabbspolning till play. 
- Inget snabbspolande ljud. 
- Användaren måste vara läskunnig. 
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Winamp Media Player:  
+ Snabbspolar både framåt och bakåt. 

 + Automatisk uppspelning vid avslut av snabbspolning. 
- Inga snabbspolningsknappar finns i gränssnittet. Tangentbordets piltangenter  
   används istället. 

 - Hoppande snabbspolning. 
 - Inget snabbspolande ljud. 
 - Många överflödiga knappar. 
 - Användaren måste vara läskunnig. 
 
Windows Media Player:  

+ Snabbspolar ljudfiler framåt. 
 + Snabbspolande ljud vid framåtspolning av ljudfiler. 
 + Bra antal kontrollknappar i gränssnittet. 
 - Ingen snabbspolning bakåt av ljudfiler. 
 - Ingen snabbspolning av filmfiler. 
 - Användaren måste vara läskunnig. 
 
Windows Movie Maker:  

+ Snabbspolar både framåt och bakåt. 
 - Inget snabbspolande ljud. 
 - Gränssnittet har väldigt många knappar, länkar och funktioner som inte är  

   önskvärda. 
- Användaren måste vara läskunnig. 

 
 
Adobe Director 11:  

+ Kan styra hur gränssnittet ska se ut. 
 + QuickTime Player kan integreras. 
 - Snabbspolning fungerar inte som önskat, varken med eller utan QuickTime Player. 

- Snabbspolande ljud kan ej genereras. 
- Måste vid skapandet av spelaren veta mediafilers namn samt var dessa filer är  
   sparade. 

 
Adobe Flash:  

+ Kan styra hur gränssnittet ska se ut. 
- Kan inte leta efter filer på en dators hårddisk. 

 - Användaren måste vara läskunnig. 
 - QuickTime Player kan inte integreras. 
 
Java:  

+ Kan styra hur gränssnittet ska se ut. 
+ QuickTime Player kan integerars.  
- Opålitlig och ickefungerande snabbspolning, både med och utan QuickTime Player. 
- Snabbspolande ljud kan ej genereras. 

 
Den spelare som stämde bäst överens med Kravspecifikationen är QuickTime Player. Den 
snabbspolar kontinuerligt både framåt och bakåt samt har snabbspolande ljud. Gränssnittet 
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vid uppspelning är bra. Brister finns dock: Vägen för att komma fram till själva 
uppspelningsfönstret är komplicerad då användaren måste vara läskunnig samt kunna klicka 
sig igenom textbaserade menyer och fönster.  
 
Ingen av de undersökta spelarna eller utvecklingssätten uppfyllde både de tekniska kraven 
och kraven för gränssnittet. 
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4 Digitalisering av analoga material samt lagring av 
mediafiler på hårddisk 
 
Dagens slutanvändare har många olika typer av källor för uppspelning av musik och film. 
Dessa källor är kassettband, CD-skivor, VHS-band samt DVD-skivor. Dessa källor slits 
mycket vid hantering och uppspelning. För att slutanvändarna ska kunna lyssna och titta på 
sin musik och sina filmer även i den nya digitala mediaspelaren, måste de gamla 
mediakällorna föras över och lagras på en hårddisk som den nya mediaspelaren kan komma 
åt. Det finns olika sätt att föra över de olika källorna till en hårddisk. Några av dessa sätt 
överföringssätt tas upp i detta kapitel. 
 
Det är viktigt att den nya digitala mediaspelaren kan spela upp de nya mediafilerna som 
lagrats på hårddisken. Eftersom de olika överföringssätten oftast skapar olika typer av 
filformat är det troligt att man måste ändra dessa så att de passar den nya mediaspelaren. 
Även hur detta kan göras beskrivs i detta kapitel.  
 
Om en användare har samma material på både en CD-skiva och ett kassettband är det en 
fördel om CD-skivans innehåll sparas på hårddisken. Detta bidrar till en mycket bättre 
ljudkvalitet. Dock delas CD-skivans innehåll oftast upp i flera olika filer på datorns hårddisk 
vid överföringen. Detta är inte önskat av användaren då användaren är van vid 
kassettbandets kontinuerliga uppspelning. Det är därför viktigt att antingen överföringen av 
CD-skivor blir till en stor fil, eller att den nya spelaren kan spola mellan de olika filerna som 
om de vore en enda. Samma sak gäller vid överföring av DVD-skivor och VHS-band. DVD-
skivor ger bättre kvalitet på ljud och bild, men behöver ha VHS-bandens spolningsförmåga. 
 
I Kravspecifikationen, se Bilaga 1, beskrivs sex riktlinjer för hur digitaliseringen och lagringen 
av mediafiler bör fungera. 
 

4.1 Analoga material till digitalt 
Då man vill kunna se filmer och lyssna på musik från VHS-band och kassettband på datorn 
är det till stor fördel att föra över dessa till en dators hårddisk. För att göra detta måste man 
göra om dem till digitala data. När man gör detta kallas det för digitalisering. Det finns olika 
sätt att digitalisera analogt material till en hårddisk. Man kan göra detta med ett 
videoredigeringskort eller en capture-box (Kjell&Company a). Skillnaden mellan dessa två 
digitaliseringssätt är att videoredigeringskortet oftast monteras inne i datorn medan capture-
boxen kopplas till USB-uttaget till datorn. För vissa videoredigeringskort kan man välja hur 
mycket komprimering man vill använda vid digitaliseringen. Ju hårdare man komprimerar en 
fil desto mindre plats tar den på hårddisken men kvaliteten på filen försämras. Det gäller 
därför att hitta en bra kompromiss mellan hur mycket plats en fil får ta och hur bra kvalitet 
man vill att filen ska ha. I vissa digitaliseringskort sker dock komprimeringen automatiskt 
och är anpassad för att spara plats på hårddisken men ändå behålla den kvaliteten som finns 
på VHS-bandet eller kassettbandet.  
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En typ av capture-box är ION Tape2PC som man kan köpa via bland annat webbutiken 
”CoolStuff”, www.coolstuff.se. Denna capture-box kopplas direkt till datorns USB-kontakt 
för att kopiera kassettband till datorns hårddisk (IonAudio 2009a). De medföljande 
programvarorna gör om ljudet på kassettbanden till filer av formatet mp3. Dessutom finns 
möjligheten att koppla andra ljudkällor till datorn via denna apparat. Man kan därför till 
exempel även digitalisera vinylskivor via ION Tape2PC. Det finns också inställningar för att 
minska bruset från de analoga källorna, vilket kan vara användbart för att förbättra 
ljudkvalitén.  
 
För att digitalisera VHS-band till en hårddisk finns capture-boxen ION VCR2PC, som också 
kan köpas via webbutiken ”CoolStuff”, www.coolstuff.se. VCR2PC är en spelare för VHS-
band som kan kopplas till en dator via en USB-kontakt (IonAudio 2009b). 
Digitaliseringsprogramvara medföljer och man kan spara filmerna på DVD-skivor eller på 
datorns hårddisk. Via VCR2PC kan man även digitalisera andra typer av videoband genom 
att koppla dess videokamera till VCR2PC. 
 
Om man inte vill köpa en helt ny spelare från vilken man kan digitalisera sina analoga filmer, 
så som VCR2PC, finns Grand AV USB2.0 som finns att köpa på Kjell&Company, 
http://www.kjell.com. Grand AV USB2.0 är ett videoredigeringskort, men monteras inte 
inne i datorn utan kopplas in i datorns USB-kontakt (Kjell&Company b). En programvara 
för videoredigering medföljer också. Vid digitalieringen kan de analoga filmerna sparas i flera 
olika filformat, så som MPEG-1, MPEG-2, AVI och Windows Media-format 
(Kjell&Company b). Grand Av USB2.0 kan även överföra DVD-filmer från en DVD-
spelare till datorns hårddisk. 
 

4.2 DVD och CD till hårddisk 
När man ska föra över filmer och musik från DVD- och CD-skivor måste man ha speciella 
program som kan omvandla dessa till filer som kan spelas upp från en hårddisk på datorn.  
 
Det finns flera olika program för att föra över DVD-filmer till en hårddisk. Två av dessa är 
CloneDVD och DVDShrink. CloneDVD är ett program från SlySoft, med hemsidan 
http://www.slysoft.com. Programmet kan kopiera filmer från DVD-skivor till datorns 
hårddisk (SlySoft 2009b). En hjälpfunktion gör att användaren enkelt kan guidas genom alla 
steg och inställningar vid överföring av filmerna. CloneDVD kan även användas tillsammans 
med SlySofts program AnyDVD. AnyDVD kan avkoda filmer från skyddade DVD-skivor 
(SlySoft 2009a). Den kan också föra över skyddade CD-skivor till datorns hårddisk. 
AnyDVD kan köpas genom hemsidan www.SlySoft.com för från 243 kronor. Programmen 
kan även laddas hem gratis för en provperiod på 21 dagar (SlySoft 2009c). 
 
DVDShrink är ett gratisprogram som man kan ladda ner från hemsidan 
http://www.dvdshrink.org. Programmet avkodar och komprimerar DVD-skivans innehåll 
så att filen på hårddisken blir till önskad storlek (DVDShrink and ATyCGroup 2009).  
 
På många av de ”existerande spelarna”, se 3.1 Existerande spelare,  kan man föra över CD-
skivors innehåll till datorns hårddisk. Dock måste man kolla vilket typ av filformat dessa filer 
då blir. På vissa spelare kan man välja mellan ett antal filformat som mediafilerna ska 
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överföras till. iTunes kan spara en hel CD-skiva som en enda fil, vilket är bra om 
slutanvändaren vill kunna spola kontinuerligt och lyssna på hela skivan i ett streck. 
 

4.3 Ändra filformat 
Vid överföring av olika mediafiler till en hårddisk skapas ofta olika filformat beroende på 
vilken typ av program som använts. För att den nya mediaspelaren ska kunna spela upp 
filerna kan det behövas att man ändrar filerna så att de är av rätt filformat. Detta kan göras 
på olika sätt. Det finns en del nerladdningsbara program på Internet som konverterar olika 
filformat till de man vill ha istället. Här kommer två exempel på sådana program.  
 
AVS Video Converter är ett konverteringsprogram från AVS Media och kan laddas ner från 
hemsidan http://www.avsmedia.com/AVS-Video-Converter.aspx. Detta program kan 
konvertera videofiler till ett stort antal olika filformat, så som MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
wmv, mov och vob för att nämna några (AVSMedia 2009a).  
 
AVS Media har också ett program för konvertering av ljudfiler som heter AVS Audio 
Converter. Nedladdning av detta program görs på AVS Medias hemsida 
http://www.avsmedia.com/AVS-Audio-Converter.aspx. AVS Audio Converter omvandlar 
ljudfiler till ett stort antal filformat, som exempelvis mp3, wma, wav och ogg (AVSMedia 
2009b).  
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5 Förslag på användargränssnitt 
 
Ett förslag på hur gränssnittet för den framtida mediaspelaren skulle kunna se ut skapades. 
Detta gränssnitt utformades i programmet Adobe Director 11, som beskrivs i avsnittet 3.2.1 
Adobe Director 11. Gränssnittet är ett förslag på hur programmet skulle kunna se ut, men 
fungerar inte tekniskt som den färdiga mediaspelaren bör göra enligt Kravspecifikationen, se 
Bilaga1. Detta beror på att, som finns beskrivet i 3.3.3 Ny spelare från grunden, Adobe Director 
11 inte kan uppfylla de tekniska krav som den nya mediaspelaren bör ha. Adobe Director 11 
är dock bra för att skapa just användargränssnitt och prototyper, som man kan klicka och 
navigera sig igenom. Riktlinjer för hur gränssnittet för den nya mediaspelaren bör se ut 
kommer från experter i området, då användargruppen ej är enhetlig samt har svårt att 
kommunicera.  
 
Detta förslag på användargränssnitt är tänkt att vara så enkelt utformat som möjligt, men 
innehålla alla de visuella element som finns i Kravspecifikationen. Nedan följer en 
beskrivning på hur designen på gränssnittsförslaget togs fram och hur det ser ut. Resultat 
från användbarhetstest och förslag på hur gränssnittet kan se ut i framtiden tas även upp. 
 

5.1 Designen 
Alla komponenter användaren kan klicka på eller är påverkbara i gränssnittsförslaget är 
gröna. Knapparna är i olika nyanser av grönt. De knappar som användaren kommer använda 
mest och som är viktigast har en klargrön färg. De knappar som inte ska sticka ut lika mycket 
har en dovare grön färg. Både slidebarens och scrollbarens rörliga delar är gröna. Alla dessa 
knappar och rörliga delar är gröna för att användaren lätt ska kunna se vad som är klickbart 
eller påverkbart. 
 
På alla sidorna, förutom på huvudsidan, finns en grön bakåtknapp i nedre vänstra hörnet. 
Denna bakåtknapp ser likadan ut och är placerad på samma ställe på alla sidorna eftersom 
det är bra att vara konsekvent när det gäller sådana knappar. Användarna behöver därmed 
inte leta efter denna knapp och funktion. När man klickar på bakåtknappen kommer 
användaren till föregående sida, det vill säga en sida upp i hierarkin.  
 
Läskunnighet ska ej krävas för att kunna använda mediaspelaren. Symboler och enkla tecken 
ska därför vägleda användaren rätt. Det är dock viktigt att dessa symboler och tecken inte 
upplevs som barnsliga.  
 

5.1.1 Översikt av gränssnittsförslaget  
Programmets gränssnittsförslag består av fem olika sidor. För att få en överblick över dessa 
sidor samt hur dessa hänger ihop, se Figur 2.  
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Figur 2: Översikt av sidorna i Gränssnittsförslaget. 
 

5.1.2 Huvudsidan 
Den första sidan, huvudsidan, som användarna kommer till när gränssnittsförslaget för 
mediaspelaren öppnas är en sida innehållande två stora klargröna knappar med varsin 
symbol på. Den första knappen, med noter på, tar användaren vidare till musikvalsidan där 
man kan välja mellan olika ljudfiler så som musik och sagor. Den andra knappen, med en tv 
på, tar användaren till filmvalsidan där man kan välja mellan olika filmfiler. På huvudsidan 
finns även en informationsknapp från vilken man kan få information om själva 
mediaspelaren. En länk till inställningar finns också på denna huvudsida. Här ska man kunna 
ställa in mediaspelaren så att den passar den aktuelle användaren. Dessa inställningar kan 
exempelvis vara: feedbackljud på eller av, färgval, storlek på mediaspelaren, storlek på 
eventuell text och var mediafilerna finns på datorns hårddisk. Gränssnittsförslaget på 
huvudsidan ses på Bild 8. 
 

 
Bild 8: Gränssnittsförlsag på huvudsidan. 
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5.1.3 Musik- och filmvalsidorna 
Då användaren trycker på musikknappen eller filmknappen på huvudsidan av 
gränssnittsförslaget kommer man antingen till musik- respektive filmvalsidorna, se Bild 9 och 
Bild 10. 
 

 
Bild 9: Sida för val av musikfiler. 
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Bild 10: Sida för val av filmfiler. 
 
Båda sidorna är uppbyggda på samma sätt. Överst på sidan finns en rubrik i textformat, 
”Musik” respektive ”Film”, som är omgiven av tillhörande symbol. Rubriken har både text 
och symboler för att både läskunniga och icke läskunniga användare ska kunna se att de har 
kommit till rätt sida. 
 
Under rubriken finns ett stort dominerande område i gränssnittsförslaget där alla musik- eller 
filmfiler visas. De filer som finns på användarens dator visas på var sin stor grön knapp med 
en bild eller ett fotografi på som representerar den aktuelle filen. Detta gör att användaren 
snabbt kan se vad de olika filerna innehåller utan att kunna läsa. För att spela upp en fil så 
trycker användaren på tillhörande knapp. För användare som kan läsa och som så önskar 
finns ett alternativ, som syns på Bild 9 och Bild 10, där filernas titlar visas under själva 
knapparna.  
 
Om det finns så många filer på musik- och filmvalsidorna att de inte kan visas samtidigt så 
kommer en scrollbar upp på höger sida om de stora knapparna. Den rörliga delen på 
scrollbaren är grön för att visa att användarna kan påverka denna del för att visa de olika 
filerna. 
 
När användaren har hittat önskad fil och klickat på tillhörande knapp, kommer användaren 
till en uppspelningssida. Uppspelningssidorna ser lite annorlunda ut för musikfiler och 
filmfiler. 
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5.1.4 Uppspelningssidorna 
När användaren har valt önskad musik- eller filmfil genom, att trycka på tillhörande knapp 
på musik- eller filmvalsidan, kommer användaren till en uppspelningssida. 
Uppspelningssidorna för musik- och filmfiler ser lite olika ut, men ser i stort sätt ut på 
samma sätt, se Bild 11 och Bild 12. De knappar som finns på dessa sidor är de som finns 
beskrivna i Kravspecifikationen, se Bilaga 1. Deras funktioner finns också beskrivna i 
Kravspecifikationen.  
 

 
Bild 11: Uppspelningssida för musikfiler. 
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Bild 12: Uppspelningssida för filmfiler. 
 
Båda uppspelningssidorna har fem knappar som kontrollerar själva uppspelningen. Dessa är 
stopp, bakåtspolning, play, framåtspolning samt paus. Dessa är placerade i en lite böjd rad. 
Att de är placerade i denna rad är för att användaren lättar ska se att dessa kontrollknappar 
hör ihop, dvs. att de styr själva uppspelningen. Deras inbördes placering, bland annat med 
den något större playknappen i centrum omgiven av de två spolningsknapparna, ska vara så 
naturligt som möjligt för användaren. 
 
Uppspelningssidorna har ett volymreglage med en tillhörande volymsymbol. För att höja 
eller sänka volymen drar användaren i den gröna delen av volymreglaget. De båda 
uppspelningssidorna har även en tidslinje i form av en horisontell slidebar, placerad ovanför 
kontrollknapparna, som visar var någonstans i musik- eller filmfilen man befinner sig för 
tillfället. Ett alternativ till att spola framåt och bakåt i filerna med hjälp av kontrollknapparna 
är att dra i den gröna delen i tidsslidebaren. Om användaren vill ha denna slidebar på 
uppspelningssidorna eller inte samt om den gröna delen ska vara påverkbar eller ej, bör 
kunna ställas in på inställningssidan som kan nås från huvudsidan, se 5.1.2 Huvudsidan.  
 
Den ruta där filmerna visas på filmuppspelningssidorna, filmrutan, är placerad ovanför 
tidsslidebaren. På filmuppspelningssidan finns även en knapp som gör att själva filmrutan 
förstoras upp och förslagsvis täcker hela skärmen. Denna funktion passar särkskilt bra då 
användaren inte använder en mus för att styra kontrollknapparna, utan exempelvis använder 
en knappsats istället. På musikuppspelningssidan visas en bild eller ett fotografi, som fanns 
på tillhörande knapp på musikvalsidan, ovanför tidsslidebaren. Detta gör att användaren får 
en bekräftelse på vilken musikfil som har valts och spelas upp. 
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5.2 Test och utvärdering av gränssnittsförslaget 
För att kunna utvärdera vad som är bra och mindre bra med gränssnittsförslaget gjordes 
heuristisk testning. En heuristisk testning utförs av personer som är mycket kunniga inom 
det aktuella ämnet. Detta passade bra vid detta skede eftersom gränssnittsförslaget inte 
fungerar rent tekniskt. Testning med tänkta slutanvändare passar bättre i ett senare stadium, 
om en mer fungerande prototyp utvecklas.  
 
Gränssnittsförslaget testades av fem personer. Dessa personer är vana datoranvändare och är 
väl informerade om vad examensarbetet handlar om. De är införstådda i bakgrunden till 
mediaspelaren och hade detta i åtanke under testningen. Personernas åsikter ledde till olika 
förslag till ändringar i gränssnittsförslaget. Förslagen på ändringar tas upp nedan. 
 

5.2.1 Experternas förslag på huvudsidan 
Ett av de förslag som kom på hur huvudsidan kan ändras är att länken till inställningar ska 
ersättas med en knapp med en symbol på exempelvis en skiftnyckel. Detta för att icke 
läskunniga personer också ska kunna ändra inställningar. Förslaget på att en skiftnyckel var 
en bra symbol kom för att just en skiftnyckel ofta får representera inställningar på andra 
tekniska apparater så som mobiltelefoner. 
 

5.2.2 Experternas förslag på musik- och filmvalssidorna 
För att det ska framgå tydligare vilken typ av filer som finns representerade på de två olika 
valsidorna, kom ett förslag på att göra symbolerna på noter respektive tv-apparater i rubriken 
större. Detta för att användarna lättare ska kunna se skillnad på de två annars ganska lika 
sidorna, utan att behöva läsa sig till det i rubriken. I detta förslag ingick också att ramen runt 
rubrikerna skulle kunna tas bort eller ändra färg. Detta för att användarna inte ska tro att 
rubrikerna är klickbara. 
 
Flertalet av personerna som testade gränssnittsförslaget kom med förslag på hur scrollningen 
i musik- och filmvalssidorna kan förbättras. Det mest frekventa förslaget till förändring är att 
själva scrollningsbaren, med tillhörande del som man kan dra i, görs bredare. Upp- och 
nerpilarna som tillhör scrollningsbaren skulle också göras större. Att göra dessa större och 
bredare bidrar till att användaren mycket lättare kan se att scrollningsbaren finns där och att 
man kan påverka den. Ett annat förslag till hur scrollningen kan förändras för att användaren 
lättare ska kunna förstå och påverka bläddringen av filerna är att ha två stora pilar istället för 
scrollningsbaren, en på var sin sida om området med filerna. På detta sätt skulle filerna 
bläddras i sidled då användaren trycker på någon av pilarna. 
 
Ett förslag som alla testpersoner tyckte skulle förbättra scrollningen av filer avsevärt är att 
delar av de filer som man kan scrolla till ska synas. När delar av filerna syns vid den kant som 
man kan scrolla mot, blir det mycket klarare för användaren att det finns fler filer att välja 
mellan. Det blir även enklare att förstå åt vilket håll man ska scrolla för att komma åt dessa 
filer.  
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För att det ska vara tydligare för användaren vilka filer som finns att välja mellan på dessa två 
sidor kom två förslag. Ett är lätt åtgärdat då förslaget var att filerna bör ligga i alfabetisk 
ordning. Det andra förslaget var att när användaren för pilen över en fil så säger programmet 
filens namn alternativt spelar upp en liten bit av ljudet på filen. Detta för att användaren 
enklare och snabbare ska förstå vilken fil som finns var. Att programmet spelar upp namnet 
eller en ljudbit bör vara valbart då denna funktion kan vara väldigt enerverande om 
användaren inte önskar detta. Funktionen kan dock vara väldigt användbar om flera filer 
representeras med snarlika bilder och för den som inte kan läsa. 
 

5.2.3 Experternas förslag på uppspelningssidorna 
Det kom tre förslag på hur placeringen av uppspelningsknapparna kunde ändras. Två av 
dessa förslag innehåller de fem originalknapparna men ordningen har ändrats så att paus- 
och stoppknapparna är närmare playknappen, se Bild 13 och Bild 14. Dessa förslag 
motiverades med att testpersonen tyckte att det kändes mer naturligt med de tre knapparna 
tillsammans.  
 

 
Bild 13: Ett förslag på placering av uppspelningsknappar. 
 

 
Bild 14: Ett förslag på placering av uppspelningsknappar. 
 
Det tredje förslaget på hur uppspelningsknapparna kunde se ut var att stopp- och 
pausknapparna togs bort helt, se Bild 15. Istället skulle playknappen bli en pausknapp då 
användaren klickat på den en gång. Testpersonen som föreslog detta tyckte att det var ett bra 
förslag eftersom det fungerar så på ett flertal existerande spelare. När detta förslag 
presenterades för andra testpersoner sa dessa att de trodde att det skulle kunna bli 
förvirrande för slutanvändarna då en knapp i så fall skulle ha flera funktioner. Om detta 
förslag är bra eller inte skulle senare utvärderingar med slutanvändare kunna utvisa. 
 

 
Bild 15: Förslag på reducering av uppspelningsknappar, där playknapp blir pausknapp vid klick. 
 
Flertalet av de personer som testade gränssnittsförslaget tyckte att ljudreglaget på 
uppspelningssidorna var alldeles för litet. Ett förslag var givetvis att själva ljudreglaget 
behåller sitt utseende, men görs större så att det är lättare att se och att använda. Det kom 
även fler förslag på hur utseendet på reglaget kan ändras så att dess funktion blir tydligare 
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och hur man kan påverka det enklare. Ett av dessa förslag var att den horisontella linjen är 
tjockare där ljudet blir starkare. Detta för att användaren ska se åt vilket håll som ljudreglaget 
ska dras för att det ska bli svagare respektive starkare ljud. Bild 16 nedan visar hur detta kan 
se ut. 
 

 
Bild 16: Ett förslag på hur ljudreglaget kan se ut. 
 
Ett annat förslag på hur ljudreglaget kan ändras för att göra det tydligare är att bredvid själva 
högtalarsymbolen ha två knappar istället för slidebaren. Symbolerna på dessa två knappar 
skulle vara ett plus- respektive minustecken. Detta skulle enligt testpersonen kunna vara en 
förbättring för att användaren enklare ska kunna styra ljudvolymen. 
 
För musikuppspelningssidan kom ett förslag som gällde tydligheten av att användaren var 
just på sidan som spelar upp musik. Detta var att bredvid bilden av filen som spelas upp kan 
symboler av noter visas upp, precis som vid rubriken vid musikvalssidorna.  
 
En symbol på en knapp som skapade diskussion under testningarna var den som på 
filmuppspelningssidan gör att själva filmen spelas i fullskärm. Diskussionerna var kring om 
användaren skulle förstå vad den betydde och om det finns en bättre symbol som kunde 
representera denna funktion. Vissa av testpersonerna tyckte att den symbol som fanns i 
förslaget var bra medan andra tyckte att den borde ändras. Ett förslag på ändring som kom 
var att symbolen skulle bestå av en rektangel med pilar istället för en kvadrat. Detta för att 
ytan där filmen spelas upp är rektangulär och att en symbol som också är rektangulär skulle 
lättare kopplas ihop med att det är uppspelningsytan som ändras om användaren trycker på 
knappen. Ett annat förslag som kom upp var att symbolen istället skulle vara likadan som 
den som maximerar sidor i Microsofts program, så som Internet Explorer och Word, se Bild 
17. Detta för att denna symbol är välkänd för att göra en sida större. Även hur man kommer 
tillbaks från att en film visas i fullskärm till att den vanliga uppspelningssidan visas 
diskuterades. De två förslag som kom fram här var att användaren antingen skulle få trycka 
på Esc-knappen på tangentbordet eller att det skulle finnas en knapp på skärmen som liknar 
fullskärmsknappen men där symbolen var en lite mindre ruta med inåtgående pilar. 
 

 
Bild 17: Förslag på ny symbol för fullskärmsknappen på filmuppspelningssidan. 
 

5.2.4 Sidövergripande förslag från experterna 
Vissa av de personer som testade gränssnittsförslaget tyckte att det var oklart vilken sida man 
kom tillbaks till då man tryckte på bakåtknappen. Från dessa personer kom ett förslag på hur 
det kunde bli tydligare för användaren vilken sida man kom till. Förslaget bestod av att 
istället för en bakåtknapp skulle det finnas tre bakåtknappar med olika symboler på beroende 
på vilken sida användaren är på. Då användaren är på musik- eller filmvalssidorna så har 
bakåtknappen två minisymboler på de två stora knapparna som finns på huvudsidan. Då 
användaren är på någon av uppspelningssidorna så ska bakåtknappen istället ha en 
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minisymbol på tillhörande stor knapp på huvudsidan. Bild 18, Bild 19 och Bild 20 nedan visar 
hur dessa tre knappar kan se ut. 
 

 
Bild 18: Förslag på bakåtknapp för musik- och filmvalsidorna. 
 

 
Bild 19: Förslag på bakåtknapp för musikuppspelningssidan.  
 

 
Bild 20: Förslag på bakåtknapp för filmuppspelningssidan.  

5.3 Framtida utvecklingar 
Vid utveckling av gränssnitt för mediaspelare för personer med autism bör hänsyn tas till 
följande. 
 
Gränssnitt: 

• Konsekventa färger och färgnyanser.  
• Möjlighet att välja mellan att ha med text eller inte. 
• Igenkännbart feedbackljud, som kan sättas på och av. 
• Professionell design.  

 
Knappar: 

• Stora knappar. 
• Konsekvens i utformning.  
• Lätt igenkännbara och tydliga symboler.  
• Logiskt placerade efter funktionsområden. 

 
Styrdon: 

• Olika styrdon ska kunna fungera med gränssnittet.  
 
 
Mitt gränssnittsförslag enligt ovan har: 

• Konsekventa färger och färgnyanser. 
• Text respektive ingen text kan väljas. 
• Konsekvens i utseende och placering av knappar och reglage. 
• För små knappar och reglage på vissa ställen, så som ljudreglage och scrollbarer. 
• Designen basal, bör utvecklas. 

 
Mediaspelarens utseende ska anpassas till användarens ålder och utvecklingsnivå för att 
attrahera till användning. Gränssnittets utformning ska göra användningen enkel och logisk 
för att ge positiv feedback och stimulera till personlig utveckling för användaren. 
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6 Slutsatser 
 
Då detta examensarbete initierades var avsikten att hitta eller utforma en mediaspelare med 
speciella krav för att passa en användare med autism.  
 
Testade befintliga mediaspelare visade sig inte uppfylla de krav som uppsattes. Försök 
gjordes att förändra spelarna så att de skulle uppfylla kraven. Dock kunde inte de uppställda 
önskemålen uppfyllas. Tre olika utvecklingssätt prövades för att utveckla en ny spelare. Inget 
av dessa resulterade i att kraven för mediaspelaren uppfylldes. 
 
Vid skapandet av en ny mediaspelare för denna användargrupp ska fokus läggas på att 
användaren ska kunna använda mediaspelaren helt på egen hand. Programmet ska vara 
självinstruerande, enkelt med tydliga knappar och symboler i vägledande färger samt logiskt 
och konsekvent i sin uppbyggnad. Användaren ska inte behöva vara läskunnig för att kunna 
använda mediaspelaren. 
 
Det är viktigt att utvecklingen av digitala apparater i framtiden även fokuserar på att 
persongrupper utan datorvana och med olika intellektuella och kognitiva svårigheter ska 
kunna förstå och använda de digitala apparaterna självständigt. En sådan utveckling gynnar 
inte bara dessa speciella persongrupper utan även alla andra användare då digitala apparaters 
enkelhet, lärbarhet och effektivitet gör dem mer självförklarande och tillfredsställande. 
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Bilaga 1 - Kravspecifikation 
Detta är en kravspecifikation på vad som ska, bör och kan finnas i det nya 
uppspelningsprogrammet för autistiska personer som vill lyssna på musik och titta på film 
via datorn samt vid digitalisering av analoga källor. 
 
Prioritet 1: Det som har prioritet 1 som märkning är en viktig funktion som ska vara med i 
programmet.  
Prioritet 2: Det som har prioritet 2 som märkning är en funktion som är bra om den finns 
med i programmet, men som inte är någon nödvändighet. 
Prioritet 3: Det som har prioritet 3 som märkning är en funktion som skulle kunna vara ett 
tillägg till programmet, men som inte kommer att prioriteras att utveckla om inte de 
funktioner med märkningen prioritet 1 eller prioritet 2 har utvecklats först. 
 

Uppspelningsprogrammet (U) 
 
ID: U1 PRIORITET: 1 
Beskrivning: De styrknappar som ska finnas i programmet är play, stopp, bakåtspolning 
samt framåtspolning. 
 

ID: U2 PRIORITET: 1 
Beskrivning: Användaren ska på ett enkelt sätt kunna välja önskad video- eller ljudfil i 
programmet. 
 

ID: U3 PRIORITET: 1 
Beskrivning: Programmet bör inte innehålla text som är nödvändig att kunna läsa för att 
använda programmet. 
 

ID: U4 PRIORITET: 1 
Beskrivning: Programmet får inte spela upp omotiverade ljud, som ljuder utan att 
användaren har gjort något i programmet.  
 
ID: U5 PRIORITET: 1 
Beskrivning: Gränssnittet måste vara utformat på ett sådant sätt att användaren enkelt kan 
styra det med önskat styrdon (vilket eventuellt inte är en datormus utan någon typ av 
knappsats eller en annan typ av styrdon). 
 

ID: U6 PRIORITET: 1 
Beskrivning: Styrknapparna i gränssnittet ska se likadana ut och fungera på samma sätt 
oberoende av vilken typ av fil som spelas upp, eftersom det är viktigt för användaren att 
kunna styra både ljud- och videofiler på precis samma sätt. 
 
ID: U7 PRIORITET: 1 
Beskrivning: Det ska synas på en knapp i gränssnittet att den är nedtryckt. 
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ID: U8 PRIORITET: 1 
Beskrivning: När bakåt- samt framåtspolning pågår är det viktigt att det verkliga 
snabbspolade ljudet spelas upp. 
 
ID: U9 PRIORITET: 1 
Beskrivning: Bakåt- och framåtspolningen ska ske kontinuerligt, det vill säga inte hoppa ett 
antal sekunder framåt eller bakåt. 
 
ID: U10 PRIORITET: 2 
Beskrivning: En handledning för uppspelningsprogrammet bör finnas, innehållande 
information om programmet samt hur det kan användas. 
 

ID: U11 PRIORITET: 2 
Beskrivning: Feedbackljud vid knapptryckningar bör finnas, särskilt om användaren 
använder datormus som styrdon. 
 

ID: U12 PRIORITET: 2 
Beskrivning: Feedbackljud bör vara behagliga att lyssna på för användaren. De får 
exempelvis inte innehålla högfrekventa ljud. 
 

ID: U13 PRIORITET: 2 
Beskrivning: Feedbackljud bör kunna stängas av och sättas på. 
 
ID: U14 PRIORITET: 2 
Beskrivning: En pausknapp i gränssnittet skulle kunna läggas till, om det via 
användbarhetstester anses behövas. 
 
ID: U15 PRIORITET: 2 
Beskrivning: Vid spolning ska playknappen fortfarande vara nedtryckt och vid avslutad 
spolning ska filen automatiskt börja spelas igen i normal hastighet (playknappen nedtryckt). 
 
ID: U16 PRIORITET: 2 
Beskrivning: Hastigheten vid spolning av filerna ska vara samma som för en 
kassettbandspelare. 
 
ID: U17 PRIORITET: 3 
Beskrivning: En loopknapp i gränssnittet, som automatiskt loopar en önskad del av video- 
eller ljudfilen, skulle kunna vara ett bra tillägg. 
 

ID: U18 PRIORITET: 3 
Beskrivning: För att på ett visuellt sätt visa var någonstans i filen uppspelningen befinner 
sig, skulle en ”slidebar” kunna visas (som finns i många uppspelningsprogram idag). 
Användaren bör kunna välja om ”slidebaren” ska visas eller inte. Ett exempel på hur en 
”slidebar” kan se ut är följande: 
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Digitalisering (D) 
 
ID: D1 PRIORITET: 1 
Beskrivning: Användaren, personal eller anhöriga till användaren ska på ett enkelt sätt 
kunna digitalisera analogt material till en dators hårddisk. 
 

ID: D2 PRIORITET: 1 
Beskrivning: Användaren, personal eller anhöriga till användaren ska på ett enkelt sätt 
kunna föra in CD- och DVD-skivor till en dators hårddisk. 
 

ID: D3 PRIORITET: 1 
Beskrivning: Handledningar till de olika digitaliseringssätten ska kunna följas på ett bra sätt 
av personal och anhöriga till användaren. 
 
ID: D4 PRIORITET: 1 
Beskrivning: Handledningarna ska innehålla både hur själva digitaliseringen ska utföras 
samt hur och var de nya filerna ska sparas i datorn. 
 

ID: D5 PRIORITET: 1 
Beskrivning: Digitaliseringen ska generera video- och ljudfiler på datorns hårddisk som 
uppspelningsprogrammet sedan ska kunna använda och spela upp på önskat vis. 
 

ID: D6 PRIORITET: 2 
Beskrivning: Vid överföring av CD-skivor till datorns hårddisk bör hela CD-skivan sparas 
som en enda ljudfil, det vill säga inte delas upp i många små ljudfiler. Alternativt ska de 
många ljudfilerna kunna spelas upp i följd samt spolas mellan som om de satt ihop. 
 
 


