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Riktlinjer för utveckling av tipsapplikationer till 

mobiltelefoner 

Sammanfattning 

Det senaste årtiondet har vadslagning på nätet ökat markant i popularitet och med de senaste 

årens teknikutveckling har det blivit allt enklare att tippa även i mobiltelefonen. Några 

spelbolag har även släppt applikationer som möjliggör tippning genom mobiltelefonen. Något 

som dock saknas är tjänster anpassade för mobiltelefonen som förser tipparen med information 

och statistik kring matchen som skall tippas på. 

Mitt syfte med den här rapporten är att undersöka vad för typ av innehåll som är av intresse för 

användaren samt vad man bör tänka på vid utveckling av en sådan applikation. Målet är sedan 

att som slutsats presentera ett antal riktlinjer grundade i resultaten. 

För att genomföra detta arbete har jag genomfört en litteraturstudie med fokus på teori kring 

riktlinjer för gränssnittsdesign. Jag har även genomfört en expertutvärdering, en enkätstudie 

samt två omgångar av användartester. 

Ur slutsatsen kan lyftas att det är viktigt att logiskt dela upp informationen så att användarna 

slipper rulla åt olika håll för att leta efter informationen på en och samma sida. Det är också 

viktigt att med hjälp av färger och bilder göra applikationen inbjudande att använda. Tilläggas 

bör att detta kan göras så länge som det tillför information. Exempelvis genom att ett fält 

innehållandes ett resultat färgas grönt inte bara som en estetisk detalj utan även för att 

understryka att matchens vunnits av laget ifråga. Mina studier visade att en sådan här 

applikation främst bör rikta sig mot de mer spontana tipparna då det visade sig att användarna 

var mer öppna för att utföra sidosysslor i samband med matcher de inte var känslomässigt 

knutna till. Detta kan till exempel göras genom att inte knyta applikationen till användarens 

favoritlag utan mer fokusera på matcher som spelas inom en snar framtid, exempelvis matcher 

som spelas samma eller nästa dag. Att i applikationen förse användarna med ett konkret tips, 

tydligt motiverat av statistik, kan hjälpa användarna till att ta snabba beslut kring ett tips. 
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Guidelines for development of betting 

applications for mobile devices 

Abstract 

Online betting has grown in popularity the last decade and with the most recent years’ quick 

development of mobile phones it has become easy to place a bet with your smartphone. Some 

bookmakers have released betting applications for smartphones. Something that is not well 

covered though is services aimed towards smartphones that will give the user information and 

statistics regarding the match which is in question of a bet. 

My purpose with this thesis is to investigate what type of content that is of interest for the user 

and also what one as a developer should have in mind when developing an application like this. 

In the end my intended goal is to present guidelines based on the result of the study. 

To go through with this thesis I have started with a literature study, mostly focused on the 

theory regarding guidelines in the area of interface design. I have also conducted an expert 

evaluation, a questionnaire and two sets of user tests. 

Some things that could be highlighted from the conclusion is that it is important to separate the 

information and divide it logically so that the user do not have to search and scroll for the 

information. It is also important to use colours and images to make the application more inviting 

to use. This should be done as long as it adds information to the page. For example, if a field 

that contains a result has a green background it is not only an esthetic detail but it also tells the 

user that the match was won by the team in question. My research showed that an application 

like this should be aimed towards the more spontaneous bettors, mostly because the users where 

able to pay focus to something else during matches that they were not emotionally connected 

with. This could be done by for example not tying the application to the user’s favourite team 

but instead focus on the matches that are coming up in the near future. To let the application 

provide the users with a bet motivated by statistics could help the users to place a bet in a quick 

way. 
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1 Inledning 
I detta kapitel ges en introduktion till bakgrunden för uppsatsen samt 

problemformulering och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Vadslagning på internet har funnits i lite drygt 15 år. De senaste åren har det blivit enklare och 

mer tillgängligt att tippa med hjälp av sin mobiltelefon. Fler och fler spelbolag släpper 

applikationer där användaren finner samma spelutbud som på hemsidan. Dessa applikationer 

förutsätter dock att användaren vet på vad (vilken match) - samt hur (vilken utgång) spelet ska 

läggas. Något som dessa applikationer saknar är dock innehåll som ger användaren mer 

information om hur förutsättningarna för matcherna som är möjliga att tippa på ser ut. Med 

förutsättningar menas bland annat grundligare statistik för de båda lagen som möts i en viss 

match eller yttre förhållanden såsom väder, spelplats samt matchens dignitet.  

1.1.1 Uppgiften 

Jag tog under våren kontakt med Betsson Group och fick därifrån uppgiften att ta fram ett 

konceptförslag på hur en applikation med syftet att hjälpa tipparen, eller i detta fall kunden, med 

att komma fram till ett tips. Detta genom att förse tipparen med lämplig information. Min 

uppgift var huvudsakligen att ta reda på vad för information detta var samt hur den skulle 

presenteras. 

1.2 Syfte 

I detta examensarbete vill jag studera hur behovet av en sådan applikation ser ut, vad för typ av 

information den i så fall ska innehålla samt hur man på ett bra sätt kan presentera data så att 

användaren kan tolka och dra slutsatser som slutligen kan leda till ett lagt spel. Målet är att ta 

fram en prototyp på en applikation som svarar mot ovan nämnda funderingar och med hjälp av 

tester presentera ett antal riktlinjer för utveckling av denna typ av applikation. 

1.3 Frågeställning  

Min huvudfråga som ligger till grund för detta arbete är: 

 Vad bör man tänka på när man presenterar idrottsrelaterad data och statistik för att fånga 

användarnas uppmärksamhet samt förenkla deras analys av tillgänglig data?  

Två underfrågor som kan hjälpa mig att svara på huvudfrågan är: 

 Vilka generella riktlinjer kring gränssnittsdesign är viktiga vid utvecklingen av en 

applikation som behandlar idrottsrelaterad data och information? 

 Vilken information relaterad till matchen, lagen och spelarna vill användaren kunna ta del 

av genom applikationen? 

Min tanke är att utforma en prototyp som baseras på resultaten från användarstudierna. Denna 

prototyp hjälper mig sedan att svara på min huvudfråga och slutsatsen kommer att rendera i ett 

antal riktlinjer. 
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Jag tänker att mitt vetenskapliga bidrag främst blir de riktlinjer som presenteras i slutsatsen. 

1.4 Avgränsning 

Eftersom spel kan placeras på alltifrån idrotter såsom golf, curling eller handboll samt andra 

händelser såsom politiska omröstningar eller musiktävlingar likt Idol eller Talang har jag valt att 

lägga fokus på spel som har med fotboll att göra. Detta eftersom statistiken kring de olika 

kategorierna kan variera i utformning.  

Personerna jag testar på bör också ha en så pass grundläggande kunskap om fotboll och 

vadslagning för att kunna tolka informationen som ges och med hjälp av denna ta ett beslut 

kring spelet på matchen. 

1.5 Samarbete 

Parallellt med detta examensarbete har en annan student från Medieteknikprogrammet på KTH, 

Johan Olsson, också skrivit sitt examensarbete hos Betsson Group. Ursprungligen fick vi 

liknande uppgifter men vi har sinsemellan sett till så att våra respektive arbeten särskiljer sig 

från varandra. Dock har visst samarbete skett där det varit lämpligt, främst i form av 

enkätstudien som vi konstruerade, distribuerade och analyserade gemensamt. I de delar av 

rapporten som behandlar de moment där vi har samarbetat har jag skrivit på vi-form istället för 

jag-form. 

1.6 Begreppsdefiniering 

Vadslagning är ett centralt begrepp i denna rapport. Till skillnad från engelskans ”betting” finns 

inget bra ord som går att böja eller använda i de flesta situationer. De synonymer som vanligen 

används i svenskan är exempelvis tippning eller spel. Jag har valt att i den mån det passar 

använda mig av vadslagning och tips för att inte blanda en massa begrepp. I delarna som 

behandlar enkäten förekommer dock ”betta(r)” och ”betting”. En förklaring till detta finns att 

läsa i kapitlet Diskussion under avsnittet Självkritik. 

Nedan följer en enklare ordlista för att förklara några återkommande begrepp: 

 Ett tips – Pengar satsas på en utgång av en tävling, exempelvis hur en match slutar. Kan 

också benämnas som ett spel. 

 Lägga ett spel – Att tippa. Kan liknas vid att placera (pengar på) ett spel, ur engelskans 

”place a bet”. 

 Livetips – Ur engelskans livebet. Ett tips som läggs på en match eller tävling som pågår. 

 Spelbolag – Företag som bedriver spelverksamhet. 

 Betta(r) – Svengelska för tippa(r). 

 Betting – Vadslagning. 

 Odds – Ett av spelbolaget bestämd faktor för att visa hur mycket den som tippar kan vinna 

på en utgång. (Exempelvis ger 100 satsade kronor på lag X tillbaka 220 kronor om oddset 

är 2,20. 220 kronor minus 100 kronor ger då 120 kronor i vinst.) 

 Startelvor – De elva spelarna i ett lag som har tagits ut av tränaren för att starta matchen.  
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 Formkurva – Syftar inom idrotten till hur laget presterat på sistone, exempelvis sett till hur 

många poäng som tagits de senaste fem spelade matcherna. 

 Trend – I denna rapport syftar trend främst till statistiska trender, exempelvis att lag X har 

vunnit sex matcher i rad.  
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras teorin som ligger till grund för uppsatsen. 

2.1 Användbarhet och användbarhetsdesign 

Inom människa-datorinteraktion är användbarhet ett centralt begrepp. Användbarhet, och 

användbarhetsdesign, handlar om att utforma nya system och program med användarens bästa i 

åtanke. 

Användbarhetsdesign kan ses som en kombination av ”usability engineering” och 

interaktionsdesign där man plockar det bästa ur de båda områdena och har en aktiv och 

kontinuerlig kontakt med användarna under den iterativa utvecklingsprocessen. Man kan på ett 

sätt se interaktionsdesign som en del inom användbarhetsdesign som främst täcker delarna 

navigering, representationer och informationsstrukturer i användargränssnittet. (Gulliksen & 

Göransson, 2002). 

2.2 Att känna sin användare 

Gulliksen & Göransson (2002) skriver mycket om att kontakten med användarna är viktig. 

Även Shneiderman & Plaisant (2004) trycker på vikten av att förstå användarna och deras 

uppgifter. Det är viktigt att vara medveten om att människor lär sig, tänker och löser problem på 

olika sätt varför en lösning på ett problem som för utvecklaren känns självklar, exempelvis att 

placera en viss funktion under en viss meny, inte alls fungerar lika bra för användaren. 

Ofta är ett system inte riktat till en specifik användargrupp utan målgruppen kan innehålla olika 

typer av användare med olika erfarenhet. Man brukar generellt dela in användarna i tre grupper 

baserat på kunskaps- och erfarenhetsnivå. (Shneiderman & Plaisant, 2004) 

Förstagångsanvändarna är de som använder systemet för första gången. Det kan handla om 

användare som har viss erfarenhet av andra system inom angränsande områden som testar ett 

nytt system, dessa är mer typiska förstagångsanvändare. I samma kategori finns även nybörjarna 

och det kan till exempel vara äldre människor med begränsad datorvana som lär sig att skicka e-

post. (Shneiderman & Plaisant, 2004) 

Nästan alla användare spenderar en kortare tid i nybörjarkategorin men väldigt få stannar där 

alltför länge. De flesta strävar efter att lära sig och vill sällan förbli nybörjare. (Cooper, 

Reimann & Cronin, 2007) 

Den gruppen som innefattar flest användare är ”the intermediate users”, medelanvändarna. De 

har vana och kunskap av olika gränssnittskoncept men kan ha vissa svårigheter att ta sig an ett 

nytt system där menyer, terminologi eller layout skiljer sig från vad de är vana vid. 

Den sista gruppen är expertanvändarna. Deras primära mål är att uträtta sitt arbete med största 

effektivitet och vill således bland annat inte ha för mycket onödig återkoppling från systemet. 

De använder gärna hjälpsidor och guider till systemet för att exempelvis lära sig 

kortkommandon och liknande för att på så sätt arbeta ännu effektivare. 

Den stora utmaningen med att utveckla ett nytt system är att designa ett gränssnitt som tilltalar 

och tillfredsställer alla tre grupperna. En vanlig lösning enligt Cooper, Reimann & Cronin 

(2007) är ofta att skapa ”steg-för-steg”-guider till nybörjarna, så kallade ”wizards” samtidigt 

som man begraver de mer avancerade funktionerna som experterna använder djupt ner i 

menysystemet. 
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2.3 Aktivitetscentrerad design 

Robert Hoekman Jr. (2011) skriver i sin bok Designing the Obvious om användarcentrerad 

design, User-Centered Design (UCD), kontra Donald Normans (2005) teorier om 

aktivitetscentrerad design, Activity-Centered Design (ACD). 

Hoekman (2011) menar att människor anpassar sig efter ny teknik. Han tar som exempel upp 

hur många olika knappar, apparater, gränssnitt och fjärrkontroller som vi kommer i kontakt med 

under en dag och hur dessa krävt en viss inlärning, vissa felsteg samt troligen en del läsning i 

manualen men att man ändå lär sig använda produkten och senare använder den utan att 

närmare tänka på hur. 

Detta, menar Hoekman (2011), pekar på att det alltså är fullt möjligt att skapa ett gränssnitt som 

svarar till användarnas krav och behov utan att vi nödvändigtvis behöver veta hela deras 

livshistoria. Ofta sker även utvecklingsprojekt inom en snäv tidsram vilket gör att man inte 

hinner gräva djupt i hur de potentiella användarna tycker och tänker. Och även om man hinner 

med det är en vanlig tendens att man lyssnar till de som skriker högst vilket i sin tur kan slå 

tillbaka på övriga användare och till och med göra det svårare för dessa att använda produkten. 

Donald Norman (2005) har en teori kring detta som han kallar aktivitetscentrerad design. I sin 

artikel Human-Centered Design Considered Harmful skriver han om hur många produkter blivit 

framgångsrika tack vare att man haft en djupare förståelse för de handlingar eller uppgifter som 

skall utföras, snarare än en djupare förståelse för användarna. Norman (2005) tar upp Apple 

som exempel där man har slopat fokus på användarna och istället använt en "diktatorisk" 

designledare som jobbat enligt devisen "Jag struntar i vad användarna säger; jag vet vad som är 

bäst för dem". 

Hoekman (2011) skriver att ACD kan vara effektivt till en början, då utvecklingsteamet 

funderar på vilken aktivitet som applikationen måste stödja. Efter det kan man sedan fokusera 

på mer praktiska delar och bryta ner aktiviteten till mindre grupper av uppgifter. Hoekman 

(2011) menar att uppgifter är greppbara och att dessa går att designa lösningar till utan att känna 

sina användare. 

Dock medger Hoekman (2011) att ACD har sina brister. Han menar att UCD är för brett och 

tittar för mycket på användaren, medan ACD är lite för smalt och istället knappt tittar något på 

användaren. 

Applikationerna som designas ska tjäna som lösningar till användarnas problem. Problem är 

kopplade till situationer, till exempel en joggare som snabbt vill kunna byta låt på sin 

musikspelare utan att behöva stanna och gå igenom flera menyer. Människor är dock mer än de 

applikationer de använder. Mycket av det som vi kan lära oss om användarna/människorna är 

irrelevant för designprocessen. Hoekman (2011) menar att vi inte behöver vara deras bästa 

vänner utan istället ska sträva efter att hjälpa dem lösa sina uppgifter på ett bra sätt.  

2.4 Riktlinjer för gränssnittsdesign 

Inom gränssnitts- och interaktionsdesign är ”guidelines”, eller riktlinjer på svenska, ett vanligt 

förekommande samt väl användbart verktyg. Shneiderman & Plaisant (2004) tar upp några 

exempel på riktlinjer som satt sina spår, bland dessa kan nämnas Apples och Microsofts 

riktlinjer för skrivbordsgränssnittet som satte en standard för hur dessa skulle designas. 

Riktlinjerna kommer oftast från designers som reflekterar över slutförda projekt så att dessa 

sedan kan användas för framtida projekt. Oftast finns det inom olika företag specifika riktlinjer 

för hur deras produkter skall utvecklas men även generella och vedertagna riktlinjer går att 
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stödja sig mot som en bra startpunkt. Man bör dock alltid se till varje enskilt projekt och 

anpassa sig efter detta när man använder sig av dessa riktlinjer. (Shneiderman & Plaisant, 2004) 

2.4.1 De åtta gyllene reglerna 

Shneiderman & Plaisant (2004) presenterar i deras bok Designing the user interface: strategies 

for effective human-computer interaction något de kallar de åtta gyllene reglerna. Dessa mer 

generella riktlinjer verkar vara tämligen vedertagna inom området gränssnittsdesign och 

hänvisas bland annat till av Gulliksen & Göransson (2002). Jag tänker här gå igenom dem kort. 

Sträva efter konsekvens 

Detta är oftast den regel som inte följs av utvecklare och gränssnittsdesigners. Den kan dock 

vara svår att följa då det finns många typer av konsekvens. Det som bör eftersträvas är dock: 

 Konsekvens vid design av liknande tillvägagångssätt vid liknande uppgifter. 

 Konsekvens i meddelanden och återkoppling från systemet, till exempel språk och 

terminologi i promptar, menyer, knappar och hjälpsidor. 

 Konsekvent design sett till val av färg, typsnitt och layout. 

Möjliggör användbarhet för alla 

För att tillgodose de olika behoven som olika typer av användare kan tänkas ha bör detta 

undersökas. Designen bör sedan möjliggöra formbarhet, det vill säga att användaren ska kunna 

anpassa systemet efter sina behov. Det kan vara bra att jämföra användarnas skillnader gällande 

erfarenhet, ålder, tekniska förutsättningar etcetera. 

Ge informativ återkoppling 

Systemet bör ge återkoppling för varje handling som användaren genomför. För att det inte ska 

skapa irritation bör återkopplingen vara mindre utmärkande vid frekventa eller mindre 

handlingar. Designern bör framhäva de intressanta objekten visuellt för att tydligare kunna visa 

på förändringar och händelser som orsakas av användarens handlingar. 

Utforma dialoger så att de bidrar till att uppgiften slutförs 

Vid sekvenser av användarhandlingar ska en tydlig struktur av start, mittdel och avslut finnas. 

Med hjälp av informativ feedback från systemet får användaren veta när en del är avklarad. 

Detta ger användaren en känsla av belåtenhet när en del av uppgiften är avklarad och 

användaren kan fortsätta till nästa del tills dess att hela uppgiften är slutförd. 

Förebygg fel 

Sträva efter att designa systemet så att användaren inte tillåts att göra fel, exempelvis genom att 

gråmarkera icke valbara alternativ i en meny eller att ge informativ feedback när felaktig 

information matats in i ett formulär. Om så görs bör systemet låta användaren rätta till misstaget 

utan att systemet ändrar tillstånd, exempelvis byter sida, så att inte övrig, korrekt, information 

försvinner. 

Låt användaren ångra sina handlingar 

Användarens handlingar ska i största möjliga mån kunna ångras. Detta ger användaren en 

trygghet vilket gör att användaren vågar utforska systemet samt använda okända funktioner. 
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Låt användaren känna att denne har kontroll 

Erfarna användare vill känna att de har kontroll/bestämmer över gränssnittet och att gränssnittet 

svarar till deras handlingar. Oväntade händelser, ologiska tillvägagångssätt för att genomföra en 

uppgift eller svårighet att få ut önskad information gör att användaren blir missbelåten. 

Användarna bör vara de som tar initiativ till handlingar istället för att de får agera utefter 

handlingar från systemet.  

Minska belastningen på korttidsminnet 

Sträva efter att minska moment som kräver att användaren behöver komma ihåg siffror, värden 

eller andra typer av information mellan olika stadier/tillstånd av systemet. 

2.4.2 Riktlinjer för mobila enheter 

Shneiderman & Plaisants (2004) åtta gyllene regler, som kan ses som de generella riktlinjerna 

för gränssnittsdesign, har funnits sedan 1998 men inte uppdaterats. Det är ont om liknande 

riktlinjer för mobila enheter men i en artikel resonerar Gong & Tarasewich (2004) om hur man 

kan applicera Shneiderman & Plaisants (2004) riktlinjer på mobila gränssnitt och vad som 

eventuellt behövs korrigeras. 

De menar att hälften av Shneiderman & Plaisants (2004) regler går att applicera på mobila 

enheter utan större förändring. Dessa är: 

 Möjliggör användbarhet för alla 

 Ge informativ återkoppling 

 Utforma dialoger så att de bidrar till att uppgiften slutförs 

 Låt användaren känna att denne har kontroll 

Den andra hälften behöver dock enligt Gong & Tarasewich (2004) några tillägg för att kunna 

appliceras på mobila enheter. De presenterar även ett antal egna riktlinjer, mer specifika för 

mobila enheter. 

Sträva efter konsekvens 

Här bör man även tänka på konsekvens mellan plattformar, exempelvis bör val av färg, 

teckensnitt och dylikt vara liknande på en hemsida och dess motsvarande mobila applikation. 

Låt användaren ångra sina handlingar 

För att användaren ska kunna känna sig trygg ska det vara lätt att kunna ångra sina handlingar 

och lätt att backa bakåt i systemet. Detta kan vara svårare att åstadkomma på en mobil enhet, 

dels på grund av att skärmytan är mindre än på en dator men också på grund av avsaknaden av 

ett fysiskt tangentbord samt att menysystemet skiljer sig något från en dator. Samtidigt är det 

värt att påpeka att större mängder textinmatning inte är vanligt i mobila applikationer vilket gör 

att huvudfokus för denna punkt är att se till att man på ett bra sätt kan backa sig bakåt mellan 

olika steg i applikationen. 

Gong & Tarasewich (2004) tar även upp att mobiltelefoner har mindre minne än datorer och att 

detta kan försvåra möjligheten att implementera ångra-funktioner och liknande. (Det är dock 

enligt min mening en något utdaterad punkt då dagens telefoner i vissa fall matchar en del 

datorer vad gäller prestanda. Man får ha i åtanke att artikeln är skriven 2004.) 
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Förebygg fel  

Ett återkommande påpekande från artikelförfattarna är att mindre skärmar och mindre yta att 

jobba med är något man måste ha i åtanke vid utveckling och design av mobila applikationer. 

Att peka med fingrar kan vara svårt varför ”luft” mellan olika objekt kan vara viktigt. Denna 

punkt knyter även an till den tidigare; om man nu råkar klicka på ett annat objekt än det som var 

intentionen är det viktigt att kunna backa och göra om på ett smidigt sätt. 

Minska belastningen på korttidsminnet  

Användningsmiljön för mobila applikationer skiljer sig ofta från när man sitter vid en dator. 

Exempelvis är det vanligt att man använder mobilen på offentliga platser såsom i tunnelbanan 

eller dylikt. Detta gör att det är ännu viktigare att inte kräva av användaren att denne måste 

minnas en massa saker mellan olika steg i applikationen då det finns en hel del annat som 

användaren måste fokusera på. 

Designa för multipla och dynamiska sammanhang  

Man bör tänka på att miljöförhållandena kan skilja sig markant mellan olika situationer. Det kan 

hända att användaren använder applikationen en solig dag utomhus eller inomhus vid sämre 

belysning eller i miljöer där ljudnivåerna varierar. Detta brukar dock numera regleras 

automatiskt av telefonerna men kan ändå vara värt att tänka på så att man inte har en applikation 

där färgtemat är väldigt mörkt så att text och knappar har svårt att sticka ut. 

Designa för begränsad eller delad uppmärksamhet  

Detta knyter an till den tidigare punkten. Användaren kanske inte kan fokusera helt på en 

uppgift eller kanske inte har den som primärt fokus. Applikationer som begär för mycket 

uppmärksamhet kan göra att användarna misslyckas med andra uppgifter. Gränssnittet skall 

kräva minsta möjliga uppmärksamhet av användaren varför det kan vara smart att exempelvis 

använda ljud eller taktil återkoppling vid händelser istället för visuell återkoppling. 

Designa för snabbhet och snabb återställning  

Eftersom tidsperioden som man använder en applikation kan vara väldigt kort är det viktigt att 

användarna skall kunna arbeta snabbt och på ett enkelt sätt spara eventuellt arbete eller lämna 

applikationen för att sedan återgå till samma stadium. 

Designa för ”top-down”-interaktion  

Små skärmar gör att inte all information kan visas samtidigt. Då man helst vill undvika att 

användaren ska behöva rulla upp eller ner på sidan allt för mycket är det bra att använda flera 

nivåer eller lager av information. Det översta lagret bör vara av översiktlig karaktär medan 

detaljerna kommer i lagrena under. 

Tillåt individuell anpassning  

Mobila enheter är på ett sätt mer personliga än till exempel vanliga telefoner eller hemdatorer 

som ofta delas mellan flera användare. Användaren ska därför kunna anpassa applikationen 

efter sina preferenser genom att exempelvis kunna välja färgschema eller textstorlek. 

Designa för njutning  

Estetik är en del av en god användarupplevelse och en tilltalande applikation lockar till 

användning. 
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3 Metod 
I detta kapitel behandlas och motiveras valda metoder. 

3.1 Tillvägagångssätt  

För att genomföra detta examensarbete har jag valt att genomföra en litteraturstudie, en 

expertutvärdering, en enkät samt två omgångar av användartester för att samla in tankar samt få 

återkoppling på min prototyp. Jag har valt att använda resultatet från föregående moment för att 

gå vidare med nästa, exempelvis genom att använda det jag fått ut från litteraturstudien, 

expertutvärderingen samt enkäten inför användartesterna. 

Jag har under användartesterna använt mig av den iterativa process som Gulliksen & Göransson 

(2002) skriver om i boken Användarcentrerad Systemdesign. Ett designförslag har utvärderats, 

jag har fått återkoppling som sedan analyserats och tillämpats på nästa designförslag. 

3.2 Expertutvärdering 

Expertutvärderingar kan genomföras både sent och tidigt i designprocessen. Resultatet av en 

expertutvärdering är förslagsvis identifierade problem och/eller rekommendationer till 

förändringar.  

Några olika metoder för att genomföra en expertutvärdering kan till exempel vara: 

 Heuristisk utvärdering – Gränssnittet utvärderas efter hur väl det överensstämmer med 

olika designregler, exempelvis de åtta gyllene reglerna. 

 Utvärdering mot riktlinjer – Gränssnittet stäms av mot befintliga riktlinjer, antingen 

framtagna av företaget själva eller andra mer generella riktlinjer. Detta kan dock ta lång tid 

om det är många riktlinjer. 

 Konsekvens-inspektion – Fokus ligger på att titta på konsekvens mellan olika delar av 

gränssnittet, till exempel terminologi, val av typsnitt, färgval och layout.  

 Kognitiv genomgång – Gränssnittet gås igenom ur ett användarperspektiv, lämpligen 

genom att utföra några specificerade uppgifter som är typiska för användarna. 

Inledningsvis bör mer vanligt förekommande uppgifter göras men det kan också vara av 

värde att granska andra, mer specifika uppgifter. Detta är också en bra metod för att 

granska kritiska moment såsom felhantering. 

Då olika experter kan hitta olika problem är det att föredra att göra expertutvärderingarna med 

mer än en expert. En risk med expertutvärderingar kan vara att experterna saknar adekvat 

förståelse för användarnas mål och syften. Det kan även vara svårt för en expert att sätta sig in i 

hur typiska förstagångsanvändare tänker och uppför sig. (Shneiderman & Plaisant, 2004) 

3.2.1 Min expertutvärdering 

Jag valde att genomföra en expertutvärdering på två applikationer vars funktionalitet liknar den 

jag tänkt undersöka behovet av. Målet med denna var främst att se hur liknande applikationer 

kunde se ut och ur detta få inspiration samt även se vad som kunde gjorts bättre. 

Tillsammans med en medstudent genomfördes således en kognitiv genomgång med några 

enklare uppgifter, som till exempel Visa dagens matcher eller Visa tabellen för engelska 
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Premier League för att på ett bra sätt ta sig an applikationen samt vissa mer specifika uppgifter 

såsom Visa hur många mål har spelare X gjort. Ibland togs även en del sidospår för att utforska 

mer avancerade funktioner. Anledningen till att jag valde att göra en kognitiv genomgång var 

dels att den kändes väl lämpad för ändamålet samt att jag hade erfarenhet av att genomföra en 

sådan sedan tidigare.  

3.3 Enkät 

Enkäter är ett billigt och accepterat sätt att samla in information som är bekant för de flesta. För 

att man ska lyckas bra med en enkät är det viktigt att ha tydliga mål så att man vet vad man vill 

få ut av enkäten och hur man ska använda sig av svaren. Välplanerade enkätstudier är oftare mer 

framgångsrika än då man på måfå försöker samla ihop data och sedan bearbeta denna. Man har 

också större möjligheter att få ut bättre data om frågorna är precisa och detaljerade än om de är 

generella. (Shneiderman & Plaisant, 2004) 

En nackdel med enkäter är dock att man, jämfört med intervjuer, inte ser respondenten och 

heller inte kan ställa några spontana följdfrågor. Data som fås av en enkät blir ofta mer 

kvantitativ än kvalitativ, vilket i sig inte behöver vara en nackdel, men det är då viktigt att 

bygga på studien med kvalitativa undersökningar. (Fox, Murray & Warm, 2003) 

När man utformar frågorna i en enkät bör man vara extra noggrann med tydligheten och till 

exempel inte ställa frågor med dubbla negationer eller baka in flera frågor i samma fråga. 

(Murray, 1999) Att använda frågor med öppna svarsalternativ, det vill säga när respondenten 

själv får skriva svaret i ett fritextfält, kan ge bättre svar då respondenten får uttrycka sig med 

egna ord, men det kan också bli svårare att analysera. (Krosnick, 1999) Frågor med många 

fördefinierade svarsalternativ kan vara riskfyllt att använda då respondenten ofta tenderar att 

välja något av de sista alternativen då det är mycket att komma ihåg och att personen då helt 

enkelt väljer något av det sista den läste. (Murray, 1999; Krosnick, 1999)  

Enkäten bör också pilottestas innan man skickar ut den till en större grupp. Ett pilottest är ett 

snabbt och bra sätt att se om vissa frågor är otydligt ställda eller om svarsalternativ saknas. 

(Shneiderman & Plaisant, 2004) 

Idag är det vanligt att använda sig av webbenkäter istället för pappersenkäter. Det gör att man 

kan undkomma kostnader för till exempel porto eller papper och sparar även tid i 

sammanställandet av data samt analysen av denna då många hjälpmedel till detta finns att tillgå. 

(Shneiderman & Plaisant, 2004) Det finns dock en risk att tappa kontrollen över vilka som 

svarar på en enkät när man sprider den på nätet. Därför är det viktigt att på något sätt ställa 

frågor som gör att man senare kan urskilja vilka av respondenterna som tillhör målgruppen. 

(Solomon, 2001)  

Ett generellt problem med webbenkäter är att man i princip uteslutande enbart får svar av 

personer med tillgång till internet och med viss datorvana och på så sätt utesluter respondenter 

som inte besitter dessa egenskaper. (Cook, Heath & Thompson, 2000)  

3.3.1 Min enkät 

För att få en tydligare bild över hur potentiella användare ser på olika typer av information 

relaterad till matchen som eventuellt skall tippas på har jag valt att genomföra en enkätstudie. 

Enkäten har, som jag nämnde i kapitlet Inledning, tagits fram och distribuerats tillsammans med 

en annan student på KTH som gör ett liknande examensarbete. Detta motiveras främst i att, trots 

att vi har olika inriktning på våra arbeten har några frågor vi båda vill ha svar på. Vi tror även 

att det kan ge oss fler svar om vi kan använda våra respektive kontaktnät. 
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Det jag ville få ut av enkäten var först och främst respondenternas åsikter kring olika 

informationstyper; vad som kan tänkas användas för att forma ett beslut kring hur man ska tippa 

på en match samt vad för typ av information som är av störst vikt. Detta tror jag kan hjälpa mig 

inför utformningen av den första versionen av prototypen och ge tips om vad som bör fokuseras 

på. Vidare så ville jag undersöka hur mycket eller lite respondenterna tippar samt hur, var och 

varför de tittar på fotboll. Jag ville alltså samla data kring vanor och attityder kring vadslagning 

och fotbollstittande. Jag tror att detta kan vara bra för att se om respondenterna kan placeras i 

något av facken nybörjar-, medel- eller expertanvändare. 

Enkäten gjordes med hjälp av webbtjänsten webanketa.com. Valet att genomföra enkäten 

digitalt motiverades främst med att det var lättare att skicka ut enkäten samt att samla in och 

analysera resultaten. Jag hade sedan tidigare positiv erfarenhet av webanketa.com varför denna 

tjänst föreslogs framför exempelvis Google Forms. 

Enkätkonstruktion 

Som jag tidigare nämnde gjordes enkäten tillsammans med en annan student. Detta innebar att 

enkäten innehöll vissa frågor som jag primärt inte var intresserad av. I detta fall handlade det 

om den sociala biten kring vadslagning. Att dessa frågor var med i enkäten blev dock inte 

ologiskt för respondenten. Förvisso blev enkäten något längre än den skulle varit om jag bara 

haft de frågor som intresserade mig men då jag och den andre studenten hade några frågor vi 

båda ville ställa såg vi fler fördelar än nackdelar med att göra detta gemensamt. 

Frågorna 

Enkäten bestod av cirka ett tjugotal frågor, beroende på hur respondenten valde att svara. 

Exempelvis kunde ett visst svar på en fråga leda till en följdfråga. För att se hela enkäten i sitt 

fulla utförande, se avsnitt 8.1. 

Vi valde att endast ha de frågor som alla kunde svara på som obligatoriska. Detta innefattade till 

exempel frågor med svarsalternativen ”aldrig” eller ”jag vet inte”. Alla fritextfrågor gjordes 

även icke-obligatoriska då det lätt kan göra att respondenten väljer att inte genomföra enkäten 

om denne tvingas svara på för många sådana frågor. 

Majoriteten av frågorna var frågor med flera alternativ där endast ett kunde väljas. Det fanns 

även ett antal flervalsfrågor och ett fåtal fritextfrågor. Vi försökte hålla nere antalet fritextfrågor 

då det lätt kan kännas betungande att svara på sådana jämfört med att klicka i ett fördefinierat 

svar. 

Tidsåtgången för att svara på enkäten beräknade vi till mellan 10 och 15 minuter och vi fick 

även stöd för detta i vårt pilottest. 

Efter att ha diskuterat vad vi egentligen ville få ut av enkäten valde vi också att slopa frågor som 

slank med av ren rutin men som vi kände att vi inte hade någon egentlig nytta av. Bland annat 

avstod vi från att fråga om ålder och kön då vi inte kände att det var relevant. 

Pilottest 

Som nämnts genomfördes ett pilottest där tre personer svarade på enkäten. Det gav oss bra 

återkoppling, främst på frågor som var otydligt ställda eller frågor där svarsalternativen inte var 

konsekventa. Under tiden som vi gjorde pilottestet såg vi även själva en del problem, bland 

annat i frågor som kunde delas upp i mindre frågor för att minska risken för förvirring. 

Distribution och spridning 

Efter att alla korrigeringar genomförts skickades en länk till den elektroniska enkäten. Risken 

med webbenkäter är som tidigare nämnt att man utesluter användare som inte har datorvana 

men då vår målgrupp är vana dator- och internetanvändare anser vi att det inte är något problem 
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med att använda en webbenkät istället för pappersenkät. Länken skickades i första hand ut till 

personer i våra respektive bekantskapskretsar som vi visste stämde in någorlunda på 

målgruppen. Vi tog även beslutet att sprida länken på ett svenskt tipsforum, tipszonen.se. 

Analys 

Det var intressant att se hur respondenterna tänkte kring att tippa med mobilen samt hur de tittar 

på fotboll och dylikt. Svaren kan understryka vissa viktiga saker, såsom att det måste vara ett 

snabbt och simpelt gränssnitt eftersom användarna inte har många sekunder på sig för att kolla 

upp något medan det exempelvis är spelavbrott eller paus i matchen. Enkätsvaren får dock inte 

ses som något facit för hur prototypen skall utformas utan snarare som en riktningsvisare på vad 

man bör tänka på. 

3.4 Prototyp 

För att kunna testa mina frågeställningar valde jag att komplettera enkätstudien med en prototyp 

som testades mot potentiella användare. Med en prototyp är det lättare att faktiskt testa idéer 

och tankar på ett mer verklighetstroget sätt jämfört med en enkät. 

Prototyper går att göra på olika sätt. Jag valde att börja med att göra en prototyp av typen ”low-

fidelity” (lo-fi), detta i form av en pappersprototyp av gränssnittet till den tilltänkta 

applikationen. En fördel med pappersprototyper är att det är ett snabbt, billigt och produktivt 

sätt att testa koncept och idéer tidigt i utvecklingsprocessen (Shneiderman & Plaisant, 2004). 

Det brukar också vara en fördel att börja utvecklingsprocessen med pappersprototyper då 

testpersonerna ser att det inte på något sätt är en färdig applikation och därför inte hakar upp sig 

på detaljer såsom formgivning av knappar eller textfält (Shneiderman & Plaisant, 2004). En 

nackdel kan dock vara att pappersprototyperna inte är så detaljerade vad gäller funktionalitet 

och liknande. Återkopplingen blir lite grövre då vissa saker kan vara svårt att förmedla i en 

pappersprototyp som till exempel färger, bilder eller animationer.  

För att komplettera pappersprototypen valde jag även att göra en prototyp av typen ”high-

fidelity” (hi-fi), detta i form av en digital prototyp. Den digitala prototypen byggde vidare på 

pappersprototypen utifrån återkopplingen på testerna som gjordes på den. Fördelarna med en 

digital prototyp är att den går att göra mer detaljerad och verklighetstrogen för att på så sätt 

kunna testas realistiskt. Den går också att påverka väldigt fritt och det går att lägga fokus på det 

som känns mer viktigt. Den främsta nackdelen är att den är svårare att göra. Det tar längre tid 

och det är troligare att man stöter på problem under vägen som kan försena övrigt arbete. 

3.5 Pappersprototyp (low-fidelity) 

Utifrån resultaten av litteraturstudien, expertutvärderingen och enkätstudien kombinerat med en 

mindre aktivitetsanalys skapades alltså en pappersprototyp. Detta gjordes genom att enklare 

skisser av det tilltänkta gränssnittet ritades upp på papper. Varje sida i gränssnittet ritades på ett 

eget papper och fokus låg på att visa på hur navigationen skulle fungera samt var de olika 

elementen skulle vara placerade på respektive sida.  
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Bild 1: Exempel på pappersskisser. 

När man testar pappersprototyper är en lämplig metod ”Wizard of Oz”. Personen som håller i 

testet agerar då dator/maskin genom att byta sida eller visa förändringarna som sker när 

användaren interagerar med systemet. Jag valde istället att använda mig av en mobil-applikation 

vid namn POP, en akronym för ”prototyping on paper”. POP fungerar på så sätt att man fotar 

sina skisser, förslagsvis direkt i applikationen med mobiltelefonens kamera. När det är gjort ser 

man alla skisser som bilder (se Bild 2). Nästa steg är att länka samman alla sidor, det vill säga 

knyta samman en knapp med den bild som skall visas efter utfört knapptryck. 
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Bild 2: Vy över sidor i POPs redigera-läge. 

Den största fördelen som jag såg med att använda en applikation likt POP är att man fick 

möjlighet att testa sin pappersprototyp i ”rätt miljö”, det vill säga på en mobiltelefon och således 

utnyttja touchskärmen. Det hela känns mer på riktigt än om användaren trycker med fingret på 

en papperslapp. En nackdel är dock att mobiltelefonens kamera lätt försämrar kvaliteten på 

skissen vilket gör att det kan vara svårt att tyda mindre texter. Men då syftet med 

pappersprototypen inte är att utvärdera små detaljer anser jag inte att detta är något som 

påverkar testet nämnvärt. 
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Bild 3: Prototypen i körläge i POP. 

3.6 Test av pappersprototyp 

När skisserna var klara och länkningen i POP var gjord ville jag testa detta mot tänkta 

användare. Tre tester utfördes där testpersonerna fick klicka runt för att se vad applikationen 

hade att erbjuda och hur informationen var placerad. Det jag ville få ut av dessa tester var helt 

enkelt spontana tankar kring gränssnittet, navigationen och information som jag hade valt att ta 

med samt dess placering. Inga uppgifter gavs till testpersonerna utan de fick klicka runt och 

sedan berätta vad de tyckte. Jag hade några frågor som jag använde som grund och beroende på 

svaren ställde jag olika följdfrågor. De frågor jag utgick ifrån var: 

 Är placeringen av de olika elementen logiska? 

 Finns informationen på de platser man förväntar sig att den bör finnas? 
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 Sett till innehåll, är det något konkret som du tycker saknas? 

 Finns det något som du tycker är överflödigt? 

Dessa tester tog i snitt ungefär 20 minuter att genomföra. De resultat som jag fick ut av detta 

test var i form av återkoppling på saker som var bra eller dåligt med upplägget i prototypen, 

exempelvis kring placering av olika element i gränssnittet, avsaknad av information samt om 

det fanns något som inte behövde vara med. Denna återkoppling tog jag med mig när jag 

utformade den digitala prototypen. Se kapitlet Resultat för konkretare beskrivning av resultatet.  

3.7 Digital prototyp (high-fidelity) 

För att få mer detaljerad återkoppling, som jag redan från början tänkte skulle ligga till grund 

för min slutsats, behövde jag en digital prototyp som skulle likna en tänkbar slutprodukt. Jag 

bestämde mig därför ganska tidigt för att satsa på att göra en hemsida som skulle efterlikna en 

mobil-applikation. Den mobilanpassade hemsidan gjordes med hjälp av bland annat HTML, 

CSS, JavaScript samt JavaScript-biblioteken jQuery Mobile och Chart.js. 

För att se samtliga sidor från prototypen med tillhörande kortare förklaring, se bilaga i avsnitt 

8.4. 
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Bild 4: Sidan för vald match visad i den digitala prototypen. 

3.8 Test av digital prototyp 

Jag utförde även tester på den digitala prototypen. Ett antal uppgifter gavs inledningsvis till 

testpersonen som fick lösa dessa efter en kortare introduktion till gränssnittet. Testerna utfördes 

enligt tänka-högt-metoden med en efterföljande semistrukturerad intervju. En av fördelarna med 

tänka-högt-metoden är att testledaren då kan lyssna efter intressanta detaljer i användarens 

tankesätt (Shneiderman & Plaisant, 2004). Syftet med uppgifterna var att låta testpersonen bli 

bekant med gränssnittet för att sedan bättre kunna svara på frågorna efteråt. Det jag främst ville 

få ut av detta test var den återkoppling jag fick av testpersonerna gällande innehåll och placering 

men även hur de reagerade på gränssnittet och dess navigation. 

Några exempel på uppgifter som testpersonerna fick utföra: 
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 Du funderar på att spela på vilket lag som vinner matchen mellan Crystal Palace och 

Arsenal. Använd applikationen för att se om den kan hjälpa dig komma fram till ett beslut. 

 Du vet att nummer 14 i Crystal Palace är en viktig spelare för laget. Avgör spelarens status 

 Att tippa på om det ska bli över eller under 2,5 mål i en match är en populär spelform. Hitta 

oddsen för detta spel och använd applikationen för att se om den kan hjälpa dig att komma 

fram till ett beslut. 

Efterföljande frågor kunde se ut enligt följande: 

 Rent generellt, vad tycker du om gränssnittet samt hur de olika delarna hänger samman? Är 

grupperingen av information logisk? 

 Är det någonting (funktion eller liknande) som du tycker var extra bra? 

 Är det någonting (funktion eller liknande) som du tycker saknas? 

 Tror du att du skulle använda en sådan applikation? Varför/varför inte? 

Jag ställde även öppna frågor om hur testpersonen ställde sig till tipsförslaget på startsidan (se 

Bild 4 och Bild 8) samt vad denne tyckte och tänkte om trender som informationstyp. Ett 

fullständigt intervjuupplägg samt samtliga intervjufrågor är redovisade under avsnitt 8.2 

respektive 8.3. 

Testerna av den digitala prototypen tog i genomsnitt ungefär 30 minuter att genomföra. Alla 

testpersoner fick använda sig av min mobiltelefon under testet, detta för att förutsättningarna 

skulle vara desamma samt som en säkerhet för mig så att jag kunde säkerställa att det skulle 

fungera såsom jag önskade. 

Totalt genomfördes fem individuella tester. Resultaten från dessa tester sammanställdes sedan 

och presenteras utförligare i Resultat-kapitlet. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras de resultat jag fått ut av utvärderingen, enkäten och de tester 

jag genomförde. 

4.1 Expertutvärdering 

4.1.1 Unibet Football Stats Centre 

Den första applikationen som testades var Unibet Football Stats Centre. Bakom applikationen 

står spelbolaget Unibet vilket gjorde denna applikation extra intressant att titta på. Främst 

eftersom att deras intresse som spelbolag är att deras kunder ska lägga spel och att det då var 

intressant att se om detta på något sätt visade sig i applikationen. Efter att jag och medstudenten 

jag utförde testet med hade använt applikationen i en dryg halvtimme kom vi fram till följande 

konstateranden, problem och saker som vi ansåg krävde förändringar: 

 Applikationen bygger enligt vår uppfattning på en tanke om att användaren primärt vill ha 

koll på sitt favoritlag eller sin favoritliga och sekundärt på att leta information om andra lag 

eller ligor. Det var inte möjligt att använda applikationen innan man valt ett favoritlag eller 

en favoritliga vilket till en början var förvirrande. 

 Det framgår inte klart i gränssnittet vilka element som är knappar, det vill säga att de går 

att klicka på, eller inte vilket försvårar navigationen. 

 I statistikläget är presentationen av olika typer av statistik inte konsekvent. Exempelvis 

används staplar på olika sätt, se Bild 5. 

 Statistiken presenteras på ett sätt där elementen ligger för nära varandra så att det är svårt 

att tyda vilken rad som säger vad, se Bild 5. 

 Dialog och återkoppling till användaren är bristfällig. 
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Bild 5: Matchläget i Unibet Football Stats Centre 

4.1.2 THE Football App 

Den andra applikationen, THE Football App (se Bild 6), är en fristående statistikapplikation 

som vi direkt kände, i kontrast till den tidigare applikationen, var mer lekfull och inbjudande att 

använda. Några saker som vi reflekterade över var: 

 Färgval och layout i denna applikation lockar mer till användning och det är trevligare att 

titta på. Att det finns mer bilder, såsom till exempel ansikten på spelare eller klubbemblem 

ger en extra dimension. 

 Det mesta går att nå från menyn till vänster. När man klickar sig nedåt i menysystemet 

expanderas i de flesta fall menyn utan att man flyttas till en annan sida istället för att man 

klickar sig igenom olika sidor vilket är bra. 
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 Möjlighet finns att konfigurera egna snabbval vilket underlättar för återkommande 

användare. 

 Även i denna applikation är återkopplingen bristfällig. Exempelvis finns en knapp för att 

dölja alla länder i menyn som endast säger ”hide all” men som vid aktivering inte ger 

någon återkoppling. Valet att dölja alla länder märks inte av förrän man backar bak ett steg 

och då har möjlighet att ta fram menyn igen. 

 

Bild 6: Matchläget i THE Football App 
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4.2 Enkät 

4.2.1 Deltagande 

Enkäten gjordes publik 2013-10-16 och stängdes ner 2013-10-29. Länk till enkäten skickades ut 

till bekanta till mig och den andre KTH-studenten, 21 personer totalt. En länk till enkäten 

publicerades även på tipsforumet tipszonen.se. För att se hur många som hittade enkäten genom 

länken på forumet användes länkningstjänsten bit.ly. Enligt klickräknaren i bit.ly visades 

enkäten 9 gånger. 

Från forumet fick vi totalt 3 svar. 16 svar kom från våra bekanta. Totalt fick vi 19 svar vilket då 

ger en ungefärlig svarsfrekvens på 63 %.  

4.2.2 Tipsvanor 

Det var stor spridning bland de svarande gällande hur ofta de brukar tippa. 42 % av de svarande 

uppgav att de brukar tippa en gång i veckan eller oftare, 16 % tippade en gång i månaden eller 

oftare men mer sällan än en gång i veckan och 42 % tippade mer sällan än en gång i månaden.  

 

Figur 1: Svarsfördelning på frågan "På ett ungefär, hur ofta brukar du betta på sport?" 

Majoriteten av respondenterna tippade oftast på fotboll. Endast två av de svarande valde inte 

alternativet fotboll på frågan Vilka sporter brukar du främst betta på?. Dessa svarade istället 

ishockey och amerikansk fotboll. Även om de på så sätt inte matchar vår tänkta målgrupp var 
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deras åsikter ändå intressanta då statistiken och ”inför-match”-informationen för dessa tre 

sporter är relativt lika. 

Vi ville även veta vilken typ av tippare som respondenten var. Detta gjordes genom frågan Vilka 

av följande påståenden stämmer in på dig?. Frågan ställdes först som flervalsfråga då flera 

alternativ kunde tänkas passa in. Direkt efter fick respondenten samma fråga men med 

möjligheten att endast välja det svarsalternativ som passade bäst in.  

På den första frågan dominerade alternativet ”När jag bettar läser och tolkar jag statistik och 

tabeller på egen hand”. När vi delade upp svarsmängden efter den givna erfarenheten i första 

frågan kunde vi även se att ”När jag bettar lyssnar jag på bettingexperters bettingtips” var ett 

toppalternativ bland de som spelade mer frekvent. 

Spridningen på frågan där endast ett alternativ gick att välja var ganska jämn. Svarsalternativen 

”När jag bettar läser och tolkar jag statistik och tabeller på egen hand”, ”När jag bettar går jag 

på känsla” och ”När jag bettar är det mest en kul grej” fick alla strax över 25 % vardera. 

 

Figur 2: "Vilka/Vilket av följande påståenden stämmer in på dig?" 

Av de svarande var det endast en som inte ägde en smarttelefon eller en surfplatta. Majoriteten 

av de som ägde en smarttelefon och/eller en surfplatta hade provat att tippa via någon eller 

bägge enhetstyperna. 

Av de som inte hade provat detta var orsakerna bland annat att de inte hade behovet att tippa 

spontant utan istället väntade tills dess att de hade tillgång till en dator. Det kunde också bero på 

att de tippade väldigt sällan. Att skärmen på de mobila enheterna var för liten nämndes också 

som en orsak. 

58 % av de svarande uppgav att de hade provat på livetippning. 21 % av dessa ansåg dock att 

livetippning inte var något för dem. Bland annat nämndes risken av att förlora pengar på grund 

av spontana och ogenomtänkta tips som en anledning till detta. 
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4.2.3 Fotbollstittande 

Respondenterna gav ett ganska samlat svar på frågan hur ofta de tittar på fotboll. Det vanligaste 

alternativet var 2-3 gånger i veckan.  

 

Figur 3: "Hur ofta tittar du på fotbollsmatcher?" 

Vi frågade också hur fokuserat respondenten tittade på en match, beroende på vilken relation 

denne hade till matchen. Matcher som favoritlaget spelade eller andra betydelsefulla matcher i 

mästerskap eller turneringar gavs mest fokus. Matcher som involverade ett tips eller tilltänkt 

tips gavs istället den primära uppmärksamheten men att en sidoaktivitet kunde utföras.  

 

Figur 4: "Vilken typ av uppmärksamhet ger du en match som du inte ser på plats på 

arenan i följande scenarion?" 

De flesta tittade oftast på fotbollsmatcher i det egna hemmet och lika ofta i sällskap av andra 

som ensamma.  
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Figur 5: "Var ser du fotbollsmatcher?" 

 

Figur 6: "Hur ser du på fotbollsmatcher?" 

Överlägset flest använde en TV-skärm för att titta på matcher som inte sågs på arenan. 

Datorskärmen användes ibland medan surfplatta och mobiltelefon var ett mer sällsynt alternativ. 

4.2.4 Informationstyper 

Den avslutande delen av enkäten handlade om hur respondenten förhöll sig till olika typer av 

information relaterad till fotbollsmatcher och dess relevans för att kunna besluta om ett tips. 

Varje typ av information bedömdes med hjälp av en skala från 1 till 4 där 1 motsvarade ”Ej 

relevant” och 4 motsvarade ”Relevant”. Om det inte gick att bedöma fanns ett ”vet ej”-

alternativ. 
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De tre alternativen med högst medelvärde var odds, startelvor samt formkurvor. Dessa alternativ 

fick alla ett snitt strax över 3. Trender och tendenser från sociala medier, spelare som riskerar 

avstängning samt domare var de som fick lägst medelvärde. 

Efter den stora bedömningsfrågan fick respondenten välja vilket av alternativen som var det 

enskilt mest viktiga för hur de skulle tippa på matchen. Nästan hälften ansåg att oddsen var det 

viktigaste. Formkurvor var det alternativ som näst flest ansåg viktigast. Utöver dessa fick sex 

olika alternativ en röst var. 

Tabell 1: Relevansvärdena för de givna informationstyperna. ”Vet ej”-svar är ej medräknade. 

Förstahandsvalen är redovisade till höger. 

 

4.2.5 Test av pappersprototyp 

Den återkoppling som kom ur det första användartestet gällde innehållet i applikationen samt 

gränssnittet. De viktigaste punkterna var: 

 På vissa ställen, bland annat när tabeller visas, behöver inte all information visas. 

Exempelvis räcker det att visa lagen som ligger på placeringarna närmast de två lagen som 

fokus ligger på. 

 I statistikläget - låt applikationen tolka statistiken och ge användaren indikationer på vad 

som kan vara ett tänkbart tips. 

 Så tidigt som möjligt, förslagsvis på startsidan för respektive match, bör applikationen ge 

ett förslag på hur användaren kan tippa på matchen.  
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 En historisk jämförelse, det vill säga tidigare möten, mellan lagen efterfrågades. 

4.2.6 Test av digital prototyp 

Det andra användartestet inleddes med ett antal uppgifter som testpersonerna fick utföra. Det 

huvudsakliga syftet med dessa var att låta dem testa applikationen lite grundligare för att senare 

bättre kunna svara på frågorna i den efterföljande intervjun. Det var intressant att se hur de löste 

uppgifterna och om det motsvarade hur jag tänkt mig det.  

Första uppgiften var om testpersonerna med applikationens hjälp skulle kunna tänka sig att tippa 

på den exemplifierade matchen och i så fall hur. De flesta kom fram till att de ville tippa och 

använde ganska olika sätt för att komma fram till deras respektive beslut. Vanligast 

förekommande informationskällorna som användes var statistikverktyget tätt följt av spelade 

matcher och trender. En person avstod från att tippa då denne inte ansåg att det fanns tillräcklig 

information bland annat kring hur lagen hade presterat på hemma- och bortaplan. 

Två uppgifter fokuserade på delen som visar startelvorna för de båda lagen, se Bild 7. I den ena 

uppgiften skulle testpersonerna ta reda på om en spelare var tillgänglig för spel eller om 

spelaren var skadad eller avstängd. I den andra uppgiften skulle två spelares (en ur vardera lag) 

målproduktion jämföras. Alla testpersoner försökte lösa de två uppgifterna genom att använda 

sidan som visar startelvorna. Tyvärr fallerade prototypen så när testpersonerna försökte klicka 

på spelarna eller knapparna i sidan hände ingenting. Uppgifterna ses dock som genomförda då 

informationen skulle visats om prototypen hade fungerat felfritt. En testperson föreslog att de 

tre knapparna för avstängda, bänkade och skadade spelare skulle kunna slås ihop till en och 

samma knapp för att enklare trycka på rätt knapp och sedan filtrera informationen med hjälp av 

olika ikoner bredvid spelarnamnen.  
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Bild 7: Vy över startelvorna. 

I den efterföljande intervjun ställdes frågor om applikationen rent generellt men också om 

funktionalitet samt hur testpersonerna skulle ställa sig till att använda en liknande applikation. 

Själva gränssnittet ansågs lättnavigerat och de fyra knapparna var tydliga ingångar till 

respektive del av applikationen. Det var också positivt att informationen var uppdelad så att inte 

allting låg på samma sida. Ju mindre testpersonerna behövde rulla upp och ner på sidorna, desto 

bättre. 

Själva grupperingen av informationen ansågs logisk även om vissa saker kunde placerats på 

andra ställen likaväl som där de nu var placerade. Att ha samma information på två ställen var 

dock inte ett alternativ. 
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De delar som var mest uppskattade var främst statistikfunktionen där man själv kunde påverka 

innehållet och utifrån det jämföra statistiken. Även spelade matcher nämndes av de flesta. Där 

fick testpersonerna en bra överblick på ett snabbt sätt.  

Det som saknades var bland annat historiska möten mellan de två lagen. Att smidigare kunna 

jämföra två spelare var också något som efterfrågades i samband med uppgiften med samma 

syfte.  

 

Bild 8: Det av applikationen givna tipset. 

Tipset som applikationen föreslog på startsidan för matchen var något som alla såg positivt på. 

De flesta kunde tänka sig att tippa på det som föreslogs utan att nödvändigtvis läsa på mer 

själva. Några tyckte dock att det kanske mer kunde ses som en indikation på vad ett tänkbart 

tips skulle vara. Att applikationen själv gav förslag på tips på fler ställen än startsidan tyckte alla 

var okej. Testpersonerna menade dock att användaren själv skulle kunna styra över funktionen 

på så sätt att denne i statistikläget kunde välja vilka parametrar som tipset grundar sig på. 

Trenderna (se Bild 9) sågs överlag som en mycket bra informationstyp. De förenklar tolkningen 

av informationen men bör grupperas tydligare efter exempelvis lag och trendtyp. Det framkom 

också att det var viktigt att de trender som visades var relevanta för den specifika matchen. Till 

exempel skulle inte trender ur ett bortaplan-perspektiv visas för hemmalaget. Det ansågs även 

som tänkbart att trenderna skulle kunna kopplas till ett relaterat tips men att detta i så fall 

visades först på användarens begäran. 
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Bild 9: Trend-vyn i prototypen. 

Alla testpersonerna trodde att de skulle använda applikationen men de flesta menade att det i 

första hand inte skulle vara i tipssyfte i sådana fall. Informationen som finns att tillgå kan dock 

vara av intresse även om man inte tänkt tippa. Om den skulle användas i tippningssyfte skulle 

det i sådana fall vara för mer spontanare tips. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultaten från föregående kapitel. 

5.1 Litteraturstudien 

I litteraturstudien granskade jag främst teori inom gränssnittsdesign. Extra fokus har legat på 

riktlinjer för gränssnitt generellt men även fokuserat på gränssnitt för mobiltelefoner. Detta 

eftersom min tänkta slutsats ska utmynna i riktlinjer för hur man bör tänka vid utveckling av 

applikationer inom vadslagning och fotbollsstatistik. 

Många av de texter och verk som jag har läst har ett antal år på nacken. Det gör dem förvisso 

inte per definition utdaterade men det kan vara bra att ha detta i åtanke. Artikeln som 

presenterade riktlinjer för utveckling av gränssnitt till mobiltelefoner var också den några år 

gammal. Detta märktes på sina ställen då mobiltelefonerna som beskrevs i artikeln var från 

generationen innan dagens smarta telefoner. Trots detta fanns det en hel del matnyttigt att ta till 

sig.  

Jag tycker att Hoekmans reflektioner kring aktivitetscentrerad design är intressanta och att det i 

ett fall som detta kan vara mer givande att fokusera på att bestämma vilka aktiviteter som är 

centrala och designa utifrån dessa snarare än att fokusera mer på vilka användarna är. 

Att användarna har olika erfarenhet var något jag bland annat märkte av i användartesterna. 

Således är det viktigt att bestämma vilken grupp (nybörjare, medel eller experter) applikationen 

främst riktar sig mot. Då denna typ av applikation kanske inte är så vanlig börjar många 

troligtvis i nybörjargruppen. Att då introducera nya användare med genomgångar av hur de 

olika komponenterna fungerar behöver inte vara fel. Exempelvis med hjälp av ett guideläge som 

demonstrerar grundläggande funktioner första gången applikationen startas och som senare kan 

nås genom menyn. 

Även om Shneiderman & Plaisants (2004) åtta gyllene regler som tidigare nämnts har några år 

på nacken tycker jag att de flesta verkligen är viktiga och går att applicera idag. Den största 

utmaningen med en applikation likt denna är regeln om att minska belastningen på 

korttidsminnet. I applikationen presenteras en hel mängd data och statistik men på olika sidor 

vilket gör att användaren här måste memorera det som är viktigt och ta med sig detta till nästa 

sida. Detta är inte optimalt men ett försök till lösning på detta är statistiksidan där flera typer av 

information kan visas samtidigt för att jämföras utan att användaren ska behöva komma ihåg 

informationen mellan stegen. 

De av Shneiderman & Plaisants (2004) regler som jag anser vara viktigast i detta fall är främst 

att sträva efter konsekvens och således se till det finns en konsekvens i exempelvis 

tillvägagångssätt för uppgifter, meddelanden och återkoppling samt i design. Även regeln om att 

möjligöra användbarhet för alla känns viktig och knyter an till stycket om användarnas skillnad 

i erfarenhet. Ju mer erfarna användarna är desto snabbare och effektivare vill de kunna använda 

applikationen. 

Av de riktlinjer som Gong & Tarasewich (2004) nämner är det framför allt designa för ”top-

down”-interaktion som känns som den viktiga punkten. I denna applikation är det mycket 

information som skall presenteras och därför är det viktigt att använda flera nivåer eller lager av 

information. En annan riktlinje som är viktig är att designa för begränsad eller delad 

uppmärksamhet. Eftersom det är mycket troligt att en användare tittar på en match eller gör 

något annat samtidigt som applikationen används är det viktigt att användaren enkelt kan 

komma tillbaka till samma läge som denne var i om uppmärksamheten lagts på något annat en 
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stund. Om man vill att applikationen exempelvis ska påminna när det närmar sig avspark och 

det är tid att bestämma sig för ett tips kan det vara en fördel att då använda notifieringar i form 

av ljud eller vibrationer istället eller som komplement för visuella notifieringar på skärmen.  

5.1.1 Att ta med mig till slutsatsen 

 Användning av guider kan hjälpa förstagångsanvändare att ta steget från nybörjargruppen 

till medelgruppen. 

 Shneiderman & Plaisants regler om att sträva efter konsekvens samt att möjliggöra 

användbarhet för alla.  

 Gong & Tarasewich riktlinjer om att designa för ”top-down”-interaktion samt att designa 

för begränsad eller delad uppmärksamhet. 

5.2 Expertutvärderingen 

Det var nyttigt att titta på andra applikationer i genren då det gav en bild av hur man försökt lösa 

problemet även om syftet kanske skiljer sig något mellan dessa applikationer och den 

funktionalitet som jag tittar på. Båda applikationerna hade bra funktioner och egenskaper men 

en del saker kunde gjorts bättre vilka jag har försökt att ta med mig i mitt arbete. 

Expertutvärderingen av applikationerna visade tydligt hur viktigt det är att gränssnittet är 

inbjudande vilket knyter an till Gong & Tarasewichs (2004) riktlinje om att designa för 

njutning. Det kan bland annat handla om färgval men även vikten av bilder som dels tillför 

information samt ger en extra dimension istället för enbart text.  

Vikten av att lyfta fram knappar på ett bra sätt var även det något som expertutvärderingen gav 

mig. Om det inte framgår att en knapp är just en knapp tappar den lite av sin funktion. Kopplat 

till detta bör det även påpekas att knappen, om dess funktion inte är att byta sida, även på ett 

tydligt sätt ska förklara eller visa vad som händer om man trycker på den. Även återkopplingen 

till användaren efter ett knapptryck är något som inte får glömmas bort, något som kan kopplas 

till Shneiderman & Plaisants (2004) regel om att ge informativ återkoppling.  

En annan sak som jag tar med mig var att det kändes mer motiverat att lyfta fram aktuella och 

populära matcher som spelas under dagen än att till exempel låta applikationen utgå från ett av 

användaren utvalt favoritlag. Att på ett enkelt sätt presentera kommande eller pågående matcher 

som exempelvis visas på TV kan vara ett bra sätt att tilltala de som tippar mer spontant. 

5.2.1 Att ta med mig till slutsatsen 

 Använd bilder och färger på ett inbjudande sätt, dock utan att det går till överdrift. 

 Se till att applikationen ger bra återkoppling. 

 Visa kommande eller pågående matcher på ett enkelt sätt så att spontana tippare lätt hittar 

matchen de söker. 

5.3 Enkäten 

Enkäten gav mig information kring hur de som svarade tyckte och tänkte kring olika 

informationstypers betydelser för att kunna tippa på en match samt även hur svarsgruppens 

tipsvanor såg ut. Överlag tippade respondenterna mer sällan än vad jag kanske trodde på 

förhand. Dock så tippade ändå 42 % av svarsgruppen en gång i veckan eller oftare vilket kan ses 
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som relativt frekvent. Det var också intressant att se att så många som 79 % av respondenterna 

brukade läsa på och tolka statistik och tabeller på egen hand.  

I enkäten frågade vi med vilken fokus respondenterna tittade på olika typer av matcher. Varför 

vi ville veta detta var för att se om användarna kan tänka sig att släppa uppmärksamheten på 

matchen för att tippa i samband med matchen. I matcher där användarens favoritlag är inblandat 

tänkte vi att det kanske inte är så troligt att man tippar medan man tittar. Inte heller i 

betydelsefulla matcher i större turneringar och mästerskap. Detta bekräftades av enkäten till den 

grad att alternativet ”Har jag full fokus på matchen” fick en majoritet av svaren i dessa frågor. 

Spontant tittande på en match var ganska jämnt mellan att ha matchen som primärt fokus och 

sekundärt fokus. Där kan det tänkas att det finns mer utrymme att ta upp mobiltelefonen eller 

surfplattan och tippa. Detta går även att knyta till det jag fick ut från expertutvärderingen, det 

vill säga att det är bättre att inte fokusera på användarens favoritlag utan istället lägga fokus på 

matcher som kommer inom den närmsta tiden. 

I likhet med vad vi trodde på förhand visade enkäten att de flesta använde TV-skärmen för att 

titta på fotbollsmatcher. Detta innebär att mobilen eller surfplattan kan anses tillgänglig som en 

så kallad andraskärm för att ta till sig övrig information eller liknande. 

Frågan i enkäten om de olika informationstyperna ställdes med tillägget att den svarande skulle 

tänka att denne tippade på något av alternativen seger för hemmalaget, seger för bortalaget eller 

oavgjort vilket kan vara värt att tänka på. Så bara för att något rankades som ej relevant, 

exempelvis vilken domare som dömer matchen, så kan det ändå vara relevant om man ska tippa 

på antalet utdelade gula eller röda kort eller liknande. Dock är tipsformen att tippa på utgången 

av matchen en av de vanligaste varför jag valde att ställa frågan ur det perspektivet. 

Svaren som jag fick från frågan om informationstyper använde jag sedan för att bestämma vad 

som skulle ha en mer framträdande roll i prototypen. Vissa alternativ grupperades ihop då de 

var ganska lika och således kunde presenteras på ett liknande sätt, exempelvis de olika 

tabellerna. Jag tycker att svaren gav en bra indikation på vad som kunde ses som mer viktigt än 

annat. Vissa av alternativen tog jag inte alls med till prototypen, dels för att de kanske blivit lågt 

rankade, dels för att det skulle ta för lång tid att göra för att hinnas med inom den tidsram jag 

hade.  

5.3.1 Att ta med mig till slutsatsen 

 De viktigaste informationstyperna var odds, startelvor och formkurvor och dessa bör lyftas 

fram lite extra. 

 Knyt i första hand inte applikationen till användarens favoritlag, detta för att möjliggöra 

fler spontana tips.  

5.4 Test av pappersprototyp 

Det första användartestet som genomfördes var av lite mindre omfattning och fick göras 

hastigare än först tänkt för att jag senare skulle hinna göra den digitala prototypen. Jag väntade 

mig inte så mycket återkoppling ur detta test då det som tidigare nämnts gjordes i ostrukturerad 

form och under ganska kort tid. Jag tycker dock att jag fick ut en del bra saker som jag sedan 

kunde ta med mig till nästa iteration och som där uppfattades som uppskattade. 

En sak som framkom var exempelvis att eftersom en mobiltelefonskärm inte är lika stor som en 

datorskärm kan det vara bra att minska ned på överflödig information så att det är lätt att se det 

som är viktigt. Som ett exempel kan tabeller förminskas så att enbart lagen runtikring de två 

aktuella lagen visas. Hela tabellen skulle kunna visas vid klick på själva tabellen eller via en 

knapp.  
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5.4.1 Att ta med mig till slutsatsen 

 Minska ned på information som inte är väsentlig för snabbare användning. 

5.5 Test av digital prototyp 

Under det andra användartestet hade jag möjligheten att testa funktioner och innehåll 

noggrannare än under det första testet. Jag tror att upplägget med uppgifter först och frågor sist 

var ett bra sätt att lägga upp det hela på. Möjligtvis kunde jag varit tydligare med 

instruktionerna, jag återkommer till detta i avsnittet Självkritik. Återkopplingen jag fick var bra. 

Vissa saker hade jag själv insett när jag byggde och testade prototypen medan andra saker var 

sådant som jag missat. 

Av de som var med på det andra användartestet kan tre klassas som mer spontana tippare, en 

som en periodisk tippare och en som en mer frekvent. Jag upptäckte inga tydliga mönster 

mellan grupperna, kanske inte så konstigt när det inte var så många, men den mer frekvente 

tipparen utmärkte sig ändå något i beteende och svar. 

Jag hade i min prototyp valt att gruppera de olika informationstyperna i fyra kategorier; 

Startelvor, Formkurvor, Tabeller samt Statistik. Rubrikerna i sig kanske är lite vaga, exempelvis 

kan informationen under rubriken Tabeller ses som en typ av statistik. Detta visade sig kanske 

en aning när testpersonerna tittade runt i prototypen första gången. Dock var den generella 

uppfattningen att det trots allt var en ganska logisk indelning och att det var ganska lätt att hitta 

det som söktes. Framför allt framfördes åsikter kring att det var bättre att ha informationen 

uppdelad på olika sidor för att göra det lättare att hitta det som söktes samt att detta nu gick att 

göra med få klick vilket kan ses som en applicering av Gong & Tarasewichs (2004) riktlinje 

designa för ”top-down”-interaktion. 

Att applikationen själv föreslog ett tips för användaren var något som var uppskattat. Då tipset 

byggde på trender och statistik och presenterades med en kortare motivering ansågs det 

trovärdigt. De flesta av testpersonerna kunde tänka sig att gå på det föreslagna tipset om det var 

en match de inte var alltför insatta i vilket tyder på att det kan vara ett bra sätt att locka de 

spontana tipparna. Jag frågade även om testpersonerna kunde tänka sig att applikationen gav 

förslag på tips baserat på vilken statistik som visades i statistikläget. De flesta var positiva till 

detta men menade att det var viktigt att de själva hade kontrollen över om detta skulle visas eller 

inte vilket går att knyta till Shneiderman & Plaisants (2004) regel om att låta användaren känna 

att denne har kontroll.  

Jag frågade även om det kunde vara önskvärt med tips kopplade till de övriga trenderna, likt 

fallet på matchens startsida. Meningarna var något delade här men de flesta kom ändå fram till 

att det kunde vara intressant att kunna få fram ett tipsförslag på egen begäran, kanske genom att 

klicka på trenden i fråga. Testpersonerna ville helst analysera trenderna på egen hand. 

Idag ges tipsförslag på olika spelbolag oftast i form av att man visar vilka matcher och lag 

kunderna hos spelbolaget har tippat på eller i form av ett skrivet tips från en tipsexpert. I de 

båda fallen kan man säga att det är åsikter tipparen har att gå på, antingen de andra spelarnas 

åsikter eller tipsexpertens. Då måste exempelvis tipsexpertens trovärdighet vägas in. Därför tror 

jag att trend- och statistikgrundade tips kan vara lättare för tipparna att acceptera. 

Jag fick också positiva reaktioner på att det var relativt mycket bilder och grafik. Vyn som 

visade startelvorna var uppskattad då den snabbt gav en bra överblick och var mer estetiskt 

tilltalande än om samma information hade presenterats i textform. En testperson, som tillhörde 

kategorin spontantippare, berättade om en tidigare erfarenhet av en liknande applikation där det 

i stort sett enbart var text och menade att prototypen jag visade var roligare att använda och att 
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detta kanske skulle kunna leda till mer frekvent användning. Återigen gör sig Gong & 

Tarasewichs (2004) riktlinje om att designa för njutning påmind.  

Att använda färger och klubbemblem ansågs vara ett bra sätt att skilja informationen mellan 

olika lag men på vissa ställen hade jag missat att i klartext skriva vilket lag informationen 

gällde. Det påpekades under testerna att det kanske inte var självklart för användaren vilka 

färger som kopplades till vilket lag eller att användaren visste hur klubbemblemet såg ut för 

varje lag varför det kan vara viktigt att förtydliga. 

En efterfrågad informationstyp som jag inte hade fått med i enkäten eller prototypen var 

historiska möten mellan lagen. Fördelen med historiska möten är att det kan vara ett bra sätt att 

tydligare se om ett lag exempelvis har svårt för ett visst lag på bortaplan eller om matcher 

mellan två lag har en tendens att kunna sluta hur som helst. 

I min prototyp fokuserade jag på att visa informationen på ett sätt som var anpassat till att 

matchen ännu inte startat. Jag tänker mig att det är en ganska stor skillnad på hur det kan se ut 

om det är så att matchen pågår då det i så fall skiljer i vad för information användaren vill veta 

då. En testperson nämnde dock att det skulle kunna se ut på samma sätt som i min prototyp men 

att man kunde komma in i ”liveläget” genom att klicka på en knapp på respektive matchs 

startsida. 

Informationstypen formkurvor blev högt rankad i enkäten och fick därför en framträdande roll i 

prototypen. Vad jag dock insåg var att tolkningen av begreppet formkurvor kunde vara lite 

olika. Jag valde att huvudsakligen visa formkurvorna som linjediagram. Några menade att detta 

gav en bra bild över formen medan andra tvärtom svarade att det inte gav dem så mycket alls. 

Jag tror att de flesta, när de tänkte på formkurvor, snarare ville se de senaste matcherna som de 

båda lagen hade spelat. Dessa visades istället under fliken bredvid formkurvorna, se Bild 10 
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Bild 10: Den primära visningen av formkurvor i prototypen. 

Något jag upptäckte i återkopplingen samt i testpersonernas beteende under testerna är att det är 

en utmaning att designa knappar för applikationer till mobiltelefoner med pekskärmar, framför 

allt när det gäller knappar som inte är på den mer generella formen text med en ram runtom. I 

mitt fall handlade det om knappar i form av bilder. På en dator är det lättare att med hjälp av 

muspekaren avgöra om ett objekt är klickbart eller inte. Detta är svårare på en mobiltelefon 

vilket gör att användaren, om inga instruktioner ges, helt enkelt får prova sig fram. Något som 

jag fick fram ur testerna var att vissa knappar exempelvis var för små vilket gjorde dem svåra att 

se. Genom att förstora dem skulle de framhävas tydligare och då troligen lättare tolkas som 

knappar. 

5.5.1 Att ta med mig till slutsatsen 

 Dela upp informationen så att det snabbt går att hitta det som eftersöks – detta med så få 

klick som möjligt. 
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 Trender är en uppskattad form av information och något som bör användas. 

 Applikationen kan förse användaren med ett tips men det bör ske ganska återhållsamt och 

på användarens begäran. Att visa det bästa tipset baserat på statistiken uppskattas dock. 

 Använd klubbemblem, färger och andra bilder för att presentera informationen på ett 

roligare sätt än ren text. Glöm dock inte att förtydliga väsentlig information med text. 

 Användning av olika mindre knappar bör ske ganska begränsat. Om möjligt, låt en knapp 

visa mer information av liknande typ istället för flera olika knappar för varje typ av 

information. 

 Historiska möten mellan lagen som möts är viktigt för att få en känsla av hur möten mellan 

lagen tenderar att sluta. 

5.6 Generaliserbarhet 

Även om fokus i detta arbete har legat på mobilapplikationer med tydlig inriktning mot 

vadslagning kan en stor del utav riktlinjerna som presenteras i slutsatsen även appliceras på 

andra typer av mobilapplikationer. Vissa riktlinjer, exempelvis punkt två och tre i avsnitt 6.1, 

lämpar sig kanske mer enbart för applikationer med sportinriktning men större delen av de 

övriga riktlinjerna går att applicera på de allra flesta typer av mobilapplikationer. 

5.7 Självkritik 

Alternativen som gavs i frågan om informationstyper i enkäten skiljde sig i detaljnivå. Ett 

alternativ som spelarstatistik kan innefatta allt från gjorda mål för spelaren till hur många 

minuter spelaren har spelat under säsongen medan ett alternativ som antal matcher med gjorda 

mål enbart berättar om just hur många matcher laget har gjort mål i. Det var ändå ett medvetet 

val att låta det vara på detta viset då det hade blivit alldeles för många alternativ att gradera om 

alternativen skulle vara på samma detaljnivå.  

En sak som också är värd att nämnas är att nästan alla deltagare i testerna var män. Anledningen 

till detta är huvudsakligen att enkäten skickades ut till bekanta till mig och den andre KTH-

studenten som vi visste hade ett intresse av fotboll och som vi tänkte var bekanta med tippning 

och dessa var i huvudsak män. I enkäten valde vi dock inte att ha med en fråga om vilket kön 

respondenten hade då vi inte tyckte att den informationen var väsentlig i detta sammanhang. Vi 

frågade heller inte om ålder utan det som var mer intressant var till exempel respondenternas 

tipserfarenhet. Även om vi inte tog hänsyn till kön är det inte optimalt att den största mängden 

deltagare var män. Jag vet inte hur könsfördelningen ser ut bland alla Sveriges tippare. Även om 

jag inte tror att det är jämnt fördelat tror jag heller inte att det är 100 % män. Om 

undersökningen hade gjorts i större skala hade det varit bättre för trovärdigheten att få med ännu 

fler personer av det kvinnliga könet så att inte resultatet präglas av vad enbart det ena könet 

tycker och tänker.  

Något som också kan nämnas om enkäten är att vi valde begreppen ”betta(r)” och ”betting” 

istället för de svenska motsvarigheterna tippa och vadslagning. I det läget som enkäten 

genomfördes var min tanke att även använda dessa begrepp i rapporten men efter återkoppling 

från ett handledningsmöte bestämde jag mig för att använda de svenska begreppen. Eftersom 

enkäten redan var genomförd valde jag dock, som synes, att skriva frågorna såsom de ställdes 

vilket gör att begreppen ändå används i rapporten. Tilläggas bör också att begreppen förklarades 

grundligt i enkäten så att det inte skulle vara några konstigheter för respondenterna. 
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Slutligen vill jag också ta upp det faktum att mina instruktioner under användartesterna inte var 

så tydliga som de borde varit. Jag tror att jag kan ha utgått lite för mycket från min egen 

kunskap inom området och till exempel gav lite för dålig introduktion till ”tänka högt”-

metoden. Detta ledde till att jag i vissa fall för en kort stund fick avbryta testpersonen för att 

tydligare förklara hur jag menade att testet skulle utföras. 
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6 Slutsats 
I detta kapitel presenteras slutsatsen av arbetet. 

6.1 Huvudfrågan 
Vad bör man tänka på när man presenterar idrottsrelaterad data och statistik för att fånga 

användarnas uppmärksamhet samt förenkla deras analys av tillgänglig data?  

 Användning av guider kan hjälpa förstagångsanvändare att ta steget från nybörjargruppen 

till medelgruppen. 

 Använd klubbemblem, färger och andra bilder för att presentera informationen på ett 

roligare och mer inbjudande sätt än ren text, dock utan att det går till överdrift. Glöm dock 

inte att förtydliga väsentlig information med text.  

 Visa kommande eller pågående matcher på ett enkelt sätt så att spontana tippare lätt hittar 

matchen de söker. 

 Knyt i första hand inte applikationen till användarens favoritlag, detta för att möjliggöra 

fler spontana tips.  

 Minska ned på information som inte är väsentlig för snabbare användning. 

 Dela upp informationen så att det snabbt går att hitta det som eftersöks – detta med så få 

klick som möjligt. 

 Applikationen kan förse användaren med ett tips men det bör ske ganska återhållsamt och 

på användarens begäran. Att visa det bästa tipset baserat på statistiken uppskattas dock. 

 Användning av olika mindre knappar bör ske ganska begränsat. Om möjligt, låt en knapp 

visa mer information av liknande typ istället för flera olika knappar för varje typ av 

information. 

6.2 Underfrågorna 
Vilka generella riktlinjer kring gränssnittsdesign är viktiga vid utvecklingen av en applikation 

som behandlar idrottsrelaterad data och information? 

 Shneiderman & Plaisants regler om att sträva efter konsekvens, ge informativ återkoppling 

samt att möjliggöra användbarhet för alla.  

 Gong & Tarasewich riktlinjer om att designa för ”top-down”-interaktion, designa för 

njutning samt att designa för begränsad eller delad uppmärksamhet. 

Vilken information relaterad till matchen, lagen och spelarna vill användaren kunna ta del av 

genom applikationen? 

 De viktigaste informationstyperna var odds, startelvor och formkurvor och dessa bör lyftas 

fram. Även serietabellen, matchkaraktär, senaste matchen, hemma- och bortatabellen samt 

trender ansågs viktiga. 

 Trender är en uppskattad form av information och något som bör användas. 
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 Historiska möten mellan lagen som möts är viktigt för att få en känsla av hur möten mellan 

lagen tenderar att sluta. 

6.3 Rekommendationer för framtida studier 

Något som jag i detta arbete inte fokuserat så mycket på är hur applikationen skulle se ut och 

bete sig för matcher som pågår och alltså är föremål för livetippning. Att närmre titta på 

funktioner och liknande för det läget skulle vara intressant. Det som dock skulle vara mest 

spännande att gå vidare med vore att utveckla en ännu mer detaljerad renodlad 

mobiltelefonsapplikation och testa denna på ännu fler personer, där båda könen är tydligt 

representerade. Detta skulle förslagsvis göras i samband med en match för att noggrannare 

kunna dokumentera hur, när och varför de använder applikationen.  
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8 Bilagor 

8.1 Enkäten 

Enkät kring bettingvanor och förhållningssätt kring betting 

Hej! 

Och tack för att du hittat hit. Vi (Johan Olsson och Mårten Sundh) håller just nu på med våra respektive 

examensarbeten på KTH. Ditt deltagande är till stor hjälp för oss så vi är väldigt tacksamma om du vill fylla 

i denna enkät. 

 

Den här enkäten är till för att vi ska få en lite bättre uppfattning om vanor och förhållningssätt kring betting. 

Med “betting” menar vi här vadslagning om pengar på sport, såsom exempelvis fotbollsmatcher. Turspel 

såsom Lotto, Keno, Triss och liknande räknar vi alltså inte som betting. Spel på hästar räknar vi i den här 

enkäten inte heller som betting. 

 

Den här enkäten riktar sig till dig som har ett visst intresse för fotboll och betting. Enkäten tar ca 10-15 

minuter att fylla i. 

Fält som är markerade med en asterisk (*) är obligatoriska att fylla i. 

Vanor kring sportbetting 

Först vill vi gärna veta lite om hur och när du bettar. 

 

På ett ungefär, hur ofta brukar du betta på sport? * 

(Tänk genomsnittligt under ett år) 

 Varje dag   

 4-6 dagar i veckan   

 2-3 dagar i veckan   

 1 gång i veckan   

 2-3 gånger i månaden   

 1 gång i månaden   

 6-11 gånger per år   

 1-5 gånger per år   

 Mer sällan   

 Aldrig   
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Vilka av följande påståenden stämmer in på dig?  

Välj de alternativ som passar in på dig. Flera svarsalternativ är möjliga. 

 När jag bettar köper jag andelar i bolagsspel   

 När jag bettar läser och tolkar jag statistik och tabeller på egen hand   

 När jag bettar lyssnar jag på bettingexperters bettingtips   

 När jag bettar lyssnar jag på kompisars bettingtips   

 När jag bettar tittar jag huvudsakligen på oddsen   

 När jag bettar går jag på känsla   

 När jag bettar är det viktigt att det är jackpot eller extra pengar i potten   

 När jag bettar gör jag det med hjärtat (bettar på den utgången jag hoppas på, snarare än det jag tror 
på)   

 När jag bettar är det mest en kul grej   

 

Om du bara får välja ett alternativ från den föregående frågan, vilket stämmer då bäst 
överens på dig?  

Välj ett av de presenterade alternativen. 

                      

--välj alternativ här--
 

 

Vilka sporter brukar du främst betta på?  

Flera val är möjligt. Om du saknar ett alternativ, använd textfältet under "Andra sporter". 

 Fotboll   

 Ishockey   

 Basket   

 Tennis   

 Andra sporter (skriv dessa nedan) 
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Äger du en surfplatta och/eller en smartphone? * 

Välj ett alternativ. 

 Ja, surfplatta   

 Ja, smartphone   

 Ja, båda   

 Nej   

 

Har du provat på livebetting? * 

Med livebetting menar vi bets som läggs under pågående match/evenmang. 
Icke-livebets är således bets som läggs innan matchens/evenemangets början. 
Välj ett alternativ. 

 Ja, alla mina bets är livebets   

 Ja, mina bets är oftast livebets   

 Ja, mina bets är ungefär lika mycket livebets som icke-livebets   

 Ja, fast mina bets är oftast inte livebets   

 Ja, jag har provat det men det var ingenting för mig   

 Nej   

 

Är det ett krav att du ser matchen för att du ska kunna tänka dig att livebetta? * 

Antingen att du ser matchen på plats eller via livesändning i TV/dator/surfplatta/mobil eller liknande 

medium. 
Du kan svara på frågan oavsett om du har provat livebetting eller inte. 

 Ja   

 Nej   

 Vet ej   
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Konsumtionsvanor för fotbollsmatcher 

Nu vill vi gärna veta lite mer hur och i vilka miljöer du följer fotbollsmatcher. 

 

Hur ofta tittar du på fotbollsmatcher? (på TV eller på arenan eller annat sätt) * 

På ett ungefär, hur ofta brukar du titta på fotbollsmatcher? (Tänk genomsnittligt under ett år) 

 Varje dag   

 4-6 dagar i veckan   

 2-3 dagar i veckan   

 1 gång i veckan   

 2-3 gånger i månaden   

 1 gång i månaden   

 6-11 gånger per år   

 1-5 gånger per år   

 Mer sällan   

 Aldrig   

 

Var ser du fotbollsmatcher? * 

Ranka alternativen efter hur du ser matcher. 

Det är fritt att välja ett övrigt alternativ om du kommer på något som inte finns bland de fyra första 
alternativen. 
I så fall fyller du själv i vad det skulle vara i textfältet under denna fråga. 

 
Aldrig Sällan Då och då Ofta Mycket ofta 

På plats på arenan/stadion 
     

På en bar eller restaurang eller liknande 
     

I det egna hemmet 
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Aldrig Sällan Då och då Ofta Mycket ofta 

Hemma hos andra (t.ex. hos kompisar/familj) 
     

Övrigt alternativ? (ange vad i textfältet nedan) 
     

 

Ange övrigt alternativ från föregående fråga  

Behöver endast fyllas i om du har ett annat alternativ att ge än de fyra som presenterades i frågan ovan. 

 

 

Hur ser du på fotbollsmatcher?  

 

Nästan 

uteslutande 

ensam 

Oftare 

ensam än i 

sällskap 

Lika ofta 

ensam som i 

sällskap 

Oftare i 

sällskap än 

ensam 

Nästan 

uteslutande i 

sällskap 

Jag ser på fotbollsmatcher: 
     

 

På vilken typ av skärm ser du matcher (som du inte ser på plats på arenan)? * 

Ranka alternativen efter hur du ser matcher som du inte följer på plats. 

 
Aldrig Sällan Då och då Ofta Mycket ofta 

På TV-skärm/projektor (inklusive dator 

kopplad till TV-skärm/projektor)      

På en datorskärm 
     

På surfplatta 
     

I mobiltelefon 
     

 

Vilken typ av uppmärksamhet ger du en match (som du inte ser på plats på arenan) som 
du tittar på i följande scenarion? * 

Förklaring till svarkolumnerna: 

 
-Tittar jag på matchen men gör primärt något annat 

Du fokuserar på något annat tills det händer något viktigt i matchen,  
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t.ex. du spelar spel på telefonen tills det blir hörna i matchen 
eller du chattar med en kompis tills det blir en målchans 
 
-Tittar på matchen primärt men gör samtidigt något sekundärt 
Du fokuserar på matchen men gör något annat i spelavbrott eller liknande, 
t.ex. du fokuserar på matchen men när en spelare får kramp och spelet stannar av så passar du på att 
kolla tabellen 
 
-Har jag fullt fokus på matchen 
Du fokuserar helt på matchen, utan några distraktionsmoment 
 
-Kan ej relatera 
Du kanske inte har något favoritlag eller kanske aldrig funderar på att betta under en match 
 

 

Tittar jag på matchen men 

gör primärt något annat 

Tittar jag på matchen primärt 

men gör samtidigt något 

sekundärt 

Har jag fullt fokus 

på matchen 

Kan ej 

relatera 

När mitt favoritlag 

spelar     

När jag har bettat på 

matchen     

När jag funderar på att 

betta på matchen     

När det är en 

betydelsefull match 

(mästerskap/turneringar) 
    

När jag spontant tittar 

på en match     

 

När du ser en match på en TV-skärm; hur ofta brukar du delge egna åsikter eller ta del av 
andras åsikter kring matchen? (vilka kommunikationskanaler du använder och på vilka 
sätt uppger du i nästkommande frågor) * 

 
Aldrig Sällan Då och då Ofta Mycket ofta 

Delge egna åsikter inför matchen 
     

Ta del av andras åsikter inför matchen 
     

Delge egna åsikter under matchen 
     

Ta del av andras åsikter under matchen 
     

Delge egna åsikter efter matchen 
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Aldrig Sällan Då och då Ofta Mycket ofta 

Ta del av andras åsikter efter matchen 
     

 

När du ser en match på en TV-skärm; vilka kommunikationskanaler använder du för att 
kommentera och/eller ta till dig åsikter kring matchen du tittar på?  

Frågan gäller inte ren statistik utan åsikter kring statistiken eller matchen generellt. 

 Analyser eller prat i TV-sändningen av matchen   

 Diskuterar med ditt eventuella sällskap   

 Diskussionsforum   

 Twitter   

 Facebook   

 Live-kommentering/live-refererat på olika nyhets-/sportsajter   

 Chatfönster på sidor som visar streamade matcher   

 Röstsamtal   

 Videosamtal   

 SMS   

 Övriga appar/kanaler/tjänster (skriv dessa nedan) 

 

 

Hur använder du dessa kanaler?  

Några exempel på användande av olika kanaler:  
- Läsa i en tråd på ett diskussionsforum 
- Följa en viss hashtag på Twitter 
- Skriva en statusuppdatering på Facebook 
 
Försök gärna beskriva så utförligt som möjligt. 
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Ranking av information 

Det finns väldigt många olika typer av information att ta in och läsa på inför en match. Här vill vi veta lite 
hur du värderar och rankar dessa olika typer. 

 

Du har bestämt dig för att spela på en fotbollsmatch. Vilka av följande typer av 
information anser du vara relevant för dig när du bestämmer hur du ska spela på 
matchen? * 

Skalan går från 1 (Ej relevant) till 4 (Relevant). 

Utgå från tanken att du skall betta på huruvida hemmalaget vinner, bortalaget vinner eller att det blir 
oavgjort (1-X-2). 

 
1 2 3 4 Vet ej 

Startelvor 
     

Odds 
     

Avstängningar 
     

Skador 
     

Serie-tabellen 
     

Hemma-/Bortatabellen 
     

Formkurvor (exempelvis de 6 senaste 

matcherna)      

Senaste matchen 
     

Trender (exempelvis sex matcher utan förlust 

på hemmaplan, 124 minuter sedan senaste 

målet, inga insläppta under andra halvlek 13 

matcher i rad) 
     

Väderförhållanden 
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1 2 3 4 Vet ej 

Domare 
     

Underlag (gräsplan, konstgräs) 
     

Arena/Stadion (exempelvis neutral plan samt 

kapacitet och publiksnitt)      

Matchkaraktär (exempelvis derby, 

klassikermöte, rivalmöte, topp-/bottenmöte)      

Spelare som riskerar avstängning 
     

Förändringar/Trender i startelvan (exempelvis 

sjunde matchen i rad från start, första matchen 

som mittback, tillbaka från 3 månaders 

skadeuppehåll) 
     

Spelarstatistik (exempelvis mål, assists, 

spelade matcher osv.)      

Skytteligor 
     

När lagen gör mål (vilken halvlek eller 

perioder i matchen)      

Antal matcher med 0 insläppta mål 
     

Antal matcher med gjorda mål 
     

Åsikter från experter 
     

Åsikter från kompisar 
     

Åsikter från andra människor ("okända") 
     

Vad andra personer faktiskt har tippat 
     

Trender och tendenser från sociala medier 

(exempelvis baserat på matchrelaterade 

hashtags) 
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Vilken information bedömer du är den enskilt mest viktiga för hur du ska tippa på 
matchen? * 

Välj ett av alternativen, samma som ovan. 

                                                        
--välj alternativ här--

 

 

Är det något typ av information som du anser är relevant men som du inte hittade i de två 
föregående frågorna?  

Ange denna typ av information här. 

 

 

Avslutande frågor 

 

Övriga frågor eller kommentarer?  

Har du något du undrar eller något du vill tillägga till enkäten, skriv här. 

 

 

... En sista fråga!  

Tack så mycket för att du fyllt i enkäten!  

Vi vill bara fråga om du kan tänka dig att hjälpa oss senare i processen. Kanske genom att eventuellt vara 
med i en fokusgrupp kring ämnet. 
Om så är fallet, fyll gärna i din mail-adress nedan. 

 

 

Tack för din medverkan! 
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8.2 Intervjuupplägg 

Berätta lite om vad jag gjort hittills i arbetet. (2 min) 

Låt användaren titta runt i appen. (2 min) 

Frågor (8 min) 

 Fråga 1 (1 min) 

 Fråga 2 (2 min) 

 Fråga 3 (1 min) 

 Fråga 4 (2 min) 

 Fråga 5 (2 min) 

Kort övergång till intervjudelen (1 min) 

Intervjufrågor (10 min) 

 Fråga 1 (3 min) 

 Fråga 2 (1 min) 

 Fråga 3 (1 min) 

 Fråga 4 (1 min) 

 Fråga 5 (2 min) 

 Fråga 6 (~2 min) 

Övrigt + Avslut och tack (2 min) 

Totalt: ~25 min 
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8.3 Intervjufrågor 

Uppgifter att utföra vid användartestet 

2 min att bara titta runt. 

1. Du sitter framför Tvn och ska strax kolla på Crystal Palace – Arsenal. Öppna appen och 

ta dig till ”match-sidan”. 

Lyckas? (Ja / Nej) 

2. Du funderar på att spela på vem som vinner matchen mellan Crystal Palace och 

Arsenal. Använd appen för att se om den kan hjälpa dig komma fram till ett beslut. 

Blir det ett spel? (Ja / Nej) I så fall vad? (1 / X / 2) 

3. Du vet att nummer 14 i Crystal Palace är en viktig spelare för laget. Avgör statusen på 

spelaren. 

Status? (Startar / Bänken / Skadad / Avstängd) 

4. Över/Under 2.5 mål är en populär spelform. Hitta oddsen för detta och använd appen 

för att se om den kan hjälpa dig att komma fram till ett beslut.  

Hittar oddsen? (Ja / Nej) Spelar? (Ja, Över / Ja, Under / Nej) 

5. Vem av lagens båda nummer 11 har gjort flest mål? 

Hittar målinfo? (Ja / Nej) Svarar? (Arsenals / Crystal Palaces) 

Efterföljande intervju till användartestet 

1. Rent generellt – vad tycker du om: 

1. Appen 

2. Gränssnittet 

3. Hur de olika delarna hänger samman, grupperingen av information. Är den logisk? 

2. Är det någonting du tycker var extra bra (funktion eller liknande)? 

3. Är det någonting du tycker saknas (funktion eller liknande)? 

4. Var det något som var svårt att hitta som du tycker borde lyftas upp bättre eller 

tydligare skyltas med? 

5. Tror du att du skulle använda en sådan applikation? Varför/varför inte? 

6. Uppföljning av funderingar från uppgifterna. 
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8.4 Prototypbilder 

 

Bild 11: Till vänster; vy över menyn. I mitten; dagens matcher sorterat på respektive 

liga. Till höger; matcher sorterade efter popularitet, om de är pågående samt tid till 

avspark. 

 

Bild 12: Till vänster; startvy för vald match. I mitten; oddsen expanderade. Till höger; 

statistikläget där användaren kan välja parametrar för att sedan jämföra dessa. 
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Bild 13: Till vänster; lagens startelvor presenterad på en fotbollsplan. I mitten; 

spelarstatistik. Visas när användaren trycker på önskad spelare i startelvevyn. Till 

höger; avbytarbänken för ena laget. Visas när användaren trycker på knappen märkt 

"Avbytare" i startelvevyn. 

 

Bild 14: Till vänster; lagens tabellposition per omgång visad i graf. I mitten; matris 

visar lagens spelade matcher. De fem senaste matcherna presenteras underst. Till 

höger; statistik i form av text presenteras kopplat till respektive lag. 
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Bild 15: Till vänster; tabellen visar lagens prestationer på hemmaplan. Tabeller finns 

även för bortaplan, total ställning samt för skytteliga. I mitten; användarens bevakade 

matcher. Ej utvecklad/prioriterad funktion. Till höger; funktion för att jämföra två lag. 

Ej utvecklad/prioriterad funktion. 


