
INOM EXAMENSARBETE TEKNIK,
GRUNDNIVÅ, 15 HP

,  STOCKHOLM SVERIGE 2016

Mobil videospolning med 
hjälp av cirkulära rörelser

PER JAAKONANTTI

FREDRIK SPANSK

KTH
SKOLAN FÖR DATAVETENSKAP OCH KOMMUNIKATION



Mobil videospolning med hjälp av cirkulära rörelser 
 
Sammanfattning: 
Detta kandidatexamensarbete har undersökt hur videospolning i mobila enheter påverkas av 
en cirkulär touchkontroll där ett varv motsvarar 60 sekunder. Undersökningen gick ut på att 
18 studenter från medieteknikprogrammet på KTH fick testa en prototyp till Android som 
implementerade denna funktion. Testen gick ut på att försökspersonerna fick göra tre olika 
spolningsuppgifter. Data samlades in på flera sätt; anteckningar över vad försökspersonerna 
sade när de fick testa prototypen gjordes, tidtagning gjordes, och en sammanfattande intervju 
genomfördes. Resultatet var att det i en ca 20 min lång video tog 3 sekunder i snitt att spola 5 
sekunder bakåt med tillgång till cirkulär spolningskontroll medan det tog 14 sekunder utan. 
För en ca 40 minuter lång video blev motsvarande resultat 3 sekunder med cirkel och 19 
sekunder utan. Deltagarna som testade prototypen upplevde att det dels gick snabbare 
(framförallt för att spola vad de upplevde vara kortare sträckor) samt att de även kunde spola 
mer exakt vilket uppskattades. Våra slutsatser är att det med cirkulära rörelser och cirkulär 
spolningskontroll går snabbare att: hitta en precis tidpunkt i en video ca 40 minuter, hitta en 
scen i videos på ca 40 minuter samt spola tillbaka en exakt 5 sekunders sträcka. Användarens 
upplevelse påverkas på ett positivt sätt, mer specifikt så underlättas precis spolning och 
spolning på kortare sträckor. Slutsatserna gäller för studenter som ser på videor i mobilen. 
 
Mobile video scrubbing using circular movements 
 
Abstract: 
The aim of this essay has been to determine how the introduction of a circular scrubbing 
control will affect mobile video scrubbing, where scrubbing a full circle corresponds to 
scrubbing 60 seconds. A prototype implementing this function was developed in Android and 
was later tested on 18 students studying Media Technology at KTH. The participants were 
given three scrubbing tasks. Data was gathered by conducting a thinkaloud, timing the 
different tasks and by asking some questions about their experience. The result was that in a 
20 min long video it took on average 3 seconds to rewind 5 seconds with our prototype 
compared to 14 seconds without. In a 40 min. long video the corresponding result was 3 
seconds with the circle and 19 seconds without. The participants perceived the scrubbing 
method to be time saving (especially for shorter distances) and they could also scrubb more 
precisely which was appreciated. Our conclusions are that with circular movements and a 
circular scrubbing control scrubbing it is time saving to find an exact location in a 40 min 
video whether it is a scene or a moment in time, rewinding 5 seconds is also done faster using 
this method. The user was affected in a positive way when precise scrubbing and scrubbing 
on shorter distances was easier. The conslusions are relevant for students who use their 
mobile phones to watch videos. 
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1. Inledning 
 
I denna del av uppsatsen introduceras och förklaras bakgrunden till problemet, vilken 
problemfråga som undersökts och varför samt avgränsningar för arbetet. 
 
Idag har 77 % av alla i Sverige en smart mobiltelefon (Findahl & Davidsson 2015). Mobiler 
är inte längre plattformar som enbart kan ringas med. Vi kan koppla upp oss på internet, 
ladda ner diverse applikationer och se på video. Internetanvändandet i Sverige och världen 
ökar och videotrafiken tar en allt större plats i datatrafiken. 70 % av internetanvändarna ser på 
video via internet (Findahl & Davidsson 2015). En populär källa för videor är YouTube och 
videor på deras hemsida blir allt längre och får därmed större filer (Che et al. 2015). 
 
Vi som skriver denna uppsats har upplevt att det varit svårt att spola i videospelare på 
mobilen, något som vi upplevt att andra också har svårt med. Detta har även bekräftats av en 
inledande enkät som skickats ut (se Bilaga B). Problemen handlar om att hitta rätt tidpunkt i 
videon, men också att enkelt pricka rätt till den punkten som en vill till om en missat någon 
sekund. 
 
Problemet har försökts lösas av många och det finns lösningar som testats för större och 
mindre skärmar. Några av dessa lösningar kommer nu presenteras i följande avsnitt. 
 

1.1 Tidigare arbeten 
 
Ett försök var MobileZoomSlider (Hürst et al. 2007) som möjliggör tryck på valfri plats på 
skärmen så användaren inte behöver pricka in den lilla tidsdisplayen för att kunna spola. 
Detta försök gjordes till PDA:s så användaren hade en penna för att peka på skärmen och 
beroende på vilken höjd pennan var och hur den drogs på skärmen spolades det olika fort. 
Deltagarna i denna studie tyckte överlag att denna lösning var bra. Resultatet mättes i att 
deltagarna fick svara på 2 frågor med alternativ på en skala 0 (dåligt) till 3 (bra). Resultatet 
blev 2.1 respektive 2.35 som snitt, eftersom detta inte jämfördes med något annat gränssnitt 
är det svårt att säga om det är bra eller inte. 
 
I ett senare försök testades det att dela upp en video i olika dynamiska miniatyrbilder (scener 
vid viss punkt) och låta användare se dessa och försöka navigera i dem för att hitta rätt. Test 
genomfördes med olika bildstorlekar (Hürst et al. 2011), resultatet blev att det var lättare att 
hitta rätt vid stora miniatyrbilder, men att det gick ganska bra även om de var små. 
 
Swift är en lösning som utvecklades av Justin Matejka och hans kanadensiska forskarteam 
där användaren ges en lågupplöst bild medan det spolas i videon. Detta var tillräckligt för att 
göra videonavigeringen under vissa artficiella förutsättningar (då de videos som testades 
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bestod av ett rutmönstar där rutorna färgades vid vissa tillfällen) var 72 % snabbare än innan 
(Matejka et al. 2012).  
 
Swift hade dock enligt upphovsmännen problem med att spola i längre videor. För att lösa 
dessa problem skapades Swifter, som när användaren ska spola igenom en video möts med 
ett rutnät med thumbnails från olika tidpunkter i videon, där användaren sedan väljer en av 
dessa thumbnails som hen tror passar bäst. Resultatet blev att det med Swifter går nästan 
dubbelt så snabbt att hitta rätt i stilla scener medan det i scener med mycket händelser tar det 
ungefär lika lång tid som vanligt (Matejka et al. 2013).  
 
Det har även gjorts studier där olika grafiska gränssnitt undersöks med avseende att 
undersöka hur ett bra gränssnitt ska utformas så att det ska gå snabbt att navigera i längre 
mediafiler i mobilen. Placering av lika funktionaliteter påverkar frekvensen av feltryckningar 
ganska mycket och interaktionselement bör därför placeras nära tummen, vilket till exempel 
inte är fallet för iPhones videospelare (Huber et al. 2010) .  
 
Ganhör (2012) undersökte en lösning som kallades för ProPane. Denna lösning var en 
blandning av klassisk snabbspolning och ultrarapid spolning med modifierbara hastigheter. 
Deras resultat var positivt och uppskattades av deras studiedeltagare som var en mix av 
amatörer och professionella videoredigerare. Denna senare grupp påpekade till och med att 
de kunde tänka sig att börja redigera video på mobilen med denna kontroll. 
 
En lite annorlunda lösning som arbetades fram var VideoGraph som togs fram av Lei Zhang 
med flera. Denna lösning gick ut på att dela upp videon baserat på dess innehåll genom att 
köra en algoritm som Zhang med flera har tagit fram. De tar på så sätt fram ett par 
“keyframes” som användaren kan navigera mellan. Dessa keyframes ska representera olika 
scener och på så sätt underlätta navigeringen i videon. Zhang påpekar dock att denna metod 
är väldigt beroende av algoritmen och att den vid rapportens skrivande har svårt att på ett 
rättvist sätt hantera komplicerade scener. (Zhang et al. 2013)  
 
Det finns några kommersiella lösningar för att underlätta spolning av mobil video. Apple har 
idag en lösning med skrubbning (Anm. deras terminologi för spolning) i olika hastigheter 
beroende på hur du drar ditt finger. YouTube har en lösning med en liten miniatyrbild som 
visas när användaren ska hoppa i videon, på längre videor zoomas det in på tidsaxeln så att 
användaren enklare kan pricka rätt på sekunden vart i videon det ska hoppas till (Janakiram, 
2012).  Denna sistnämnda lösning finns dock i dagsläget inte till smartphones utan enbart till 
datorer. Det finns också lösningar som syftar till att spola i ljudfiler, en av dessa fanns på 
gamla iPods där det går att spola genom att göra en cirkulär rörelse på kontrollen 
(Manuals.info.apple.com, 2009). 
 
Trots att det finns lösningar på vissa delar av marknaden och att det har skett forskning inom 
området, upplevs det fortfarande som ett problem att navigera i en video (se Bilaga B). De 
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lösningar som finns är spridda och ofta kopplade till nya användningar av mobilens 
beröringsfunktioner, men inte alltid och generellt är området mobil interaktion för att spola i 
video delvis outforskat. 
 

1.2   Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur cirkulära rörelser och hur en cirkulär 
spolningskontroll kan påverka spolning i en video som spelas i mobilen. Frågan är intressant 
för alla som utvecklar videospelare i mobilen och i slutändan alla som ser på videor i 
telefonen men har svårt att spola till rätt punkt. Vi hoppas att vårt resultat även kan bidra med 
kunskap inom området interaktionsdesign.  
 

1.3   Problemformulering 
 
Hur påverkas mobil videospolning då en cirkulär spolningskontroll introduceras? 
 
För att svara på denna fråga och för att göra den lite tydligare så har vi använt oss av följande 
arbetsfrågor: 

● Går det snabbare att hitta rätt plats i videon? I så fall, hur mycket? 
● Går det snabbare att spola en kortare bit i videon? I så fall, hur mycket? 
● Hur påverkas användarens upplevelse? 

 

1.4   Avgränsningar 
 
På grund av att deltagarna i studien var studenter på medieteknikprogrammet på KTH kan det 
bli svårt att säga hur en generell användare interagerar med prototypen. Vi har valt att välja ut 
studenter som har mobilvana och som enligt de själva “ibland” ser på videor i telefonen. 
Problemet är också avgränsat till den implementation och prototyp som vi skapat, hur många 
sekunder per varv som den cirkulära kontrollen spolar. Vårt problem är också avgränsat till 
storleken på den skärm vi använder för att testa på och till det operativsystem som enheten 
använder. Undersökningen är begränsat till tid och användarens upplevelse och tar inte 
hänsyn till andra faktorer. 

 
1.5   Skillnader mot tidigare arbeten 
 
Lösningen i denna uppsats skiljer sig tydligt från de tidigare beskrivna VideoGraph och 
Swifter då vi fokuserar på att lägga till en touchkontroll som inte är innehålls eller 
miniatyrbildsbaserad. I en artikel av Sun och Hürst från 2008, där de skriver om utvecklingen 
av MobileZoomSlider, nämner de att de i experimentfasen hade en kontroll som tog 
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inspiration från iPod Classic och som till väldigt stor del liknar vår lösning (Sun & Hurst 
2008). De gick dock aldrig vidare och testade idén då de ansåg att den skulle bli för 
komplicerad att lägga till deras redan långt utvecklade Zoom Slider. Så långt vi har sett har 
alltså ingen utfört en användarstudie med denna lösning.  
 
Vi är medvetna om att det existerar en patentansökan kring en rund kontroll 
(Appft.uspto.gov, 2007), men då ingen presenterad användarstudie gjorts i samband med 
denna ansökan så är det inget hinder för denna uppsats och studien som har genomförts. 
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2.   Definitioner 
 
Här definieras termer och begrepp som användes i denna uppsats. 
 

2.1   Mobil 
 
Vi använder oss av Nationalencyklopedins definition av en mobil. De kallar det smartmobil 
och definitionen lyder såhär: 
 

“Smartmobil, smarttelefon, engelska smartphone, mobil         
telefon med avancerade datorfunktioner, Internet         
uppkoppling, kamera och ofta även satellitnavigator och             
qrläsare.” 

 
Citat från Nationalencyklopedin, (Nationalencyklopedin 2016). 
 
I  vår definition menar vi också att en mobil vars skärm reagerar på beröring. 
 

2.2   Cirkulär rörelse 
 
Med cirkulär rörelse menas att användaren gör en cirkulär svepande rörelse på en 
rörelsekänslig skärm. I denna uppsats görs det för att spola fram i en video men i teorin kan 
det användas vid andra situationer. Den runda kontrollen som implementerar denna funktion 
kallas cirkulär spolningskontroll. 
 

2.3   Konfidensintervall 
 
Vi använder oss av följande definition av konfidensintervall: 
 

“Ett intervall Iθ som med sannolikhetsgraden 1  ⍺ täcker                   
över θ kallas ett konfidensintervall för θ med               
konfidensgraden 1  ⍺” 

 
Citat från Blom et al. 2005 sidan 287. Där θ är parametern som intervallet Iθ täcker, 1  ⍺ är 
ett värde för hur säkert intervallet är. 
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För att göra en statistisk bedömning har vi utgått från basala kunskaper inom området. Med 
tidsmätningarna har medelvärden och intervall beräknats. Om intervallet för skillnaden av 
medelvärdet inte innehåller 0 kan vi säga att med 99% säkerhet är det en skillnad. Denna 
formel används för att skapa intervall: 
 

“     x  y    d, x  y    d)I μ1−μ2 = ( −   − λ α/2   −   + λ α/2
 
   

 
där 
 

”   d =  √s  /n    s  /n   2
1 1 +  

2
2 2  

 
Citat från Blom et al. 2005 sidan 306. Där I är ett intervall för skillnaden för skillnaden i 
medelvärdet (även kallat väntevärde   respektive  ).   och   är medelvärden för1μ 2μ x y  
mätningarna.   är ett värde som bestäms utav vilken säkerhet på intervallet som eftersöks.λ α/2

 
   

 och  är skattad standardavvikelse. n är antalet värden som använts för att skattningen. s  1  s  2  
 
 

2.4   Användbarhetsmål 
 
I denna uppsats används några av målen från kapitel 1 i Rogers et al. 2011 för att skapa en 
prototyp som underlättar spolning. Det ska vara lätt att lära sig hur prototypen fungerar och 
användaren ska kunna lära sig genom att utforska prototypen och prova sig fram. Vid 
felklickningar ska det gå lätt att ångra sig. (Rogers et al. 2011)  
 

2.5 Iterativ design 
 
Som en del av att utforma en produkt som sätter användaren i centrum  bör produkten 
utvecklas iterativt. Med det menas att produktens förstadie testas och feedback samlas in, 
vartefter produkten ändras beroende på vilken feedback som fåtts. Detta upprepas under 
processens gång till produkten är klar. (Rogers et al. 2011)  
 

2.6 Think-aloud 
 
Med thinkaloud tekniken går det att förstå vad deltagare tänker då de blir ombedda att säga 
högt vad de tänker när de ska lösa en uppgift. Datan som samlats in blir i form av ett så kallat 
thinkaloud protokoll där text anger vad deltagaren gör och säger. Nackdelen med denna 
teknik är att om deltagaren blir tyst blir det inte så mycket data. De tillfällen som deltagare 
blir tysta på är det troligt att de stött på ett problem och det är då data är mest önskvärd. 
(Rogers et al. 2011)  
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2.7 Semistrukturerad Intervju 
 
En semistrukturerad intervju är en intervju där frågorna är både öppna och slutna i den 
mening att det finns förutbestämda svar på en del frågor, till exempel ja/nej, medan det på 
andra är öppna och det finns ingen gräns för vad svaret kan vara. Det finns ett bestämt antal 
frågor som ska ställas men följdfrågor kan komma beroende på svaren. Genom att formulera 
frågor på ett neutralt sätt undviks till viss del färgning. (Rogers et al. 2011)  
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3.   Metod 
 
Här beskrivs hur de olika delarna av studien har utförts. Detta omfattar skapandet av 
prototypen, rekrytering av deltagare och hur prototypen testats. 
 
För att undersöka om det går att förbättra mobil videospelning med en cirkulär 
spolningskontroll har vi först skapat en prototyp som implementerar just en sådan kontroll i 
likhet med det som diskuterats tidigare i uppsatsen. Strategin har varit att simulera riktiga 
situationer som kan uppstå vid videospolning. I dessa situationer får deltagare till studien 
prova en cirkulär spolningskontroll. För att svara på frågeställningen mäts tiden för varje 
uppgift och deltagarna har fått svara på öppna frågor kring hur de upplevt 
spolningsfunktionen. Tiden mättes genom att deltagarna fick säga start när de påbörjade en 
uppgift och stopp när de var klara. Ett problem med denna tidstagningsmetod är att den inte 
är så exakt. Vi ansåg dock inte att det behövs mätas på hundradelen utan att det räcker med 
ungefärliga sekunder eftersom att användarupplevelsen inte lär påverkas av så små 
tidsförändringar. Metoden tar heller inte hänsyn till reaktionstid men den valdes ändå på 
grund av en rad anledningar (se kap 5.2.3). Deltagarna fick värma upp genom att testa 
prototypen, samtidigt som en thinkaloud (kapitel 2.6) genomfördes. 
 

3.1   Prototyp 
 
Prototypen var en app i utvecklingsstadiet skapad för Android. Valet av verktyg var baserat 
på våra kunskaper och att det relativt enkelt går att skapa egna appar för Android. 
Programmet IntelliJ (https://www.jetbrains.com/idea/) har använts för att koda och kompilera 
med Java SDK version 1.7. Appen är uppbyggd av XML, Java och CSS.  
 
Först undersöktes YouTubes API (https://developers.google.com/youtube/android/player/) 
och VLC för Android (https://www.videolan.org/vlc/downloadandroid.html). Appens 
struktur kommer från startpaketet från YouTubes API, men deras inbyggda videospelare 
använde inte eftersom det fanns inbyggda hinder mot att lägga något lager framför den. 
Istället användes Androids inbyggda widget (liten färdig mjukvarukomponent) VideoView 
(https://www.videolan.org/vlc/downloadandroid.html) för att spela upp video och en 
TextViewwidget (http://developer.android.com/reference/android/widget/TextView.html) 
för att visa videons tidpunkt. I denna undersökning så var videofilerna lokala filer som 
överfördes till testmobilen så nätverksbuffring var ingen faktor. 
 
För att skapa den cirkulära spolningskontrollen så användes en färdig extern widget som 
grund. Denna lösning finns på https://github.com/devadvance/circularseekbar (hämtad 
20160429). Valet att bygga vidare på denna lösning gjordes för att snabba på utvecklandet 
av prototypen. 
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Det finns också en annan implementation av cirkeln, men som inte arbetades med. Det hade 
troligen gått att använda den men på grund av att den tidigare nämnda lösningen hade bättre 
dokumentation så togs beslutet att lägga fokus på den första varianten. Vill någon vidare 
undersöka vårt arbete så finns den oanvända lösningen på: 
http://stackoverflow.com/questions/22299307/howwouldiimplementaswipebasedcircula
rcontrollikethis (hämtad 20160429). 
 
Nedan visas bilder på prototypen. Bilderna är skärmdumpar tagna från mobilen som 
användes vid testerna. Mobilen i fråga var en Sony Xperia Z1 Compact 
(http://www.sonymobile.com/globalen/products/phones/xperiaz1compact/specifications/#b
lack) med Androidversionen 5.1.1. Precis som figurerna visar så kördes prototypen i 
horisontellt läge. Figur 1 visar den cirkulära kontrollen medan Figur 2 visar den klassiska 
spolningskontrollen. 

 
Figur 1. Prototypens cirkulära kontroll med tidsnoteringen i mitten av skärmen. 
 

 
Figur 2. Prototypen med den mer klassiska spolningskontrollen liggandes framför. De två 
dubbelpilarna till höger och vänster om Playknappen användes aldrig. Den klassiska kontrollen 
kunde användaren gömma och ta fram själv medan cirkeln och tidsnoteringen var fast på skärmen. 
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För att spola framåt så drar användaren den blåa markören åt klockans håll och för att spola 
tillbaka den dras den åt andra hållet. Siffran i mitten av displayen motsvarar hur lång tid in i 
videon användaren är. Ett varv motsvarar 60 sekunder, valet av den tiden per varv baseras 
delvis på att det påminner om klockan som har 60 sekunder på ett varv men också på att det 
under förstudien uppmärksammades att 10 sekunder per varv verkade för litet.  
 
3.1.1 Förstudie 
 
För att testa prototypen och metoden för att avgöra hur lång tid ett undersökningstillfälle tar 
så gjordes en förstudie. Förstudien gick till på mindre strukturerat sätt. Anteckningar från 
förstudien finns i Bilaga A. 
 
Första versionen av prototypen testades på en person från medieteknikprogrammet på KTH 
som fick några uppgifter likt de som gjordes i den riktiga undersökningen. Tid mättes inte 
under denna undersökning men det tog ca en kvart att genomföra. Testpersonen ville gärna 
veta vilken tidpunkt hen befinner sig på och det uppdagades att det var svårt att hitta rätt i 
videon, delvis på grund av att testpersonen inte kände till video samt dess innehåll. Efter 
denna första evaluering förbättrades designen genom att en tidsdisplay lades till i mitten och 
för att underlätta testningen fick kommande deltagare i förstudien fritt spola med prototypen i 
några minuter. 
 
Fel korrigerades så att prototypen skulle matcha det som var tänkt att den skulle göra. En 
bugg gjorde att första varvet gav litet utslag och för varje varv som snurrats blev utslaget 
mycket större. Det fanns andra större och mindre buggar som också fixades. Uppgifterna som 
deltagarna fick korrigerades så att de fungerade bättre rent praktiskt och instruktionerna som 
gavs till deltagarna ändrades också. Andra och tredje testet av prototypen och metoden 
gjordes på personer som inte var studenter på medieteknik utan de var sociala kontakter 
utanför KTH. Prototypen utformades på så sätt iterativt, enligt beskrivning i avsnitt 2.5. 
 
Även utförandet av testet (beskrivs i 3.2 Utförande nedan) utformades iterativt. Sista steget i 
utformningen var under första riktiga testtillfället. För alla uppgifter blev det accepterat att 
spola fel på ± 1 sekund, detta då det var svårt att pricka exakt rätt. Det gjordes även en 
uppdelning mellan vem som sa vad och vem som antecknade och tog tid under testtillfällena. 
Instruktioner förtydligades ytterligare. På grund av ändringar i tillvägagångsättet räknades 
den första testpersonen inte in i resultatet vad gäller tidtagning, medan den kvalitativa datan 
räknats in. 
 
3.1.2 Enkät till problemformulering 
 
För att motivera behovet ytterligare och för att identifiera problem som användare kan stöta 
på så gjordes en enkät som spreds via sociala medier till uppsatskrivarnas kurskamrater. Den 
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har inte genomgått en större analys, utan gav istället delvis form på metoden utefter vilka 
problem användare har. Den användes också för att motivera att det är ett problem för en del 
att spola i längre videos på mobilen. Enkätens frågor samt svar finns i Bilaga B.  
 

3.2 Utförande 
 
Testet gick ut på att studenterna fick utföra ett antal uppgifter (beskrivna i 3.2.2 Uppgifter) 
och svara på några frågor. Varannan deltagare utförde testet på ett 21 minuter långt 
Simpsonsavsnitt och varannan på ett 42 minuter lång avsnitt av Battlestar Galactica. Vid 
varje testtillfälle närvarade en deltagare tillsammans med båda undersökningsledarna. 
Upplägget av varje testtillfälle såg ut på följande sätt: studenten fick svara på några 
enkätfrågor (om de inte svarat på utskickad enkät). Studenten fick vänja sig vid mobilen, 
vanlig spolning och spolning med den cirkulära spolningskontrollen i prototypen under 5 
minuter sedan fick hen utföra några olika uppgifter med respektive utan den cirkulära 
spolningskontrollen. Utformningen av frågorna finns beskrivna i avsnitt 3.2.3. Vi tog tid 
genom att be deltagarna säga “start” och “stopp” när de började respektive slutade spola för 
att lösa en viss uppgift. Efteråt svarade deltagarna på ett antal frågor. Frågorna finns i Bilaga 
C. 
 
Utformningen av studien är baserat på vilka problem som identifierats med mobila 
videospelare med hjälp av en enkät (Bilaga B) som lagts upp i en FaceBookgrupp där en 
majoritet av studenterna går 3:e året på medieteknik. En del uttryckte problem med att spola 
korta bitar i videon och att det lätt hamnade fel i längre videor. Metoden är även utformad 
efter hur liknande arbeten gjorts, vilket går att läsa under 3.3.1 Liknande arbeten. 
 
3.2.1   Uppvärmning 
 
Då liknande arbeten ofta har låtit sina deltagare vänja sig vid de olika spolningsfunktionerna 
som testats har det även gjorts i detta arbete. Från uppvärmningen har data samlats in då 
deltagarna uppmanats att säga vad de tänker när de får prova prototypen. Denna metod kallas 
ThinkAloud och de protokoll som samlats in har varit avskrift på vad deltagarna sade. Valet 
att inte skriva ner exakt allt som deltagarna gjorde har varit av praktiska skäl. 
Uppvärmningen har skett i ca 5 minuter, delvis beroende på hur lång tid deltagaren själv 
behövde för att vänja sig vid prototypen. Deltagarna fick inte se klippet i sin helhet på grund 
av tidsbrist utan fick spola fritt i videon och fick förslag på några olika uppgifter som de kan 
prova på under uppvärmingen. Dessa uppgifter påminner mycket om de uppgifter de fick 
göra efter uppvärmningen. Uppgifter de fick under uppvärmningen var till exempel att spola 
5 eller 10 sekunder (eller minuter) framåt/bakåt. 
 
3.2.2   Uppgifter 
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Dessa uppgifter fick deltagarna göra: 
 

● Ta sig till en viss tidpunkt i videon.  
● Spola ett mindre antal sekunder bakåt i videon. 
● Hitta när en given scen startar, då de fått förklarat vad som finns i scenen och ett 

intervall när scenen börjar. 
 
Dessa uppgifter valdes för att de innehåller numeriska mått (antal sekunder) men också 
visuella inslag (scennavigering), samt för att de ska kunna svara på problemformuleringen. 
Inom området finns det många olika uppgifter som syftar att simulera en riktig situation och 
dessa uppgifter speglar en bredd av olika scenarios där spolning i mobilen kan ske. Vi har 
också begränsat oss till att inte göra fler än dessa eftersom undersökningen då skulle kunna ta 
avsevärt längre tid.  
 
För att mäta hur lång tid varje uppgift tar att göra så användes en tidtagningsapp på en separat 
mobil. Deltagarna fick säga till när de började spola och när de kommit fram samtidigt som 
en av undersökningsledarna skötte tidtagningen. En felkälla för metoden är att reaktionstiden 
för olika deltagare kan variera, reaktionestiden för tidtagaren kan variera för varje tillfälle. 
För att motverka felen som uppstår här har vi gjort en statistisk analys av tiderna för att säkra 
att det går att dra slutsatser trots variationer i reaktionstid. 
 
Den exakta formulering av hur uppgifterna presenterats för våra testare finns i Bilaga C. 
 
3.2.3   Intervjufrågor 
 
Frågorna är förankrade i frågeställningen. Innan undersökningen ställdes frågor om hur ofta 
de ser på video i telefonen, vilket operativsystem de har och vilken telefonmodell de oftast 
använder när de ser på video. Detta gjordes för att kunna observera eventuella skillnader i 
beteende relaterat kring att de t.ex. har en iPhone med större skärm än den Android som 
används i testet. 
 
Efter undersökningen ställdes först en öppen fråga kring deras tankar kring prototypen. Sedan 
frågades dem om vilka uppgifter som fungerade bättre och sämre med den cirkulära 
spolningskontrollen (som presenterades för de som “cirkeln”). Slutligen ställdes frågan om de 
själva skulle vilja ha denna funktionalitet i sin mobilvideospelare samt om de har förslag på 
förbättringar. Frågorna som ställdes finns i Bilaga C. För att bestämma upplägget på frågorna 
som skulle ställas har vi undersökt hur andra inom området gjort, framförallt Ganhör 2012.  
 
Intervjun efteråt var en semistrukturerad intervju och är baserad på Rogers et al. 2011. 
Förklaring finns under rubriken 2.7 Semistrukturerad Intervju. Stor vikt har lagts vid att inte 
omedvetet säga till deltagarna vad de ska tycka, och på så sätt försöka undvika färgningar. 
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3.2.4   Rekrytering 
 
De studenter som testade prototypen går på medieteknikprogrammet och deras deltagande i 
arbetet var en del av en kurs som de läser (DM1578 Programintegrerande kurs i 
medieteknik). Studenterna fyllde i formulär varpå vi fick deras kontaktuppgifter. Information 
om tid och plats för studien mailades ut. Att deltagarna var studenter på medieteknik var en 
begränsning som valts p.g.a. att det förenklade processen att hitta testare markant. 
 
Följande information gavs till ansvarig som gjorde enkät till studenterna: Deltagarna ska 
svara på några frågor, testa 2 prototyper för att spola i video och sedan svara på några frågor 
om hur de upplevde prototyperna. Vi angav att vi tror oss behöva 1020 studenter, att testet 
tar ca 30 min och kommer utföras någon gång mellan vecka 1013. Följande krav sattes på 
studenterna: “Har erfarenhet av att använda en liten touchskärm (t.ex. mobil) samt ser på 
video i telefonen ibland.” Exakta formuleringar för rekryteringen finns i Bilaga D. 
 

3.3 Liknande arbeten 
 
3.3.1 State of the art 
 
För att skapa vår metod har vi observerat hur andra gjort inom området. För att få ett konkret 
värde har vi valt att ta tid, något som andra gjort (Matejka et al. 2013). De har även låtit sina 
deltagare blivit vana vid sin navigeringsmetod ett tag innan de började testa och deras 
deltagare fick se klippet de skulle spola i innan testet för att vänja sig vid klippet. Ganhör 
(2012) testade sin prototyp iterativt, något som vi också gjort under vår förstudie. Han valde 
också att fokusera på funktionaliteten som han undersökte och frågade sina deltagare om de 
skulle vilja ha denna funktion i sin favoritvideospelare. Ganhör valde också att fråga 
deltagarna vad de tyckte och dokumenterade det. Detta redovisades i form av mer och mindre 
vanliga kommentarer. 
 
3.3.2   Litteratursökning 
 
Under sökandet av litteratur till arbetet har olika metoder använts. För att hitta information 
om området har google scholar och KTHB Primo använts. Sökorden har varit termer som 
“Mobile”, “Video”, “Interaction”, “Browsing” och “Interactive”. Under sökningarna har 
dessa ord kombinerats på olika sätt. Baserat på sökresultatens namn och sammanfattning har 
beslut tagits om de är relevanta eller inte för arbetet. Ibland har det framkommit att en text 
varit mindre relevant först efter att den blev läst från pärm till pärm. I ett försök att bredda 
utbudet av skriftligt material så har verk som de utvalda texterna citerat undersökts samt vilka 
andra texter som citerat de utvalda källorna. Av utgivare rekommenderade källor har 
undersökts och vissa journaler har manuellt gåtts igenom där artiklar hittats som användes. 
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Eftersom engelska söktermer användes så har endast resultat på engelska fåtts och inte 
resultat på svenska. 
 
För andra faktakällor har Google använts för att hitta information som till exempel 
smartphoneanvändning i Sverige. För att hitta användarteori så har andra inom områdets 
metoder analyserats och reflektioner har gjorts över vad som är rimligt att göra i detta arbete. 
Även Interaction Design av Rogers et al. 2011 har använts som en lärobok för att hitta teori 
och metoder till utveckling och utvärdering av prototypen. 
 
 

3.4 Metodsammanfattning 
 
Metoden i sin helhet har haft syftet att kunna samla in data för att kunna besvara 
frågeställningen. Den datan som samlats in är av kvantitativ (frågorna) och kvalitativ 
(tidsmätningarna) natur. Metoden beskriver även hur enkäter och litteratursökning gjorts. Där 
har syftet varit att samla in kunskap om området. Metodkritik kommer att framföras i 
avsnittet 5.3 Metodkritik. Datan som samlats in presenteras i följande kapitel. 
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4.   Resultat 
 
Här beskrivs resultaten, det vill säga all data som har samlats in med metoden. 
 
18 personer (6 kvinnor och 12 män) mellan 20 och 25 år deltog i denna studie. Första 
deltagaren (Testperson 1) var en testomgång så tidtagningen räknades inte in i resultatet, men 
då den kvalitativa data som samlats in är relativt lik de andra deltagarnas data räknades den in 
i det kvalitativa resultatet.  
 
All rådata finns i bilagor. Bilaga E visar statistisk data som medelvärde, standardavvikelse 
samt intervall för tidsmätningarna för de olika klippen och uppgifterna. Bilaga F visar 
anteckningarna från uppvärmningen medans Bilaga G innehåller resterande kvalitativ rådata 
(svar på frågor). Bilaga H innehåller kvantitativ data (tidtagningar) med kommentarer samt 
enkätsvar. Viss rådata har anonymiserats vad gäller pronomen, mailadress samt användarnas 
egen telefonmodell.  
 

4.1   Kvantitativa mätningar 
 
Här följer några diagram som visar hur tidsskillnaden såg ut: 
 

 
Figur 3. Tidsjämförelse av specifika uppgifter med respektive utan cirkeln. Varje rund prick 
motsvarar en mätning. 
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Figur 4. Tidsjämförelse mellan de olika klippen samt med respektive utan cirkeln. Figuren 
visar vanliga låddiagram där mätdatan delas in i 4 kvartiler och de 2 mittersta kvartilerna 
utgör lådan medans de yttersta kvartilerna representeras av streck. Tider som är extremvärden 
redovisas med runda prickar. Rådatan finns i Bilaga H. 
 
Notering: Tre tider togs inte med i resultatet. En av tiderna var från uppgiften att hitta en 
tidpunkt med cirkeln och två av tiderna var från uppgiften att hitta scenbytet utan cirkel. För 
att motverka det första felet hade det gått att ta om uppgiften. Detta gjordes dock inte så det 
är ett hål i datan. I de andra 2 fallen hade dessa deltagare missuppfattat uppgiften så att 
tiderna inte blev representativa för deras verkliga resultat. På grund av uppgiftens natur (då 
den innehåller visuella element och deltagare lätt memorerar visuella ledtrådar och 
tidpunkter) fattades beslutet vid dessa tillfällen att inte ta om utan att utesluta dessa enstaka 
tider. Vi reserverar också för att reaktionstiden för olika deltagare kan ha varierat samtidigt 
som reaktionstiden för tidtagaren kan ha varierat.  
 
Statistisk analys som presenteras i Figur 5 nedan visar att vi med: 
 

● 95 % sannolikhet kan säga att det går snabbare att hitta en specifik tidpunkt i en 
längre video. Tidsskillnad 12 sekunder.  
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● 99 % sannolikhet kan säga att det går snabbare att spola fem sekunder bakåt med 
prototypen. Tidsskillnad 11 sekunder (Simpsons, 21 min) och 16 sekunder (Battlestar 
Galactica, 42 min) 

● 99 % sannolikhet säga att det går snabbare att hitta början av en scen för en video på 
ca 42 minuter (Battlestar Galactica). Tidsskillnad 11 sekunder.  

 
För övriga uppgifter och videolängder går det inte att med säkerhet se någon statistisk 
skillnad. Analysen har gjorts med hjälp av formeln som presenterats i kapitel 2.5. 
 

 
Figur 5. Tidsanalys  Sammanfattning. Grön och “Ja” betyder att det går med en viss 
sannolikhet konstatera att det går att spola snabbare med prototypen för ett visst klipp och för 
en viss uppgift. Negativ tidsskillnad indikerar en snabbare spolning. Intervallet anger ett 
intervall för medelvärdet av tidsskillnaden i sekunder. 
 

4.2   Kvalitativa mätningar 
 
För att summera vad alla deltagare sagt så har deras olika åsikter och upplevelser med 
prototypen klassificerats. Datan har klassificerats utifrån vad de sagt men också med hänsyn 
till i vilket sammanhang de sagt det, likt diskursanalys. 17 av 18 deltagare uttryckte att det 
gick att spola mer precist/exakt/specifikt med cirkeln. De uttryckte detta på olika sätt och vid 
olika tillfällen. En del sa det under deras 5 minuters uppvärming medan en del sa det först när 
de fick frågor. Eftersom antalet deltagare är 18 stycken är det omöjligt att i kort form 
presentera alla nyanser av det som sagts utan istället presenteras här en summering av det 
som sagts och hänt. Transcript finns i bilaga F & G. 
 
Det generella intrycket från den kvantitativa datan är att prototypen fungerar bra för att spola 
korta bitar, men däremot inte lika bra på att spola längre sträckor i jämförelse med det vanliga 
sättet att spola video i mobilen. Denna uppsats har haft som mål att bland annat ge svar på om 
det går snabbare att spola till en viss tid och om det går snabbare att hitta i en scen. Resultatet 
tyder på att det går snabbare åtminstone för kortare sträckor. 7 av 18 deltagare sa att det var 
lätt att navigera till en specifik scen med cirkeln. 
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Hur påverkar spolningen användarens upplevelse? Överlag så tyder resultatet på att 
upplevelsen är positiv för de flesta som deltog. Att kunna spola till en exakt tid kan vara en 
anledning till uppskattningen för cirkeln. 
 
I figur 6 nedan visas vilka upplevelser deltagarna har haft med prototypen och vad de sagt 
under undersökningen. Deltagarna presenteras med nummer för att anonymisera deras 
deltagande. 
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Figur 6. Figuren visar vilka deltagare som uttryckt vissa åsikter kring prototypen och 
videospolning. En grön ruta betyder att testpersonen uttryckt åsikten som står till vänster i 
figuren. Summan visar hur många av de 18 deltagare som sagt detta och åsiktena presenteras 
i fallande ordning med vanligast först. Åsikter som sagts av bara 1 deltagare har inte tagits 
med. 
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Andra kommentarer förekommit också, men dessa har inte tagits med på grund av att enstaka 
deltagare uttryckt denna åsikt. Enstaka kommentarer som är värda att notera är exempelvis att 
en deltagare uttryckte att hen missförstått uppgiften medan en annan tyckte att uppgifterna 
var lite krystade i sin utformning att efterlikna videospolning. Denna deltagare hade dock en 
positiv inställning till prototypen i sig.  
 
Den största felkällan är att deltagare kan ha tänkt något men inte sagt det av någon anledning, 
Det är alltså fullt möjligt att fler deltagare hade hållit med om påståenden som listats upp i 
figur 6 eller att helt nya kommentarer hade kunnat dyka upp. Det kan även ha skett 
missförstånd och eventuella tolkningsfel. Avskriften, d.v.s. själva rådatan finns i bilaga F och 
G. 
 
En grupp felkällor som kommer att diskuteras i kapitel 5 Diskussion är att personer kan 
påverkats av olika faktorer. Sådana faktorer kan vara hur ofta de ser på video i telefonen, 
vilket operativsystem de är vana vid, hur stor skärm de är vana att hantera men även vilket 
klipp de såg. Därför presenterar vi figur 7 nedan som innehåller en sammanfattning av den 
kvalitativa datan utifrån en kategorisering av deltagarna utifrån: vilket klipp de såg, hur ofta 
de ser på video i telefonen, vilket operativsystem deras telefon har, samt om deras egen 
mobilskärm är mindre än eller större än (lika stor har klassats som större i detta fall) mobilen 
som användes i testet. Av de 9 deltagarna som såg Simpsonsklippet tyckte 2 att fingret var i 
vägen för scenen när de spolade så därför står det 2/9 i den kategorin. 
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Figur 7. Analys av kvalitativ data. Figuren visar hur många deltagare i varje kategori som 
uttryckt en viss åsikt i vänstra kolumnen. Siffrorna motsvarar relativ frekvens och 2/9 betyder 
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att 2 personer utav de 9 personerna i en viss kategori uttryckte en viss åsikt. De gröna 
markeringarna visar vilka relativa frekvenser som varierar mest beroende på kategori. 
 
Då totala antalet deltagare var begränsat och det inte fanns tillräckligt med deltagare i varje 
kategori för att avgöra om det fanns statistiska samband mellan olika kategorier och ett visst 
resultat. Det går dock att påpeka att störst skillnad fanns inom följande kategorier och åsikter; 
de som såg Simpsonsavsnittet verkade tycka att cirkeln var bra för att hitta en exakt scen med 
än de som såg på Battlestar Galactica. De som ser på video ofta i telefonen uttryckte oftare att 
de ville ha cirkeln implementerad, att det gick snabbare att spola med cirkeln, och använde 
oftare ord som lättanvänt för att beskriva cirkeln jämfört med de som bara såg ibland 
(kategorin sällan ignorerades i denna synpunkt då enbart 2 personer fanns i kategorin). De 
som såg ofta uttryckte också mer frekvent att kombinationen av båda var omständig, medan 
de som såg mer sällan kommenterade kring att ett varv motsvarar 60 sekunder och att det 
påminner om en klocka. Deltagare som hade Android på sin egna telefon uttryckte oftare att 
cirkeln var dålig för långa spolningar medan de som hade iOS inte sade det lika frekvent. De 
som själva har en telefon som är mindre än testtelefonen sade mer frekvent att det är ett 
problem för de själva att se på telefon i mobilen och att cirkeln tar kanske mer tid men är mer 
exakt. De som hade större eller lika stor telefon som testtelefonen verkade tycka att cirkeln är 
bra för att hitta en scen, jämfört med de som har en mindre skärm. 
 

4.3   Sammanfattning av resultat 
 
Det går att se att det i snitt tar kortare eller ungefär lika lång tid att spola med cirkeln än utan. 
Statistisk analys ger att cirkeln är med 99% sannolikhet snabbare än vanlig spolning när det 
ska spolas tillbaka 5 sekunder och den är då i snitt 11 eller 16 sekunder snabbare beroende på 
vilket klipp som visats. Det går även att se att det utan cirkel är en skillnad på hur lång tid det 
det tar att hitta rätt beroende på längden av klippet, där det tar längre tid för längre 
videoklipp. Denna skillnad elimineras med hjälp av cirkeln där man vid observation av datan 
inte längre kan se någon skillnad mellan klippen. 
 
Den kvalitativa datan visar att de mest populära åsikterna är att: cirkeln är bra att spola med, 
bättre för att spola korta bitar och i någon utsträckning sämre vid längre spolningar. Cirkeln 
är mer exakt men den ska gå att klicka bort. Den är lättanvänd och kombinationen av cirkeln 
och traditionell tidsaxel är bra även om fingret ibland är i vägen för tidsmarkören. Cirkeln är 
bra för att hitta en specifik scen samtidigt som antalet sekunder per varv (60 sekunder) är 
uppskattat då det kan relateras till en klocka med 60 minuter och 60 sekunder på ett varv. Av 
de 18 som deltagit har 14 sagt att de skulle vilja ha cirkeln implementerad i deras 
favoritvideospelare. 
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5.   Diskussion 
 
Detta kapitel diskuterar och analyserar resultat. Metoden granskas utifrån ett kritiskt 
förhållningssätt. 
 

5.1   Källkritik 
 
Den information som samlats in har främst använts för att skapa en bild av området och vad 
som gjorts samt hur olika spolningsmetoder har utvärderats. Det finns ingen anledning att tro 
att någon tidigare undersökning har hittat på vad de gjort eller förvrängt sitt resultat. Hade det 
av någon anledning varit på det sättet så får det ganska små konsekvenser då denna 
undersökning inte förlitar sig på dessa tidigare undersökningar. Det skulle dock få 
konsekvensen att det ändrar synen på vad som fungerar eller inte, och kanske ge nya insikter i 
varför det fortfarande är ett problem att spola i video på telefonen. 
 
I denna uppsats har Rogers et al. 2011 använts ganska flitigt som en handbok och lärobok för 
olika metoder. Det är lite problematiskt att förlita sig på en källa alltför mycket, men då 
denna källa i sin tur hänvisar till andra, samtidigt som den hänvisas till av andra skrifter så 
har bedömningen att den är trovärdig gjorts. I vår utbildning på KTH har denna bok hänvisats 
till i form av kurslitteratur. 
 
Efter att ha läst om hur andra gjort för att utvärdera sina spolningsmekanismer vill vi rikta 
kritik mot den godtycklighet i metoderna som ibland känns lite hemsnickrade och väldigt 
konstlade. I vissa fall har deltagarna inte sett på en riktig video och ibland så baseras ett 
resultat på om en grupp med få personer svarat ja eller nej på en specifik fråga. Ofta saknas 
det en analys av vilka felkällor som finns och vilken färgning den egna metoden kan ha. 
Resultaten är ofta att just den spolningsmetod som undersökts är så mycket bättre än alla 
andra och kan kännas lite för bra för att vara sann.  
 

5.2   Metodkritik 
 
5.2.1   Utformandet av prototyp 
 
Det faktum att prototypen är utvecklad i Android och använder sig av Androids inbyggda 
videospelare kan definitivt ha påverkat resultatet i någon utsträckning. En del testare kanske 
var mer vana vid det än andra. För att kompensera för det så har den kvalitativa datan 
analyserats utifrån bland annat kategorin vilket operativsystem de själva har på sin telefon. 
Hade prototypen gjorts i till exempel iOS hade andra faktorer kunnat dyka upp.  
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Det faktum att prototypen testades iterativt under sin utformning gjorde att en del fel 
undvikits, medan problem som att fingret är i vägen inte undvikits. Prototypen hade kunnat 
utvecklats under en längre period och testats fler gånger, men tidsbegränsning satte stopp för 
det.  
 
Som Huber et al. 2010 skrivit så bör viktiga komponenter placeras längs ner på skärmen. 
Cirkeln har placerats mitt i och den har tidsdisplayen placerad mitt i skärmen. Detta kan ha 
påverkat spolningen negativt, en placering närmare botten av skärmen hade kanske kunnat 
resultera i snabbare spolning. En annan placering av cirkeln och tidsdisplayen hade också 
resulterat i att kommentarer kring att fingret blir i vägen hade kunnat undersökas mer 
djupgående. 
 
 5.2.2   Urval 
 
Deltagarna i studien kan anses vara vana vid smartphones och teknik. Delvis för att de är 
medieteknikstudenter men också för att de tillhör en åldersgrupp som då de ser på YouTube 
oftare och använder internet i mobilen oftare kan anses vara mer mobilvana (Findahl & 
Davidsson 2015). Denna undersökning har inte behandlat hur personer som är ovana vid 
denna sorts lösningar interagerar och hur det påverkar dem. Då syftet med denna 
undersökning var att se hur den cirkulära kontrollen fungerade som ett komplement till den 
existerande kontrollen så låg fokus på den grupp som har erfarenhet av att använda 
videospelare på mobilen. 
 
En aspekt av urvalsgruppen som bör tas i beaktning är att dessa går på medieteknik och 
känner oss som har gjort den här undersökningen. Det skulle kunna påverka den kvalitativa 
delen av undersökningen. Risken finns att deltagarna lättare ser de positiva delarna i 
jämförelse med de negativa i och med att de testar en produkt som har skapats av personer 
som de känner och då kanske inte vill vara negativ mot det som skapats. En fördel med att 
urvalsgruppen känner de som håller i undersökningen är att det bidrar till att hålla en 
avslappnad situation. En avslappnad situation är fördelaktigt när det ska dras paralleller med 
en riktig situation (Rogers et al. 2011).  
 
Urvalet gjordes som en del av en programintegrerande kurs på medieteknikprogrammet. 
Detta innebär att försökspersonerna är slumpmässigt utvalda inom vissa ramar. Samtliga går 
år 13 på ett medietekniskt program och alla stämmer in på en vald kravbild. Kravbilden inför 
den här studien var att försökspersonerna ska ha använt mobil videospelning vid ett par 
tillfällen tidigare. Inom dessa ramar var urvalet slumpmässigt så gott det gick. Att det var 
personer som ser på video ibland är en godtycklig definition som i vis mängd skulle kunna ha 
påverkat resultatet, vi såg att personers som ser på video i mobilen oftare verkar uppskatta 
den cirkulära spolningskontrollen mer än de som såg mer sällan. Det kan tänkas att nackdelen 
med att denna studie var ett krav för deras programintegrerande kurs är att de kanske bara 
genomför studien på ett slentrianmässigt sätt för att få poängen i kursen. Även detta 
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motverkas till viss del förmodligen av den naturliga och avslappnade testmiljön som 
anordnades. 
 
5.2.3   Tidsmätningar 
 
Tidtagningen gick till så att deltagarna fick säga “start” och “stopp” när de startade respektive 
var klar med sin uppgift medan undersökningsledarna satt och tog tid. Det finns några 
nackdelar med denna metod. Dels så blir inte tidsmätningen lika exakt som om vi hade haft 
en logg i appen eller något liknande så  resultaten redovisas i form av hela sekunder. 
Variationer av reaktionstiden kan ha påverkat resultatet, men för att motverka den så har vi 
använt oss av statistisk analys. En annan nackdel med denna metod är eventuella 
feltolkningar av start/stoppinstruktionerna. Risken finns att deltagarna tolkat lite olika exakt 
när och hur de ska säga start/stopp. Detta har motverkats genom att beskriva instruktionerna 
enligt ett manus  som utformats för att det inte ska ske några variationer mellan deltagarna. 
Instruktionerna gavs dock munligt, så det kan ha skett små variationer i ordval och betoningar 
som förhoppningsvis inte har påverkat.  
 
Trots dessa svagheter så valdes denna tidtagningsmetod för att testningssituationen inte skulle 
bli forcerad. Under försökssessionerna så eftersträvades en avslappnad testmiljö för att 
efterlikna en riktig situation så mycket som möjligt. För att deltagarna inte skulle känna sig 
stressade så satt inte tidtagaren och kikade dem över axeln. Denna stress skulle ha kunnat lett 
till att deltagarna känner att de måste prestera och på så sätt påverka tiden. En naturlig 
testmiljö prioriterades således över en hög precision i tidtagningen, detta då nackdelen med 
att testa prototypen i en kontrollerad miljö är att resultaten skulle kunna vara ogiltiga för en 
naturlig miljö (Rogers et al. 2011) . Således föredrogs en mer naturlig och avslappnad miljö. 
 
5.2.4   Intervjuer 
 
En mindre aspekt att uppmärksamma är då samband letas mellan försökpersonernas 
telefonstorlek och deras svar. Storleken baserades på enkäten deltagarna fick svara på inför 
testtillfället (finns i Bilaga C) där de uppgav vilken telefonmodell de hade. Att ange ett 
modellnummer på telefonen kan vara svårt där det räcker med att en siffra eller bokstav blir 
fel för att det ska handla om en helt annan modell. Denna andra modell skulle kunna ha andra 
dimensioner och på så sätt påverka den kvalitativa sambandsanalysen. 
 
Nackdelen med valet av thinkalouds är att om deltagaren blir tyst så blir det mindre data, 
men också är det så att om deltagaren stöter på problem så kan hen bli tyst och hur 
användaren tänker i den situationen samlas inte upp. Det fanns en deltagare av studien som 
inte sa så mycket under thinkalouden men då denne fick möjlighet att uttrycka sig under 
frågetillfället efteråt ser vi inte det som ett problem. 
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Prototypen var i det stadiet att deltagarna kan ha fått intrycket av att mycket tid har lagts ner 
på utformningen av prototypen. I och med att de kände oss kan de ha upplevt sig tvungna att 
säga att de tycker att den nya spolningsmetoden är jättebra. Det går inte helt att utesluta att 
detta har förekommit, men då undersökningen har gått ut på att deltagarna fått testa 
spolningen i scenarion som i någon utsträckning är verkliga scenarion och att vi ändå har fått 
negativa åsikter kring att spola längre så menar vi att resultaten är begränsat påverkade av 
detta. 
 
5.2.5   Vad som skulle göras annorlunda till framtida studier 
 
Det hade gått att ta tid med hjälp av loggning i appen. Detta valdes av praktiska skäl bort i 
denna studie. Vissa av uppgifterna var lite olika för de olika videorna. De skulle kunna 
matchas lite bättre vad gäller tid och visuella ledtrådar för deltagarna. Hade fler personer 
deltagit hade det gått att göra en statistisk analys över den kvalitativa datan och den 
kvantitativa datan hade blivit bättre. Det hade varit intressant att undersöka hur personer som 
ser på video mer sällan hade reagerat på prototypen. Sist men inte minst hade vi gärna testat 
att använda en mindre cirkel på ena sidan skärmen och se om det går att spola med den.  
 

5.3   Resultatdiskussion 
 
En faktor som är viktig att ta upp när det gäller de resultat som insamlats, i detta fall den 
kvalitativa datan är att det finns alltid en risk att personer tycker att det nya är bättre. Under 
studien så var det många deltagare som uttryckte positiva åsikter. Ord som “coolt” användes 
av flera deltagare för att beskriva prototypen de fick prova. 
 
Nästa faktor som behöver nämnas är också att personer kan ha tänkt saker men som de inte 
sagt, det kan också vara så att en del kanske inte tänkt på vissa saker men om de gjort det så 
hade de haft en åsikt i frågan. Ett exempel är att få uttryckte att fingret var i vägen när de 
spolade. De som inte direkt sa detta kan antingen ha märkt det men kanske inte kände att det 
var ett problem, de kan ha märkt det men av någon anledning inte sagt det eller så tänkte de 
inte på det men hade de fått en direkt fråga så hade de behövt tänka till och gett ett svar. Då vi 
i stor utsträckning velat undvika att sätta ord i munnen på deltagarna är det en följd att vissa 
åsikter inte kommit med. Då frågeställningen handlat om hur cirkulära rörelser och hur en 
cirkulär spolningskontroll påverkat spolningen har vi uppfattningen att problem som inte 
uppstått för någon deltagare följdaktligen inte påverkat spolningen, med undantag för att en 
bredare målgrupp kan stöta på andra problem. 
 
Av de personer som deltagit i studien har en person testat en tidigare variant på prototypen 
och en annan har haft vetskap om vad vårt projekt har handlat om. Detta har haft en liten 
påverkan på resultatet då prototypen i det tidigare stadiet inte fungerat fullt ut med avseende 
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på funktionaliteten (det var ett problem att få ett varv till ett visst antal sekunder, spolningen 
accelererade på ett oönskat sätt, med mera).  Resultaten från dessa personer är inte avvikande. 
 
Resultatet som presenterades i figur 7 (där deltagarna är uppdelade i kategorier beroende på 
vilket klipp de såg, hur ofta de ser på video etc.) tar upp olika faktorer som kan ha påverkat 
resultatet. Då denna delen av resultatet inte är statistiskt säkerställd är det orimligt att föra en 
diskussion där figur 7 betraktas som exakt fakta. För det mesta så ser det ut som att deltagare 
sagt ungefär samma saker oavsett vilken kategori de befinner sig i, men några faktorer som är 
nämnvärda tas upp här: 
 
Av de som såg Simpsonsavsnittet ansåg 5/9 att cirkeln var bra för att hitta exakt scen medans 
enbart 2/9 som såg Battlestar Galactica hade den uppfattningen. Detta kan bero på att de som 
såg Battlestar Galactica behövde leta efter ett scenbyte längre fram i videon, och då cirkeln är 
något otymplig för det ändamålet kan det ha gett en mer negativ upplevelse. 
 
De som ser på video ofta i telefonen uttryckte oftare att de ville ha cirkeln implementerad, att 
det gick snabbare att spola med cirkeln och de använde oftare ord som lättanvänt för att 
beskriva cirkeln. Detta är märkvärt främst då personer som ser på video ofta i telefonen 
rimligtvis kan antas var bättre på att spola med den klassiska tidsaxeln. Förklaring till detta 
skulle kunna vara att de deltagare som ser på video i mobilen lite oftare var kanske mer 
intresserade av att ha något som de kan spola bättre med. 3 deltagare gav uttryck för åsikten 
att kombinationen av cirkel och klassisk tidsaxel var omständig. Alla dessa 3 var personer 
som såg på video i telefonen ofta. Till denna aspekt hänvisar vi till 6.2 Fortsatt forskning där 
vi rekommenderar saker som bör undersökas vidare. 
 
Av de deltagare som har operativsystemet Android på sin mobil hade 7/9 uttalat att cirkeln 
var dålig att spola långa sträckor med, medan hos Appleanvändarna var motsvarande siffra 
3/9. Det är möjligt att personerna som är vana vid Apple var ovana vid Android och därför 
kanske inte märkte små detaljskillnader. Det går å andra sidan att argumentera för att 
Androidanvändarnas videospelare kan skilja sig markant från hur vår prototyp ser ut och att 
de därför bör betraktas på samma sätt som Appleanvändarna i detta avseende.  
 
Deltagare vars mobiler hade en skärm som var mindre (i detta fall användes diagonalen som 
mått) än testtelefonen uttryckte oftare att det var ett problem att spola i videor. Detta är 
ganska rimligt med tanke på att tidsaxeln blir längre i större skärmar och då blir det rimligtvis 
lättare att spola. I kombination med att deltagare med mindre mobiler i mindre utsträckning 
verkar anse att cirkeln är bra för att hitta scener, går det att argumentera att eftersom de som 
har problem med att spola i videor inte tyckte att cirkeln är bra på att hitta scener så är cirkeln 
i sig inte bra. Vi medger att det kan vara fallet men vill också här påpeka att resultatet i denna 
mening är ofullständigt vilket gör att det går varken att säga det ena eller det andra med 
någon säkerhet. 8 av de 11 deltagare som hade mindre telefoner svarade att de skulle vilja ha 
cirkeln implementerad i sin favoritvideospelare. 
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4 av 18 deltagare uttryckte att cirkeln tog ungefär lika lång tid men att den var mer exakt. 
Samtliga av dessa deltagare hade en mobil som var mindre än den som de testade på. Detta 
kanske kan bero på en slump, men det är också tänkbart att det också beror på att personer 
med små skärmar har oftare problem att spola och därför skulle kunna ha en mer realistisk 
syn på problemet och eventuella lösningar. Det går också inte att helt utesluta att dessa 
kommentarer kan ha varit menade till en specifik uppgift och inte en generell kommentar. 
 
Till det kvalitativa resultatet som helhet så går det också att påpeka att kategorierna inte är 
oberoende av varandra. Många androidanvändare verkade ha större skärmar i denna studie, 
samtidigt som vi återigen påpekar att resultatet är ofullständigt och vi i detta avsnitt enbart 
analyserat tänkbara faktorer som skulle kunna och kanske har påverkat resultatet. 
 
Den kvantitativa datan har inte delats upp i olika kategorier utöver vilket klipp som 
deltagarna sett. Då de olika underkategorierna (vilket operativsystem de själva har etc.) 
enbart skulle innehålla ett fåtal personer är det inte väsentligt att föra en diskussion kring 
kvantitativ data av den mängden. Vi medger dock att eventuella vanefaktorer kan ha påverkat 
resultatet, men då uppdelningen av personer har varit slumpmässig anser vi att utfallen är 
oberoende. 
 
När det gäller de målen som sattes upp i 2.4 Användbarhetsmål går det med hjälp av 
resultaten att se huruvida de uppfyllts eller ej. Då många deltagare uttryckt att prototypen var 
intuitiv och då ingen av deltagarna behövde någon längre förklaring av hur de skulle göra, 
utan de kunde lära sig genom att prova, så är målet uppnått. Det är också lätt att ångra sig om 
en har spolat fel. Det är bara att spola tillbaka, men då en deltagare råkade klicka på cirkeln 
vid ett tillfälle utan att ha för avsikt så hoppade filmen framåt. Det går således att diskutera att 
cirkulära spolningskontroller inte är lätta att ångra fel med. Värt att tänka på är att fallet med 
felklickningen berodde på att den cirkulära spolningskontrollen inte går att klicka bort i 
prototypen. Ska den implementeras och föras ut på marknaden så bör det gå att klicka bort 
den och då är det problemet löst. 
 

5.4   Diskussionssammanfattning 
 
I detta kapitel har våra källor, vår metod och vårt resultat diskuterats. Liknande arbetens 
metoder har kritiserats utifrån relevans. Nackdelarna hos detta arbetets metoder har 
diskuterats, prioriterats, argumenterats och motargumenterats. Framförallt har testmiljön, 
tidtagningen och insamlingen av kvalitativ data diskuterats. Faktorer som kan ha påverkat 
den kvalitativa datan har diskuterats, medan den kvantitativa datan analyserats statistiskt och 
fokus lagts på att diskutera metoden. 
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6.   Slutsats 
 
Här dras slutsatsen och rekommendationer ges för framtida undersökningar och forskning. 
 

6.1   Vår slutsats 
 
Slutsatserna är att det med en cirkulär spolningskontroll: 
 

● Går snabbare att hitta en precis tidpunkt i en video ca 40 minuter. 
● Går snabbare att hitta en scen i videos på ca 40 minuter. 
● Går snabbare att spola tillbaka en exakt 5 sekunders sträcka. 
● Påverkar användarens upplevelse på ett positivt sätt. Mer specifikt så underlättas 

exakt spolning och spolning på kortare sträckor.  
 
Till stöd för denna slutsats finns resultatet i kapitel 4 Resultat och diskussionen i kapitel 5 
Diskussion, framförallt figur 3, 4 och 6. Slutsatsen är begränsad till studenter som i någon 
utsträckning ser på video i mobilen, men det går även att generalisera till personer med 
motsvarande mobilvanor och egenskaper som denna grupp. 
 
Vi drar också slutsatsen att vissa designkrav behöver undersökas vidare. Dessa och andra 
saker vi anser behöver undersökas mer generellt presenteras i kommande avsnitt 6.2 Fortsatt 
forskning. 
 

6.2   Fortsatt forskning 
 
Det viktigaste vid en eventuell fortsatt forskning med denna prototyp vore att jämföra med de 
lösningar som faktiskt finns ute, som till exempel Apples inbyggda eller Hürsts 
MobileZoomSlider (Hürst et al. 2007) . Först då skulle man verkligen se hur denna prototyp 
skulle stå sig på marknaden rent prestationsmässigt. 
 
Denna undersökning har bara gjorts på en telefon med en fast skärmstorlek. Det vore 
intressant att undersöka om faktorer såsom storlek på skärm spelar roll. Det skulle till och 
med vara värt att se hur denna idé skulle fungera på andra plattformar. Flera datormodeller 
har numera touchskärm och det vore intressant att undersöka på dessa. Det vore även 
intressant att se vad det skulle ge för resultat med fler olika längder på testfilmerna, eller 
längre/kortare tid som spolas per varv. En annan relevant faktor att undersöka är hur personer 
med mindre erfarenhet av att se på video i telefonen upplever spolning med cirkulära rörelser 
och en cirkulär spolningskontroll. 
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För vidareutveckling av prototypen rekommenderas dels att hitta lösningar på 
designproblemen. Hur ska kontrollen döljas? Ska den överhuvudtaget synas? Vidare 
rekommenderas även att prova variationer på de tekniska bitarna. Ska man kunna använda 
cirkulära rörelser var som helst på skärmen? Ska man kunna anpassa spolningshastighet efter 
hur snabbt man rör fingret eller kanske hur stora cirkulära rörelser man gör? Det finns 
potential till att vidareutveckla denna kontroll till något användbart på marknaden för mobila 
videospelare. Hur buffring påverkar spolning med cirkulär spolningskontroll är något som 
också bör undersökas om produkten ska föras ut på marknaden. 
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8.   Bilagor 
 

Bilaga A - Anteckningar från förstudie 
 
Första testet: 
 
Test av prototyp  
 

● Ta dig till 09:45 
● Spola till 09:50 
● Hitta början av scenen [anm. Början av denna scen var en skål ca 3060 sekunder före 

09:45] 
 
Anteckningar:  
 
Ljud viktigt 
Svårt att förstå vad ska klickas. 
 
09:45.  
Vilket är framåt? Vill se tid vart jag är. Fattar att den kör lite i taget. Långt och snurra. 
 
09:50 
Tiden uppdateras när jag pausar 
Längre tiden. VILL VETA VAR JAG ÄR. 
 
Hitta skålen [anm. början av scenen]: Oj var är jag , spolar fram och tillbaka många gånger. 
Se filmen innnan. Svårt att navigera.  
 
Förslag lägg till liten delay innan den kör. 
 
Testpersonen har fått ovan anteckningar upplästa för sig och tyckte att de gav en rättvis bild 
av det som sagts. 
 
Andra testet: 
 
Datum: 20160313 Starttid: 14:05 Sluttid: 14:35. 
 
Brukar du se på video i telefon? Det händer, men inte ofta. 1 g/veckan ish. 
Hur tycker du att det funkar? Långa korta videos? Sådär? ofta kortare men sällan svt 
play. 
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Hur funka spola i videos: Svårt. Vad: Tröghet med wifi svåröverskådligt. Vad? Var man är i 
filmen var man trycker, jag är gammal. 
 
Telefon: Samsung Galaxy A3 Android. Har även en iPhone! Brukar se på video i den 
(jobbrelaterat) 
Telefon som testas på: Samma 
 
Bli van vid scrollning och skrubbning: 5 min 
Jobba med den och se hur funkar. Ett varv ca 10 s. klocka fram och andra bakåt. Jag säger att 
det är Simpsons. 
 
Observationer: Snurrar mest framåt. Kollar på scenen. Provar små och stora scrollpass. 
Frågar hur lång videon är, jag svarar. Säger inte så mycket, ser inte konfunderad ut.  Når 
slutet efter ca 3 min, säger oj jag når slutet. Spolar bakåt. Slutar efter 4 och en halv minut 
 
Uppgifter med scroller: Börjat från början. 
 

● Ta dig till 09:45. Tid: 1 min 12 sek. 
● Spola 5 sek fram. Tid: 30 sek plus avbryter. Går inte med precisionen Rullar fort, 

svårt att backa,  
● Hitta början av scenen. Skålar. Tid: lite under en minut. Tappade tid, behövs paus 

knapp! 
● Hitta slutet av scenen. Tid: 1:17. Notes: har svårt att säga. 

 
Gör de utan scrollern: 
 

● Ta dig till 09:45. Tid: 16 sek (var 3 sek fel) 
● Spola till 09:50. Tid: (Var svårare) 50 sek ish. 
● Hitta början av scenen Skålar. Tid: Samma tid, lite under en minut  
● Hitta slutet av scenen. Tid: 36 sek. 

 
Frågor: 
 
Vad är dina tankar just nu? Svar: Svårt på båda sätten, dels svårt med fördröjning, tiden var i 
otakt. lurades! Framåt mindre än 10 sek per varv, fått upp fart, bromsar inte. Samma med 
vanlig displey. Påpekar att hen är ovan. 
 
Vilka för och nackdelar tycker du finns med cirkeln? Kändes som bra ide, visuellt bra, kändes 
bra, men vill veta hur den funkar. Den andra kändes bättre med precision, det är en färdig, vår 
är beta. Stör med cirkel, skulle kunna vara tunnare stör mindre. 
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Skulle du vilja ha denna funktion i din favoritvideospelare? Ja. Tyckde den var bra. Lite bias 
men sa ändå at henhade velat ha den. 
 
Vad tycker du kan förbättras med cirkeln? Känner att den hänger med, ska bromsa in. 
Behöver pausknapp. Personlig inställning, vill att det ska gå snabbare och långsammare 
beroende på videolängd. 
 
Övrig kommentar: Jag frågar varför långsammare? Ovan, lite Beta. 
 
 
Egen kommentar: Till metod, enklast att be personen säga till när de börjar spola och när de 
är klara, NN ville gärna visa mobilen när hen var framme som ett sätt att visa att hen var 
framme, kan vara universellt beteende som andra också gör, kan påverka tidtagning.  
 
Problem med prototyp: Bromsar inte in, hen kunde inte pausa medans hen körde, utan 
behövde klicka upp menyn för det och det kostade en del tid. Hen är uppenbarligen biased 
och påpekade det själv, men verkade ändå vilja ha den i sin telefon, men hade velat veta mer 
hur den funkar (mer vana tolkar jag det som). [Note: Har fixat problem med spolning nu.] 
 
Tanke: kan det vara så att vi har nått en UI standard i videospelare och det är svårt att bryta 
av det linjära mönstret i spolningen? Framtida uppgifter bör vara spola tillbaka 5 sekunder 
istället för fram, det går ju att spela videon och pausa den vid rätt tillfälle så tar det ju bara lite 
mer än 5 sek. 
 
Tredje testet: 
 
Datum: 20160323 
Starttid: 10:13 
Sluttid:  10:34 
 
Vi kommer behandla din information & data på följande sätt:  
 
Vi använder din info mellan oss. För att testa prototyp och studie. Kommer stå i Uppsatsen 
hur vi testat, men inget personligt [Note: blir annorlunda text för riktiga deltagare]. Vi 
kommer att be dig testa en prototyp, ta tid och anteckna hur du interagerar. Under 
undersökningen kommer vi ställa lite olika frågor och skriva ner svaren. Är det ok för dig? 
Svar: Ja 
 
Vilken telefon har du? Vilket operativsystem? 
Svar: Andoid. Sony Ericson. experia arc.  
 
Brukar du se på video i telefonen? Om, ja hur ofta? 
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Svar: Nej 
Hur tycker du att det funkar? Märker du någon skillnad i längre/kortare videos? 
Svar:   
 
Nu får du sitta och prova vår prototyp. Den har en cirkel i sig och med den kan du spola 
framåt och tillbaka. Ett varv motsvarar 60 sekunder. Du drar åt klockans håll för att spola 
framåt och motsatt hål för att spola bakåt. Du får 5 minuter på dig att vänja dig. Videon du 
ser på är ett Simpsonsavsnitt. Vi ber dig att säga högt vad du tänker när du spolar. <Vi ger 
olika uppgifter som är liknande de uppgifter som kommer sen.> 
 
Observationer av första 5 min <ger uppgifter>: Dumt att man får fingret i vägen när man 
spolar (Note: Hen sitter lite konstigt). Spelar videon. Spolar långsamt och spolar snabbt. 
Använder nedre menyn och säger att det går lika snabbbt att spola där. Störande att den är 
mitt i bilden. Cirkeln känns mer precis. Videon laggar. Hen frågar vad vi gjort. Hen provar att 
bara klicka rakt av. Tiden är inte i synk! [Note: fixat] När du drar i nedre tidsdisplayen funkar 
det inte. Hen undrar hur man blir av med cirkeln. 
 
Nu får du några uppgifter av oss. Vi kommer ta tid, så när du börjar spola så säger du till. Sen 
säger du till när du klarat av uppgiften.  
 
Uppgifter med scroller: Börja från början. 
 

● Ta dig till 09:45. Tid: 15 sek Notes: Den går fel… Hen gjorde fel kör igen. 
● Spola 5 sekunder bakåt. Tid:  5 sek. Notes: Jag gjorde fel, gjorde igen 

 
Gör de utan scrollern. Nollställ tiden: 
 

● Ta dig till 09:45. Tid: 30 sek  Notes: till 09:46 
● Spola 5 sekunder bakåt. Tid:  15 sek Notes: blev ngt fel så jag sa gå till valfri plats 

och ta 5 sek bakåt 
 
Frågor 
 
Vad är dina tankar just nu? Svar: Om en ska använda den, hur viktigt är det att en hamnar 
precis på sekunden, är det för att titta så spelar det inte så stor roll.  
 
Vilka för och nackdelar tycker du finns med cirkeln? Svar: Fördel: mer exakt har liksom 
längre sträck att peta på. Upplösning är bättre. Nackdel: i vägen när en tittar.  
 
Skulle du vilja att din favoritvideospelare implementerade en sådan här lösning? Med 
implementerar menar vi att utseendet kan vara annorlunda men att funktionen är densamma. 
Svarsalternativ: Ja, nej, kanske el vet inte. Varför? Svar: Vet inte. Om en bara tittar hur noga 
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är det att en hittar på sekunden rätt? Min kamera är kass, men ska en redigera så kan det vara 
bra, bättra att vara exakt. Påminner om hjul som man har när en vidoeredigerar. 
 
Vad tycker du kan förbättras med cirkeln? Svar: Blir av med den (slippa se den) när en tittar. 
Tiden står mitt i, skulle kunna stå uppe t vänster eller höger, hamnar mitt i. [Note: tiderna är 
inte synkade, är fixat].  
 
Upplevde du att det gick snabbare att spola med cirkeln? Svar: Det är väl såhär, det går ju 
snabbare om enska spola långt. Ett varv ungeför lika långt som hela strecket Kombinera: grov 
med nedre och fixa detalj med cirkeln. Uppföljning: Kortare sträckor: Ja. 
 
Notes: Det går att klicka var som helst på cirkeln. Jag tror att vissa saker beror på att hen inte 
brukar se på video i telefonen.  
 
Har fixat bugg. 
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Bilaga B - Frågor och resultat från inledande enkät 
 

Vilket 
operativsystem 
har du på din 
mobil? 

Vilken/Vilka videospelare brukar du 
använda på telefonen? 

Rent 
generellt, 
hur anser du 
att det 
fungerar att 
spola i video 
på din 
mobil? 

Har du någon 
kommentar på 
föregående 
fråga? 

iPhone 
Telefonens inbyggda (lokala/egenfilmade 
filer), YouTube, Facebook, Netflix  3   

iPhone 
Telefonens inbyggda (lokala/egenfilmade 
filer), YouTube, Facebook  2 

Har för stora 
fingrar... 

iPhone 

Telefonens inbyggda (streamade filmer), 
Telefonens inbyggda (lokala/egenfilmade 
filer), YouTube, Facebook  3   

Android  YouTube, Facebook, SVT Play, Netflix  4 

Ibland är 
reglaget svårt 
att komma åt 
och när man 
streamar är 
det ibland 
irriterande 
med buffring. 

iPhone 
Telefonens inbyggda (lokala/egenfilmade 
filer), YouTube  3 

Kollar inte så 
ofta så är inte 
så insatt i 
vilka fördelar 
och nackdelar 
som finns 

Android 

Telefonens inbyggda (streamade filmer), 
Telefonens inbyggda (lokala/egenfilmade 
filer), YouTube, Facebook, SVT Play, 
Netflix  2 

Det funkar 
ok, men det är 
ofta svårt att 
hitta till rätt 
sekund i 
videon. Jag 
brukar inte 
spola så ofta 
men när jag 
gör det är det 
lite svårt. 
Dessutom 
händer det att 
videon då 
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hänger sig 
eller hamnar i 
osynk med 
ljudet, vilket 
är väldigt 
irriterande. 

Android 
Telefonens inbyggda (lokala/egenfilmade 
filer), YouTube, Facebook  2 

Beror på hur 
långt 
videoklippet 
är. Om det är 
korta klipp är 
det inga 
problem, men 
ju längre 
klipp desto 
jobbigare att 
hitta rätt 
tidpunkt. 

Android 

Telefonens inbyggda (streamade filmer), 
Telefonens inbyggda (lokala/egenfilmade 
filer), YouTube  4 

Kanske skulle 
vilja att 
reglaget 
zoomades in 
när man 
använder det. 

iPhone 
Telefonens inbyggda (lokala/egenfilmade 
filer), YouTube  3   

iPhone  YouTube, Facebook  5   

iPhone 

Telefonens inbyggda (streamade filmer), 
Telefonens inbyggda (lokala/egenfilmade 
filer), YouTube, Facebook  2 

Ibland svårt 
att kontrollera 
med fingret 
när man 
flyttar 
markören. 
Speciellt när 
det är längre 
videos där 
varje rörelse 
skickar fram 
en långt 

iPhone  YouTube, Facebook  2 

Jobbigt att ta 
sig till exakt 
ditt man vill i 
filmen 

iPhone 
Telefonens inbyggda (lokala/egenfilmade 
filer), YouTube, netflix  2   
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iPhone 
Telefonens inbyggda (streamade filmer), 
YouTube, Facebook  2 

Det är sällan 
jag har 
behovet att 
spola till 
specifika 
tidpunkter i 
en film. Men 
när jag väl 
gör det är det 
svårt att träffa 
rätt. 

Android  YouTube, Facebook  3   

iPhone 

Telefonens inbyggda (streamade filmer), 
Telefonens inbyggda (lokala/egenfilmade 
filer), YouTube, VLC, Facebook, SVT Play  2 

Det är lite 
olika 
beroende på 
app, vissa är 
bättre och 
sämre. Ett 
stort problem 
är att den 
hoppar lite 
ibland och det 
är framförallt 
svårt att 
lyckas 
"skrobbla" på 
längre klipp. 

iPhone 

Telefonens inbyggda (streamade filmer), 
Telefonens inbyggda (lokala/egenfilmade 
filer), YouTube, Facebook  2   
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Bilaga C - Frågor till deltagare av studien 
 
Information i inledande enkät: 
 
Vi kommer behandla din information & data på följande sätt: Vi kommer skicka din 
mailadress till Björn eller annan lärare på Proint. Vi kommer använda din mailadress mellan 
oss två för att kunna differentiera olika testare. Vi kommer att be dig testa en prototyp, ta tid 
och anteckna hur du interagerar. Under undersökningen kommer vi ställa lite olika frågor och 
skriva ner svaren. Dina svar och resultat kommer användas i vår undersökning och kommer 
sammanställas och anonymiseras i vår uppsats. Är det ok för dig?  Svar:  
 
[Alternativ: Ja eller övrigt] 
 
Var vänlig och ange din kth  mail: t.ex. perjaa@kth.se  
 
[Deltagare skriver i själva] 
 
Vilket operativsystem har du på din/dina telefoner? 
 
[Alternativ: Apple(iOS), Android eller övrigt] 
 
Vilket telefonmodell har du? t.ex. iPhone 6s eller Samsung Galaxy S6 edge+ 
 
[Deltagare skriver i själva] 
 
Brukar du se på video i telefonen? Om, ja hur ofta? 
 
[Alterntiv: Nej, Ja, sällan, Ja, ibland, Ja, ofta] 
 
Hur tycker du att det funkar? Märker du någon skillnad i längre/kortare videos? 
 
[Deltagarna skriver i själva] 
 
Övrig kommentar: 
 
[Deltagarna skriver i själva] 
 
Information vid testtillfället: 
 
Nu får du sitta och prova vår prototyp. Den har en cirkel i sig och med den kan du spola 
framåt och tillbaka. Ett varv motsvarar 60 sekunder. Du drar åt klockans håll för att spola 
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framåt och motsatt hål för att spola bakåt. Som sagt är detta en prototyp, cirkeln går inte att 
klicka bort och tiden i mitten av bilden uppdateras inte alltid korrekt. Du får 5 minuter på dig 
att vänja dig. Videon du ser på är ett avsnitt av Simsons/Battlestar Galactica.  Vi ber dig att 
säga högt vad du tänker när du spolar. Du kommer få spola fritt, men vi kommer ge förslag 
på saker du kan prova. Har du några frågor eller ska vi förtydliga något? <Vi förtydligar/ 
svarar på frågan.> 
 
Observationer av första 5 min <vi ger uppgifter av typen, spola 5, 10 eller 15 sekunder 
bak, spola till början/slutet av scenen du befinner dig på>: 
 
Nu får du några uppgifter av oss. Vi kommer ta tid, så när du börjar spola så säger du till. Sen 
säger du till när du klarat av uppgiften.  
 
<Vi kör så att hälften av deltagarna får börja med scroller och andra halvan kör utan första 
gången> 
 
Uppgifter med scroller: Börja från början. 
 

● Ta dig till 10:15 (Simpsons)/ 18:15 (Battlestar Galactica). Tid: Notes: 
● Spola 5 sekunder bakåt. Tid:  Notes: 
● Spola tillbaka till mellan ca  

○ 09:30 och 10:15 där de skålar. (Simpsons) 
○ 38:00 och 38:45 där det byts scen (Battlestar Galactica) 

Tid:  Notes: 
 
Gör det utan scrollern. Nollställ tiden: 
 

● Samma som ovan. 
 
Frågor 
 
Vad är dina tankar just nu? Svar: 
 
Vilka för och nackdelar tycker du finns med cirkeln? Svar: 
 
Skulle du vilja att din favoritvideospelare implementerade en sådan här lösning? Med 
implementerar menar vi att utseendet kan vara annorlunda men att funktionen är densamma. 
Svarsalternativ: Ja, nej, kanske el vet inte. Varför? Svar:  
 
Vad tycker du kan förbättras med cirkeln? Svar:  
 
Upplevde du att det gick snabbare att spola med cirkeln? Svar: 
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Bilaga D - Rekrytering av deltagare 
 
Nedan följer en kopia av frågor och svar som skickats in till ansvarig som matchade studenter 
som läser Proint med rimligt kexjobb. 
 
Beskriv vad prointstudenterna skulle göra i er studie * 
(t.ex "svara på en inledande enkät, göra XXX i några dagar och slutligen deltaga i en 
fokusgrupp") 
 
Svara på några frågor, låta deltagarna prova på 2 varianter av videospolning på telefonen. 
Slutligen svara på några frågor om upplevelsen. 
 
Gör en grov uppskattning av hur mycket tid en prointstudent totalt skulle behöva lägga 
ner på att deltaga i er studie. * 
 
ca 30 min 
 
Ungefär när ska prointstudenterna genomföra er studie? * 
t.ex. "under två veckor med start vecka 12" 
 
någon gång mellan vecka 10 & 13 
 
Ungefär hur många prointstudenter skulle ni behöva. Ange ett intervall? * 
t.ex. "Mellan 5 och 15" 
 
mellan 10 20 
 
Slutligen, finns några bivillkor? * 
t.ex. "de måste flyttat hemifrån och ha en iphone" 
 
Har erfarenhet av att använda en liten touchskärm (t.ex. mobil). 
Ser på video i telefonen ibland. 
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Bilaga E - Statisk data 
 
Denna data är oformatterad, textstycket i varje större ruta indikerar vilket klipp som 
analyserats och vilken uppgift som mättes. Tiderna är från Bilaga X. Den statistiska datan 
sammanställs i figur X. Röda rutor markerar tidtagningar som plockats bort. Siffrorna är 
avrundade. 
 
 

  Med: 
Utan
:            Med:  Utan:         

  1,8  3,3            2,7  11,3         

  2,0  4,3  Simpsons  Backa 5s      4,6  14,0   
BG  Backa 
5s   

  2,5  8,8            4,0  12,9         

  2,7  10,4            5,3  60,3         

  2,8  11,9            3,1  6,4         

  3,2  20,4            3,1  25,7         

  4,5  21,9            3,1  7,8         

  7,2  33,3            2,0  10,8         

                3,0  23,0         

Med
el  3,3  14,3  %  0,99  0,95  0,9  Medel  3,4  19,1  %  0,99  0,95  0,9 

Std  1,8  10,2  lambda  2,58  1,96  1,64  Std  1,0  16,7  lambda  2,58  1,96 
1,6
4 

Antal  8,0  8,0          Antal  9,0  9,0         

        0,99  0,95  0,9          0,99  0,95  0,9 

MU
* 

−10,
9    Imin  −20  −18  −17  MU*  −15,7    Imin  −30  −27  −25 

d  3,7    Imax  −2  −4  −5  d  5,6    Imax  −1  −5  −7 

  Med: 
Utan
:        Med:  Utan:   

BG  
Tidpunkt   

  8,4  10,8  Simpsons  Tidpunkt      6,7  9,0         

  10,0  10,6            12,4  14,3         

  14,1  5,1            8,6  25,0         

  9,6  9,9            16,0  27,1         

  20,8  10,2            7,9  24,2         

    17,4            7,5  12,6         
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  10,4  8,2            10,0  11,7         

  6,5  4,8            13,9  60,9         

                17,2  20,6         

Med
el  11,4  9,6  %  0,99  0,95  0,9  Medel  11,1  22,8  %  0,99  0,95  0,9 

Std  4,7  4,0  lambda  2,58  1,96  1,64  Std  3,9  15,7  lambda  2,58  1,96 
1,6
4 

Antal  7,0  8,0          Antal  9,0  9,0         

        0,99  0,95  0,9          0,99  0,95  0,9 

MU
*  1,8    Imin  −4  −3  −2  MU*  −11,7    Imin  −26  −22  −21 

d  2,3    Imax  8  6  6  d  5,4    Imax  2  −1  −3 

  Med: 
Utan
:            Med:  Utan:         

  8,4  4,4    Simpsons  Visuellt    11,8  20,9   
BG  
Visuellt   

  7,1  23,7            22,4  38,3         

  12,0  8,6            26,3  43,3         

  9,3              20,8  19,2         

  16,9  13,2            18,5  37,5         

  20,9              19,9  24,5         

  17,9  10,1            10,8  29,6         

  8,3  20,8            8,4  14,5         

                10,0  22,8         

Med
el  12,6  13,5  %  0,99  0,95  0,9  Medel  16,5  27,8  %  0,99  0,95  0,9 

Std  5,2  7,4  lambda  2,58  1,96  1,64  Std  6,4  9,9  lambda  2,58  1,96 
1,6
4 

Antal  8,0  6,0          Antal  9,0  9,0         

        0,99  0,95  0,9          0,99  0,95  0,9 

MU
*  −0,9    Imin  −10  −8  −7  MU*  −11,3    Imin  −21  −19  −18 

d  3,6    Imax  8  6  5  d  3,9    Imax  −1  −4  −5 

                           

 
* Med M  U menas Medelvärdet för tiden med  Medelvärdet för tiden 
utan cirkeln       
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Bilaga F - Anteckningar från uppvärmning 
 
Anteckningarna består av det som deltagarna sagt under uppvärmningen. Med undantag för 
den första omgången då det även antecknades vad som hen gjorde. Text inom <> anger vad 
som sagts till deltagarna. <Uppgifter> anger att deltagren fått tilldelat uppgifter som de kan 
prova på under uppvärmningen. S = Simpsons och BG = Battlestar Galactica. 
 

Testperso
n nr  Klipp*  Anteckningar: Uppvärmning 

Övriga 
anteckningar 

1  S 

Hen spelar, pausar inte. Börjar om när man flippar. Tiden fastnar. Svår att spola bakåt. Testa 
drog den långt. Hamnade bakåt på samma scen. Drar lite framåt, fastnar på samma [tid]. Drar 
långt igen, funkar inte. Drar bakåt, fastnar igen. Drar 180 grader, fastnar igen. Ojsan drog åt 
fel håll [Anm. Förstår att hen spolat åt fel håll hela tiden].   

2  BG 
Man ser att det går sekund för sekund. Man kan snurra ganska snabbt ändå! Fram och 
tillbaka går bra. I jämförelse är snurran mer exakt än den klassiska. Coolt att man kan klicka 
på ringen för att hoppa. Aaah, fast då hoppar den bara på den minuten! Eller nä, eller?   

3  S 

Okej, gillar iden med att man scrollar med cirkel, intuitivt, ljudet laggar. Sen är det kanske... 
Genom att klicka på cirkeln så kan man spola, borde (bara) känna av efter någoon sekund 
<Så att det blir nytt nollställe> Ja, borde känna efter efter någon sekund. Annars... <Får 
förlag> Det funkar bra när man pausat videon, väldigt precist med cirkeln, svårare med andra 
kontrollen för att, det beror på hur stor mobil du har. Med cirkeln är det väldigt precist, funkar 
bättre om du ska spola några enstaka sekunder, slowmo [Slowmotion] eller frame by frame 
<Hur?> Kan gå frame by frame, varje fem frame i en sekund, spelar saker i slowmo. Låg 
frame ser dåligt ut. <Scebyte> Inget problem. Hm, något mer? Hittar slaskknappar, <De är 
inte del [av testet]> Vad har ni gjort den i? [Vi svarar]   

4  BG 

Det blev väldigt mycket tummar framför, vid vissa lägen måste jag byta tummar, det finns ett 
läge där det varken är lätt att spola med någon av tummarna. Väldigt tydligt, lättanvänt, det är 
det. Det kanse skulle vara lite känsligare om man vill hoppa fram flera minter, det blir mycket 
snurrande, men den är väldigt lättanvänd. <Uppgifter> Ja juste, i det avseende är den 
mycket, den är precis jämfört med den andra spolningen [som] är väldigt klumpig. <Visuellt> 
Hm, den är väldigt bra om man ska hitta precisa grejer om man behöver bläddra försiktigt, 
den andra är väldigt klumpig det känner man igen från alla andra mediespelare. Du skulle 
kunna, jag vet inte, den är väldigt bra om jag vill gå fram i detalj, men om jag vill gå fram flera 
minuter blir jag sugen att dra den andra bollen utåt eller åt ett annat håll <Fråga> Jag vet inte, 
blir sugen på att göra någon mer grej, ett varv 5 sek om man drar den mot mitten, instinktivt, 
justera hur känslig den är. 

Vi visar play 
pause och 
tidsdisplayen 

5  S 

Det känns rätt initiutuvt, känner jag man fattar vad man ska göra. <Uppgifter> Ja den är 
mycket lättare att träffa med cirkeln tycker jag. <Fråga> Ja precis. Det är lite svårt att hamna 
på exakt rätt scen med den där nere. Så det känns verkligen som en förbättring tycker jag 
något som jag skulle kunna använda tycker jag. Påminner om det man har på datorn med 
den lilla skärmen här som man har så man kan spola mer exakt <Fråga om youtube> Ja 
exakt. <Spola med videon spelande> Det passar verkligen om man vill hitta en specifik scen 
då är den perfekt, men vill man spola längre sträckor så är det ganska jobbigt att försöka att 
hålla på <Och snurra?> Ja.   

6  BG 
Hm, hehe, jag vet inte. Det första var att cirkeln känns lite stor och inte skitlätt att skrolla runt 
men då har jag stött på interaktionen 30 sekunder av mitt liv. Det är alltid intressant att lista ut   
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hur långt dubbelpilarna hoppas <Skit i dem> Ok, de var intressanta för de var olika, 
skitsamma. Alright, men det verkar ganska straigthforward annars inga konstigheter tycker 
jag. <Uppgifter> A det är ju lättare att skrolla kort, mycket smidigare än den där nere. Men 
däremot är det lite jobbigare att skrolla större tidsspann. Bra för precsion. Reagerar lite på att 
man kan ibland... kan man flytta markören som nu [visar] utan att tiden ändrar sig. <Små?> ja 
precis skulle kunna förfina lite snabbare respons, men väldigt lite för det är bra att man har 
precision och inte hoppar för mycket. Övrigt, skulle vilja ha, vet inte var jag fått det ifrån, tror 
att det är på mac, man skrollar neråt på lång site, ju mer man skrollar så accelerear den mer 
och mer. Om man vill skrolla 10 minuter jävligt bra substitut att ta bort den gamla för så skulle 
man klara sig. Pallar inte sitta med de stora spannen och sitta såhör och.. 

7  S 
Jag fick prova när ni hade 3 sekundersklipp. <Då de hade buggar?> Ja precis. <Tankar> Har 
inga tankar. <Uppgifter> Känner mig klar. <Inga spontana tankar> Lättare om du missat en 
line, istället för att klicka en miljard gånger, spontanaste tanken. 

Kortare 
uppvärmning 
på 2 min 

8  BG 

Okej, ska bara pilla lite. Men okej så det här hjulet är till för att spola kort för vill jag spola 
längre så får jag ta den andra men jag tror det är tanken. Hehe. Det där är ju en grej, den vil 
ju fortsättta. <Vadå?> Det käns som att när jag håller den såhär, jag skulle tycka att den 
pausas men det gör den ju, men när jag håller den så darrar den. <Vi petar> det jag tänkte på 
var att när jag höll på cirkeln så var det som att den ville spola upp. <appen frös vi fixar>. 
<Hen försöker fixa så den fastnar igen> När jag håller på cirkeln och säg att jag ska till en 
specifik sekund, 20:12 så vill jag vara här, det skulle vara bra att vidoen pausar när jag är på 
pekaren. Det blir det här Drdrdrdrd [ljudet], undrar om det var det som gjorde att den 
krashcar. <Uppgifter> Hm, alltså spola bara några sekunder är uppenbart lättare med cirkeln, 
10 minuter om jag vill till exakt sekund lättast att spola med den här riktiga först och sen 
justera med cirkeln, sitter jag bara med cirkel får jag snurra ett tag, en kombo, ska jag ruffly 
10 min så funkar den här [den nere], men ska jag till 10:32 så kan jag hoppa sådär, skulle 
vara fint om tiden kunde uppdateras, nu har jag fryst den igen. 

Hen, 
krashade 
appen 2 ggr. 
Så hen fick 
ca 7 min 30 
sek 
uppvärminig. 

9  S 

Det ser ut sommen klocka. <Tar upp mobil och kollar men hittar inte>. <Upptäcker buggar>. 
Det är en sak jag tycker är lite förvirrande, det finns inget tydligt ställe som är 00 på cirklen, 
om jag klickat på detta ställe, det är väldigt random tiden när jag bara klickar på cirkeln. Går 
at spola bakåt även om jag är vid 00. Hade föredragit att den stannar. Hade föredrat om "här 
är slut på cirkeln". Om vi säger att 00 är upp så är 30 sekunder halvägs ner. Ja vad mer, Ok 
förstår att tiden inte [uppdaters]. Okej så att om den här grejen här nere är uppe så märker du 
inta att du spolar bakåt om jag gör såhär och spolat tillbaka så reagerar den. Den reagerar 
när man uppdaterar. Får jag ställa frågor till er? Hur är tanken med den? <Vi svara inte>. Okej 
, nu hamnade jag i konstigt läge, jaha om jag spolar bakår efter noll och sen vänder måste jag 
dra framåt lika mycket innan den blir positivt. Lite omständigt som jag sa innan att noll är noll. 
Ska jag göra någonting? <Uppgifter> A det är ju lite jobigt at spola 10 minuter med cirklen. 
För det är ju man måste snurra om och om igen. Men med den här nere är det jobbigt att 
spola 10 sekunder. Ja. oj nu försvann bilden, nu kom den tillbaka.   

10  BG 

Alrigth, nice. Hm. A det första man tänker på är att det inte är widesceen [på filmen]. A nu 
råkade jag hoppa, brukar peta på för att kola på var jag är och petade på cirkeln. Men det är 
väldigt bra att den är exakt och man kan spola på sekunden, smart att ett varv är en minut så 
man kan komma rätt. Det går att spola flera minuter också. Jag tycker nog den här... jag 
tycker att den funkar ganska bra. Om man vill klicka så råkad man inte. Om man ska klicka 
här och ska dra här. <Råkar dra i skollbaren där nere>. <Skrollern där nere i didplayen dyker 
inte upp> Jobbig att spola längre, så för dålig att man ska använda den här nere tror jag. 
<Uppgifter> Ja den är inte så dålig att varje minut börjar på toppen om man jämför med filmen 
högst upp 2823 sekunder hamnar på 28:00 om man klickar högst upp. Ska man hoppa små 

Hade tekniskt 
problem 
innan vi kom 
igång. 
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hopp så är det enkelt. Ska man göra det med den här <den där nere> då är det nästan 
omöjligt om man anväder den långa grejen. Ja det funkar, men mycket arbete. 

11  S 

Okej, är det bara cirkeln och det här? <Yes> Okej. <Säger inte så mkt> Får jag bara? Ja, det 
här är ju den när man har cirkeln för en minut, 60 sek, så är det lättare att gå framåt eller 
bakåt när man vill det för några sekunder, <Ett par sekunder i taget?> Precis och den här 
kontrollen kan vara lite svårt att gå fram bara några sekunder. Och jag tycker att den här är 
bara för att gå fram minuter och den här är för att gå fram några sekunder, eller bakåt. med 
cirkeln skulle man kunna köra dj på videon, <Alla skarattar>. Ni har gjort dj på video asså! Ja. 
Vad mer ska jag säga? Den här cirkeln kan vara väldigt... man skulle kunna använda den och 
där här kan vara nyttigt när man går fram några sekunder framåt och bakåt. Har inte så mkt 
mer att säga.   

12  BG 

Börjar med slidebaren, fungerar som väntat. Testar play. Nu snurra jag på cirkeln och, det var 
något med... ska vi se, nej den verkar fungera bra. Okej, det där var en bra grej, om jag inte 
träffar precis på den så blir det den här effekten, är nära men inte på den, den kanske ska 
vara så liten men reagera på större radie. Vågar inte klicka här uppe. Random. Väldigt simple 
att förstå sig på annars. <Uppgifter> Ja spola 10 sekunder med baren går inte ens men med 
eran lösning så var det inte alls så svårt, 13:00, 13:00, ska träffa 14:00 med den där [nere] 
<Läser tider> nej det går inte. Vad sa du mer <10 min> 14:00 til 24:00, det var inte så svårt 
[med cirkel] fick till 14:92 med baren ganska snabbt, den fungera ganska bra men den gick 
nog snabbare faktisk men mindre precis, medans den andra var mer precis men tog längre 
tid. Kan ju klicka runt på cirkeln för at spola också coolish. Har du något mer förlag? <Spola 
medans pausar> Den verkar lagga fast, i tiden. <Vi förklarar> Jaha, du sa det.   

13  S 

Ja, oj så. Där fick man fram den. Okej jag tror att jag ska spola tillbaka till början med cirkeln. 
Det går att spola ganska långsamt också. Om jag istället gör med den där nere, det är lite 
svårare att få exakt, eller det är lättare att hitta en minut bakåt med cirkeln. Något jag känner 
att jag vill göra är att playa och pausa genom att klicka i mitten. Det käns naturligt att göra. 
Eh, en till skön [grej] är att om jag vill gå till mitten av filmen är det betydligt lättare där nere, 
med den [cirkeln] har jag ingen aning om hur långt man är, skulle kunna ha inre cirkel som 
visar hur långt man är i videon. <Uppgifter> Mmm, okej börjar med cirkeln, tio sekunder blir 
samma, med den andra, det är enklare att veta var 10 sekunder är med cirkel, en minut. En 
minut är lite svårare med den där nere men inte mycket, 10 minuter då. Oj där var det slut, 
<Alla skrattar> inget ljud på tillbaka vägen, jag pausade. Men, a men om det ska vara tio 
minuter där nere alltså det går typ lika fram men det är lättare i minutvisare att spola med 
cirkel för du vet att det är 10 väldigt exakt, med den andra så gäller det att ha små fingrar. 
Problematiskt om du har stor fingrar eller med knogen, det går ganska bra med knogen. Vad 
är som touch på den, du måste få tag på blå grejen eller på inre, är jag inne i så hör den inte, 
kanske ha större plupp. På nått sätt är det bra att ha en sån där nere om jag vill hoppa till 
mitten, om jag nuddar skärmen så kanske den [cirkeln] ska komma upp. Som ni sa. 
Konceptet skitcoolt. 

6 min 
uppvärmning 

14  BG 

Okej det känns som att ibland behöver man klicka en gång och ibland 2 gånger för att få upp 
den där nere. Ska man klicka liksom, jag vet inte var man ska trycka, här funkar det. Jag vet 
inte varför den gör som de gör. A men det här [cirkeln] var najs. Hade varit asnice. Hade varit 
lättare, först om att den här bara när beroende så man har ingen aning om man inte kollar på 
5 sekudner och vet hur baren är. Kanske blir jobbigt. Hade varit bra att kunna ställa in hur 
långt ett varv ska vara. <Uppgifter> Asså det är svårt att manövrera den vanliga medans 
cirkeln eftersom att den är 60 man är van vid eftersom att det är 60 min å en timma så är man 
van med kvart 15 sekunder. När avsnittet är så långt så är 15 sekudnder [är] pyttelite. Man 
hamnar tillbaka där man var när man spola. 10 min jättejobbigt med cirkeln 10 varv runt. vilket 
är lättare med slide grejen eftersom att [med] den man behöver inte dra så lång sträcka, den   
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där nere är lättare för stora stäckor men den lilla är för precision. Men om man [själv] ställer in 
att det är [ett visst antal] minuter så fine. typ 5 min/varv. 

15  S 

Provar att spola med vanlig. Asså det är mycket pilligt att hålla på med den där nere och man 
ska hitta några sekunder, brukar ha det problemet på telefonen. Men jag tycker att det blir 
lättare med cirkeln för att det om du ska spola tillbaka 5 sekunder så vet du hur mycket det är. 
<Uppgifter> Asså det är mycket lättare med cirken asså, oj nu blev det konstigt, håller på med 
den vanligta där nere, det går typ inte att spola har för tjocka fingrar, det blir svårt för så fort 
jag klickar så hoppar den 10 sekunder fram eller bak. Det är jättesvårt faktiskt. Asså med den 
runda är det inga problem alls. <10 min> okej håller på med cirkeln, det blir ganska många 
varv, men de funkar ju. Tetsar den andra [nere] det är lättare att köra den där nere men den 
är inte lika precis, typ 10 minuter så är det ganska lätt. Ska jag testa något annat? 

Nästan 5 
minuters 
uppvärmning 

16  BG 

Om jag trycker på andra sidan cirkeln, åker jag framåt eller bakåt? Verkar vara lite slump om 
man trycker på andra sidan. Att utveckla: flytta cirkeln till sidan, där tummarna är <iaf om man 
har större skärm>. <Uppgifter> Det är ju mycket enklare med cirkeln när det är små 
tidsinterval också gansa stora tidsintervall också, vet man att det är antal minuter, eftersom 
man vet att det är 60 sekudner så kan man räkna. Det är ju perfekt om man missar och vill 
spola tillbaka någon sekund. Det är typiskt svårast att pricka in på en här [nere] man får klicka 
och hålla på..   

17  S 

Jag gillar det ändå, det är en bra grej. Just att man kan göra så [små] spolningar det tycker 
jag ofta är svårt när man bara ska göra så [visar]. <60 sekudner> skitbra, blir det inte jobbigt 
med långa filer, då kanske man bara anvädner den långa för den finns fortfarande. Det här 
tycker jag är skitsmidigt. A fast det går att snabbspola såhär också <med cirkel>. <Uppgifter> 
Absolut, det är najs att ha en, kolla så att jag vet att jag spolar fram 15 sekunder. 
<Förtydligande?> Ja, och 10 varv är 10 minuter. 5 minuter, 2 [o.s.v.]. Jag vet inte om man 
spolar väldigt snabbt så vet jag inte om den uppdateras rätt, jo det gör den. Det är nog mina 
fingrar. Jo det bli rätt ändå. Jag tycker att det är bra. aldrig sett det förut. [Hen lyckades 
krascha den när hen spolade snabbt bakåt]. <Vi kompilerar om>   

18  BG 

Vad roligt de låter när man spolar, man märker verkligen att man spolar. Den laggar lite. Det 
är najs att ett varv är en minut om man vill backa 10 sekudner för att höra något igen. Det är 
smart att man har kvar den där för då är det jobbigt att ha kvar den där om man ska spola 
länge. Det är bra att man hänger med när man spolar för då ser man vart man hamnar. Det 
skulle vara najs om den kunde flyta sig... om den blå pricken kunde flytta sig samtidigt, ska 
hänga med videon. Blå prick hänger med när det spelar, ska fortsätta ticka. <Uppgifter> 5 
sekunder med den här [cirkeln] är lätt. Lite svårt att få den att gå mellan 30 och 35, nej det går 
inte. Alltså den hoppar ju typ 4 ja det är svårt men det går. 10 minuter då? Tar liten stund men 
då blir det exakt 10 minuter, A då är det lättare den där nere, då är man inte så noga med 
vilken sekund man hamnar på, så det är fine. Vid 3 minuter är det najs annars blir det nog lite 
mycket.   
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Bilaga G - Kvalitativ rådata 
 
Med reservation för felstavningar, misstolkningar, missupfattningar etc. 
 

Testperso
n nr 

Vad är dina 
tankar just nu? 

Vilka för och 
nackdelar tycker 
du finns med 
cirkeln? 

Skulle du vilja 
att din 
favoritvideospel
are 
implementerade 
en sådan här 
lösning? Med 
implementerar 
menar vi att 
utseendet kan 
vara annorlunda 
men att 
funktionen är 
densamma. 
Svarsalternativ: 
Ja, nej, kanske 
el vet inte. 
Varför? 

Vad tycker du 
kan förbättras 
med cirkeln? 

Upplevde du att 
det gick snabbare 
att spola med 
cirkeln? 

Övriga 
Kommentarer: 

1 

Lite problematisk 
tyckte jag, gjorde 
fel själv i början, 
rullgrejen var bra 
under de korta, 10 
minuter var svårare. 
När jag skulle hitta 
skålningen var 
fingret i vägen. Jag 
skulle använt den 
där nere [vid längre 
tider.] 

Hm, mer precist på 
de korta delarna 
med cirkeln, skönt 
att använda cirkeln 
istället för att sitta 
där nere. Nackdel: 
de långa [klippen], 
handen är i vägen, 
när jag ska hitta 
visuell grej. 

Ja, behagligt på 
någon större 
[skärm], tror att 
det hade varit 
behagligt, den 
andra sträckan 
[tidsdisplayen] är 
rätt kort. 

Ja, alltså om den 
inte är där hela 
tiden och man inte 
kan klicka bort 
den. Ha en tidsram 
så vet du var 10, 30 
eler 15 eller 
vadsomhelst är. 

Ja, på de kortare. 
[Följdfråga om 
längre (klipp):] Ja 
går snabbare, nej 
typ samma. 

 

2 

Att det var väldigt 
smidigt med cirkeln 
att hoppa från 0 till 
18 [med 
tidsmarkören] och 
sen med cirkeln. 

Fördel mer exakta 
sekunder. Nackel 
[Anm. tvekar], 
täcker med handen, 
ser inte sekunder, 
lite jobbigt om man 
spolar. 

Ja, det tror jag. 
<Varför?> För 
den gör det 
enklare att spola 
tillbaka och 
framåt helt 
enkelt. 

Ehm, Jag vet inte, 
att den inte alltid 
ska synas. Kanske 
knapp så att den 
dyker upp, bra att 
man ser den. 

Hur menar du? 
<Förtydligande, 
tidsmäsigt> Jag 
vet inte, typ lika 
lång tid, men jag 
fick mer exakt 
sekund än förut, 
det kan ta mer tid 
men blir mer 
exakt. 

Tyckte att det 
var häftigt, 
frågar lite om 
prototypen. 
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3 

Intuitivt, design 
intuitivt att man 
skrollar på cirkeln 
för att skrolla 
framåt och bättre än 
den där spelarn där 
nere, i kombination 
kan man komma 
mer specifikt. Man 
skulle kunna ha att 
den spolar 
snabbare. När jag 
skulle spola flera 
minuter måsta jag ta 
den dra nere. Jag 
vet inte om det gör 
att den blir svårare. 

Amen det är väl typ 
det, vill man bara 
förlita sig på 
cirkeln blir det 
svårt, [det blir] 
mycket snurrande, 
då ska man snurra 
ett tag. [Med] 
kombination blir 
det bra, men 
omständigt. 

Ja, det skulle 
funka. <Varför?> 
Det var kändes 
intuitivt och 
logisk att hoppa 
fram med hjulet. 

Kanske, vad sa 
jag? Som sagt 
längre tid för ett 
varv, fler sekunder 
per varv, kanske 
inte ha att man kan 
klicka på skärmen 
utan [att den] 
registrerar efter att 
du snurrat några 
grader. Ska ha utan 
att du ser cirkeln. 
Nya mac har "force 
touch" desto mer 
spolar den, din 
hastighet på dina 
varv bestämmer 
antalet sekunder, 
detso fler sekunder 
per revolution, inte 
spikat [Anm, 
hänvisar till antalet 
sekunder per varv] 
utan får både 
jättesnabbt och 
båda. 

Bara om det var 
någon enskild 
sekund, om man 
ska vara petig. 
Med den andra 
snabbspolarn 
[Anm, 
tidsmarkören] vet 
du var i klippet du 
är, den hjälper dig, 
det har inte 
cirkeln, däremot i 
kombination. 
[Frågar om tiden 
uppdateras när 
man snurrar 
cirkeln.] Att den 
ska uppdateras. 
Vet att det är 10 
minuter men om 
du drar 10 
sekunder, [då] 
hjälper [det] att 
den uppdaterar. 

 

4 

Ehm, den vär 
väldigt lätt att hitta 
precisa ögonblick, 
det är verkligen ett 
problem som jag 
känner igen, har 
egen erfarenhet. Ja, 
den var väldigt 
lättanvänd tycker 
jag, lätt att använda 
och lätta att ta [sig] 
till den punkten jag 
ville. 

Ehm. Fördelar, lite 
som jag sa den är 
lättanvänd, lätt och 
tydligt att ta mig till 
den punken jag vill. 
Nackdel, mycket 
rörelser över hela 
skärmen på ställen 
där man kollar, 
man kanske kollar 
på skärmen och så 
för man tummen 
dit. Som jag sa i 
början, tumbytet, 
måste byta tumme, 
annars positiv 
upplevelse. 

Ja, det. 
<Varför?> Det är 
ju just att ta sig 
till specifika delar 
av ett klipp, ofta 
är det så att om 
jag kollar på ett 
20 min klipp och 
jag vill kolla på 
en snutt som är 5 
sek långt t.ex. 
musik och gitarr 
och vill lyssna 
hur den låter, 
måste vänta på 
riffet. Verktyg för 
precisa mått. 

Ja, det är svårt att 
veta, den kanse inte 
behöver vara så 
stor, man kanske 
kunde ha den i ett 
hörn så man 
använder ena 
tummen, annars 
tycker jag att den 
tar mycket plats. 

Ja, det gör den. 
Det var något 
tillfälle när jag 
försökte spola med 
cirkeln och förstog 
at det inte skulle 
funka, men när jag 
tog mig till ett 
ställe som var 
ganska nära så 
kändes det bättre. 

 

5 
Hm, det känns som 
en cool grej. Det 

Nakdel är att den 
täcker en del av 

Ja, det skulle vara 
coolt att testa 

Hur har ni tänkt att 
den ska komma 

Ja, det tror jag lite 
snabbare iallafall. 

Hur ska den här 
komma upp? 
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var ju mycket 
snabbare att spola 
fram när det var 5 
eller 10 sekunder så 
den är mycket mer 
exakt en den här der 
nere kändes det 
som, det var det jag 
tänkte på spontant. 

skärmen så ja men 
det är en väldigt 
liten grej kanske, 
fördelar är att det 
går mycket 
snabbare att spola 
och hitta exakta 
scener om man har 
en exakt tidpunkt så 
är den bra att 
zooma in på mer 
exakt. Något mer, 
hm. 

iallafall, spontant 
tycker jag att det 
verkar jättecoolt 
jag vet inte hur 
det skulle vara i 
längden, det 
tycker jag. 
<Varför?> Det är 
lättare att hitta 
exakt scen, mer 
precis. 

upp sen den är väl 
inte tänkt att den 
ska vara där hela 
tiden? <Förklarar> 
Hur menar du 
<Mer> Okej <Mer, 
funktionsmässigt>. 
Jag vet inte inget 
om jag kommer på 
nu. 

Om man har på 
datorn kan man 
klicka här på 
musen så 
förstår datorn 
att man vill 
hitta en viss 
scen. Om man 
vill spola till 
början så är den 
inte nödvändig. 

6 

Vart lite irritera när 
man försökte spola 
med cirkeln, att det 
laggar. Det är mina 
absoluta konkreta 
tankar just nu. 
Jävligt bra precision 
man skulle vilja ha 
bara cirkeln nästan. 

Fördelar, precision. 
Nackdelar större 
tidsspan. Ska säga 
det jag sa innan att 
bara cirkeln. Menar 
att ha bara cirkeln 
om den har 
funktionalitet för 
större tidspann. 

Ja, <Varför?> 
Precision. mm. 

Tidsspannet och 
sen blir det ju 
intressnat att se hur 
man lösr det 
utseende mässigt 
eftersom attde ni te 
alltid jan vara där. 
Borde gå at tlösa 
på någa olik sött 

Ja. 

 

7 

Eh, en tanke om 
uppgiften är lite att 
man krystade 
användandet, börja 
ruffly där och 
hamnade helt fel. 
Försöka använda 
rätt istället för 
naturligt att om jag 
ska till 18 minuter 
så klickar jag där 
och... men jag tror 
inte att man kan 
bläddra [i] 3 min. 
<Gjorde något fel> 
Är van att se tiden i 
hörnet för tummen 
ligger över tiden, 
inte farligt utan det 
kändes smidigare. 
Och du ser lättare 
vad som händer i 
klippet typ 

Cirkeln, om den 
försvinner när den 
inte är där, [annars] 
blir det fullt på 
rutan [som] t.ex. 
om man sänker 
volymen på en kort 
video men när du 
släpper så kanske 
den stör. Det kan 
bli en grej som 
irriterar, det är en 
nackdel. [Fördel]: 
Mer precision och 
[det] blir bättre om 
man blir van vid 
den. 

Jag tror det skulle 
vara ungefär som 
folk tänker med 
analog klocka en 
del vill ha analog 
[och tycker det 
är] nice en del 
vill ha digital. 
Skulle vilja ha 
optionet i en lång 
YouTubevvideo 
och man ser att 
sin favoritgrej är 
någonstansish. 
Hoppa runt och 
hittar alltid, 
skulle kännas 
smidigare med 
cirken. Skulle 
vilja ha valet att 
ja som en knapp 
att sätta på. 
<Varför?> 

Svårt att säga. Fixa 
hur den kommer 
fram och tas bort, 
kommer kräva 
mycket jobb men 
annars inga tankar. 

Jag tror jag hade 
lite otur men det 
kändes som att det 
hade kunna gå 
snabbare och jag 
sabbade lite. Jag 
tror objektivt sett 
att det blev 
snabbare. Blir 
snabbare med 
cirkeln om jag är 
van. Att jag hade 
båda [uppe] och 
pricken var där 
nere så tar man tag 
i den, det var 
schablet. 

Nej, cool grej. 
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scenbytet hittar du 
lättare. Det är 
tankarna. 

Precision, fin 
rörelse, spola 
hela klippet 
skulle inte gå så 
bra. 

8 

Hm, det var jobbigt 
att bara använda 
den vanliga liksom, 
man blir arg, hehe. 
Men jag har aldrig 
tänkt... När jag 
släppte på fjärde 
gången som jag 
släppte på 18:0 och 
det bev 1813 så. 

Fördelar, lättare att 
hitta liksom 
specifikt [&] nära, 
men sen klarar 
[den] sig inte på 
egen hand, det vet 
jag inte om ni tänkt 
, det blir ärligt 
jobbigt om man ska 
till 18.38, den kan 
inte ligga över hela 
tiden, men det antar 
jag att ni inte tänkt. 
Om ni kan få [upp] 
den på ett enkelt 
sätt som inte 
upplevs jobbigt. 
Naturligt, känsla, 
en cirkeörörelse, 
den fadear fram 
liksom. Det tror jag 
på. Den är osynlig 
från början så om 
jag rör den så fadar 
cirkeln fram när jag 
rör så den. Synlig 
när jag inte 
använder den. Jag 
vet inte om cirkeln 
behövs om 
använder behöver 
den så länga jag 
vet, jag bryr mig 
inte om var jag är 
på cirkeln, så länge 
jag har koll kan så 
behöver jag inte en 
cirkel, ser inte på 
den utan klockan, 
den hade kunnad 

Ja, absolut, sen 
vet jag inte. 
Många 
videospelare har 
ju... det finns 
ibland att man 
skriver in start 
och stoppgrej 
[tid] när det är så 
specfikt men det 
är ju det när man 
vill hoppa 
tilbaka, jag tänker 
inte att den 
skadar <Varför?> 
Det underlättar ju 
om man vill 
hoppa fram till en 
specifik tid, eller 
leta efter en 
specifik scen. 

Det var just det. 
Det visuela, den 
kanske inte ens 
behöver vara där. 
Sen det som jag sa 
vid uppvärminigen 
att om jag håller in 
så får jag lagg, [den 
ska vara] pausad så 
länge jag håller 
fingret på cirklen. 

Ja. Jag vet att det 
gick snabbare. 

Den är bra, 
frågar om vad 
vi tänkt. 
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vara osynligt, rent 
visuellt. 

9 

Jag tycker att 
kombinatonen av 
båda är den met 
effektiva. De är det 
första. Jag tycker att 
det är bra för på 
min mobil när man 
ska ställa in tiden på 
alarm så kan den 
hoppa lite ibland 
men det gjorde inte 
denna. 

Det enda jag kände 
var att det beror på 
hur du får fram den. 
Det är jobigt att ha 
cirkeln och den där 
nere samtidigt för 
de går över 
varandra om du är 
på botten av cirkeln 
. Det är det jag 
känner mest. 
Ganska bra sätt att 
spola lite på. 

Ja eller på något 
sätt, något 
liknande sätt att 
spola lite lite på 
speciellt om det 
är långa videos är 
det svårt att inte 
spola allt för 
mycket så en cm 
[på den där nere] 
är typ 3 min, 
Neflix har så du 
kan spola tillbaka 
30 sekunder, de 
här är ett sätt att 
styra lite mer inte 
bara 30. 
<Varför?> Ibland 
vill man bara 
spola tillbaka 
några sekunder, 
det är jobigt om 
man missat något 
som är viktigt typ 
plotline så måste 
man se om de 
senaste 3 
minuterna isället 
för 3 sekunder. 

Precis, det med att 
när man kommer 
till 0 så stannar den 
och bestämda 
ställen där det är 
hela och halva 
minutrar så att det 
spelar ingen roll 
var du börjar på 
cirkeln lättare att 
ha koll. Och att den 
där nere inte ska 
vara över cirkeln. 

Det gick snabbar 
dför det gick 
mycket snabbare 
för när man ska på 
runt sekunden blev 
det sbannar att ta 
ed sekunden. Jag 
sploade 10 med 
den där ner och 
sisaa sekundr med 
sicrlkn. Det rä svrt 
med schorllbaren. 

 

10 

Jag tycker om den 
bra nytänkande har 
aldrig sett det förut 
att man drar runt. 

Fördelar, exakt man 
kan hoppa till exakt 
sekund och de 
features andra har 
man mycket 
svårare även om de 
har andra skarr 
ände nlånga baerk. 
Nackdelar är att 
man måste hoppa 
mellan, hitta 
ungefär med den 
där nere och sen 
med cirkeln. 

Jag har nästan en 
sånhär fast istället 
så drar man fram 
och tilbaka och 
den hoppar 
längre, men eran 
är mer exakt. 
<Ja/Nej/Kanske/J
ag vet inte?> 
Kanske, finns 
fördelar och 
nackdelar med 
båda, <Varför?> 
Van med att dra 

Eh, ja det är väldigt 
att om man vill 
hoppa längre så 
kan det lite jobbigt 
att byta mellan de, 
hur man ska göra 
det och behålla 
detaljen vet jag 
inte. Svår balans att 
hålla med balans i 
samma rörelse. 

Ja, när man ska till 
en exakt punkt. 
Till scenbytet var 
det svårt med 
baren, med cirkeln 
gick det nästan 
direkt. 

 

57 



tummen fram och 
tillbaka än det 
andra. 

11 

Det här när man 
hittar scenbyte... så 
med den här [nere] 
så är jag osäker att 
jag hade hittat rätt. 
Men med den här 
ciklen så var jag 
ganska säker att jag 
hitta den punkten. 
Ja, det var det. 

Med cirkeln? Hm, 
om man går framåt 
ganska långt så är 
det liksom... måste 
man göra ganska 
mycket. Fördelar 
[är] att man skulle 
kunna hitta exakt 
punkt med den här 
ganska lätt. Men 
det är svårt att hitta 
punkten [om] man 
vill hitta exakt men 
om man vill skrolla 
ganska långt så är 
den [där nere] bra. 

Hm, jag skulle 
vilja ha den 
cirkeln i 
telefonen. 
<Varför?> Ibland 
vill man kolla 
tillbaka på den 
scenen som man 
kollar på, så vill 
man ju hitta exakt 
punkt. Om man 
är typ där och 
hoppar fram så 
vet man att det är 
15 sekunder, 
<Kvarts varv?> 
ja, man vet att det 
är 15 sekunder. 

Med cirkeln, jag 
skulle om det var 
jag skulle jag. Man 
skulle kunna 
förbättra och ha en 
[yttre] cirkel för 
minuter om man 
vill gå ganska 
långt. 

Eh, jag kände som 
att det gick lättare 
att hitta den 
punkten men när 
man ska gå framåt 
ganska långt så 
anväde jag den där 
nere och använde 
den [cirkeln] för 
att htta den 
punkten. 

 

12 

Cirkeln är bättre för 
precision garanterat, 
det är helt omöjligt 
att få 
sekundprecision på 
en fil som är 40 min 
är omöjligt, det är 
bara att du har tur, 
garanterat cirkeln. 

Hm, Den är enkel 
att förstå sig på det 
är den. Men det 
känns på något sätt 
lite jobbig med 2 
sätt att spola, bara 
cirkeln är lite 
jobbig om du vill 
spola fram till... 
Det kanske är [en] 
vanesak... att få 
olika sätt... Vore 
najs om de kunde 
vara integrerad, en 
cirkle och en bar 
samtidigt, säg att 
du har en vanlig bar 
och så drar du upp 
den för att få det 
snabbare, en minut 
och 10 sekunder, 
212n 20 sekudner. 
Det är inte jobbigt 
med 2 stycken. Mer 

Ja, det vil jag ha. 
<Varför?> 
Speciellt Youtube 
som jag tittar på 
mest i mobilen, 
ska du visa ett 
klipp för något 
och vill spola 
tiden exakt 
sekund... Så är 
det samma sak 
varje gång om 
inte klippet är 20 
sek långt och då 
kör du från 
början. Jag skulle 
inte använda de 
mer [utan] när jag 
visar andra grejer 
än när jag är med 
mig själv, det är 
sällan som jag 
behöver hitta rätt 
sekunder. 

Ja, sitter och 
fingrar på den. Det 
känns som att den 
har centerpoint i 
mitten och kan 
hålla i mitten och 
ändå kan dra ett 
varv... Vore... 
Känns att var jag 
än är på skärmen så 
förstår den att jag 
snurrar, kan snurra 
på annan plats än 
på mitten. Cirklen 
behöver inte vara 
där den är utan kan 
vara på andra 
ställen. <Ber om 
förtydligande> 
Vore bra att få 
precis klockan 12 
om den är precis 
längre ner hade det 
varit menade att få 

Ja det tror jag 
verkligen. 

Det är en bra 
grej. 
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sponata grejer när 
jag inte träffar 
precis på den så 
händer det att jag 
får upp den andra 
[nere] baren istället. 
Lite frustrerande, 
men enklelt [att ta 
bort]. 

tag på den med en 
när den är exakt 
uppe eller nere. 

13 

Mm, i början när 
jag fick testa 
litegrann var det 
lättare än när jag 
skulle hitta, när jag 
använde den där 
nere visste jag hur 
jag skulle göra, men 
när jag letade 
scenbyte med hjulet 
var det lättare för då 
kunde jag hitta med 
hjulet. Det är svårt 
att kombinera men 
det kanske var att 
tiden inte 
förändrades [Anm. 
bugg] men om man 
hade haft en tid som 
är samtidigt så. 
Annars tycker jag 
att det var ett smart 
sätt att man lättare 
än det pilliga måste 
ha nagel för att pilla 
men det känner 
skärmen inte av. 
Större plupp. 

Antar att jag inte 
ska säga att den 
alltid syns och 
tiden. Nackdel att 
du inte kan se var 
mitten är, du vet 
inte hur långt i 
klippet [du] är [med 
cirkeln] vilket gör 
det svårt. Fördel är 
att du sekund för 
sekund kan röra 
och få mer exakt 
plats i vidoen. 

Ja det skule jag 
definitivs säga, 
det är inte lätt att 
hitta i filmer så 
[på] mobilen. 
<Varför?> 
Smidigheten att 
kunne hitta 
snabbt och lätt 
och kunna gå 
tillbaka, det är 
inte lätt att med 
ett tryck gå 
tillbaka. 

At det ska vara 
större plupp. Jag 
tycker att det borde 
finnas något tidsgej 
som visar hur långt 
i filmen du är. Och 
att om du ska ha 
både cirkel och sån 
där nera att de 
taimar varandra så 
båda är uppe 
samtidigt. Det 
skulle jag önsaka. 

Som jag upplevde 
nu så tror jag inte 
att det gick 
snabbare när jag 
skulle spola till 
viss tid men lättar 
med viss scen, jag 
kanske 
missstolkade 
[uppgiften] lite så 
det kanske är mitt 
fel. 

Cool grej. 

14 

Asså båda 
tillsammans är 
trevligt. För att man 
kan använda om 
man vill hoppa 
stora steg och sen 
fixa om man vill ha 
små steg. Om jag 

En nackdel är att 
om man ska gå 
bakåt [eller] framåt 
flera minuter så blir 
det väldigt mycket 
snurrande. En 
fördel är just att 
den är så fin att det 

Ja, abslout. så 
länge den 
försvinner som en 
vanlig så är den 
inte i vägen, 
ibland så vill man 
hitta, inte när ma 
kollar på serier, 

En sak är ett det 
vore najs att man 
ställer in hur 
mycket cirkeln är, 
<Förtydligande> Ja 
hur mycket ett varv 
är. å andra sidan så 
är funktionen 

Eh, ja eftersom jag 
skulle hitta en 
specifik tid så 
hoppade jag 
mellan 10:20 
några gånger, wt 
äe lätt att man 
hamnar fel några 

Gillar grejen. 
Asbra ide. 
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vil hoppa stora steg 
så justerar jag i 
slutet, ville jag 
verligen att en ruta 
då är det asnajs att 
hitta hjulet. hade det 
varit 5 minuter som 
man skulle hitta ett 
scenbyte så hade 
jag tagit den vanliga 
och sen ha hjulet för 
att hitta exakt var 
det var. 

är lätt att ställa in 
var man vill vara 
någonstans. Man 
råkar inte heller 
hoppa stora steg, 
händer mig ofta, 
hoppsan så hopppar 
man flera minuter. 
Ni har sagt att den 
inte försvinner så. 

men på typ 
YouTubeklipp att 
man vill visa. 
<Varför?> Ja. 

annorlunda, men 
att ha ett hjul där 
man ser bättre på 
mobilen än en bar 
för den blir ganska 
lite, man kan göra 
en cirkel ganska 
stor. Inte najs på 
dator då kan man ta 
musen. Lätt att 
hamnar man 
hoppar lite längre 
än vad man vill på 
en liten mobil. 

sekunder. Just för 
att en slidegrej är 
så mycket 
känsliga. 

15 

Jag tänker att jag 
vill ha den här 
cirklen när jag 
kollar på vidoes och 
sånt i moblen, det 
var väldigt smidigt 
att hoppa tillbaka 
några sekunder. Det 
är det jag känner. 
Jag gillar hur de 
kompletterar 
varandra. Spolar 
längre använder den 
där nere och så. 

Asså fördelar, vet 
exakt hur många 
sekunder hur långt 
det är och ja men 
det är mer precist 
om du vill vara på 
sekunden i en 
video. Nackdelar, 
det tar lite tid att 
spola fram och 
tillbaka om man 
ska spola längre. 

Ja, absoult. 
<Varför?> För att 
jag vet inte mina 
fingrar klarar inte 
av så små och jag 
vet ofta har tänkt 
på det så ofta att 
det är så svårt att 
spola tillbaka 
några sekunder 
och man får inte 
på pricken och 
man hamnar fel 
på någon minut. 
Det skulle jag 
absolut vilja se. 

Ehm, vet inte. Asså 
en grej [jag] tänkte 
det... När jag var 
där uppe att mitt 
finger skymmer 
tiden, kanske 
någon annanstans. 
Det är väl typ det 
enda som jag kan 
tänka på. 

Ja, det tyckte jag 
det kändes som 
det, det kändes 
inte lika 
frustrerande. Det 
gick att passa in på 
rätt sekund det var 
svårt med den 
andra [nere]. 

Fett cool grej. 

16 

Jag gillar den, 
tycker att det är en 
bra ide. Det blir en 
standard att kolla på 
vidoes i telefonen 
och paddor och 
sånt. Och just när 
man kollar på 
kortare 
YoutTubevideor 
sitter man och kolar 
på, kanske pluggar 
man vill spola fram 
5 skeunder lite då 
och då, jag hade 

Den ända 
nackdelen jag kan 
se är om den skulle 
stanna och ta upp 
så mycket plats 
även om den bara 
är där några 
sekunder är det 
kanske videos där 
man behöver se 
allt, annars ser jag 
bara fördelar med 
den. 

Ja, det skulle jag 
gärna vilka 
<Varför?> Det är 
just för att jag 
kollar mycket på 
video på 
telefonen och 
sitter och spolar 
här och där, det 
har jag märkt när 
man kollar på 
långfilmer och 
har den där 
[baren] för 2,5 
timme och sitter 

Det som jag sa att 
den tar upp lite 
mycket plats, man 
kanske kan hitta 
lösning där den 
nästan blir osynligt 
och man kanske 
kan ha den i mitten 
men tiden där nere 
eller så, annars är 
den en naturlig 
rörelse. Så ja, de är 
det jag kan komma 
på. 

Ja, sen så asså typ 
när jag satt på 0 
och skulle till 18 
så använde jag 
båda två, jag tror 
att kombinationen 
av båda 2 är det 
bästa. När jag bara 
använder cirkeln 
så är det bättre när 
jag ska spola liten 
tid. 

 

60 



jättesvårt att hitta en 
specifik tid på så 
sätt är den bra 
också. Sen finns det 
sätt att utveckla den 
på, men bra ide. 

med den där lilla. 
Skulle vilja ha för 
det blir enklare 
att spola på det 
sättet. 

17 

Jävligt smidigt, mer 
precis, just små 
detaljer när jag ska 
spola 5 sekunder 
var den här grym 
och jag ser 
scenbytet, annars 
var det som att jag 
skulle pricka en nål. 
Tycker att det är 
grymt, skulle jag 
själv spola så skulle 
jag använda den här 
för långa och sen 
den andra. 

För[delar] har jag 
sagt, men att det är 
mycket mer precist. 
Nackdel, det är 
väl... jag vet inte, 
man petar kanske 
för mycket för 
skärmen men det 
kanske inte 
påverkar så mycket, 
krystad nackdel. 
Nej kan inte 
komma på något. 
Ärligt finns ingen 
nackdel 

Ja, definitivt. Jag 
har alltid haft 
problem med små 
rörelser även med 
tangentbordet, 
små rörelse är 
svåra på 
touchscreen. 

Det ni sa i början, 
men det är ganska 
självklart. Ja, nej 
men tiden om det 
ska vara något så 
kanse den inte ska 
vara i mitten för 
jag såg inte tiden 
när jag snurrade 
över med fingret, 
när jag skulle spola 
tillbaka behövde 
jag kolla snett. 

Definitivt 
snabbare. Just de 
små grejerna 5 
sekudner. 10 
sekudner snabbt 
spola tillbaka 
någon sekund, 
scenbytet var 
snabbare. 

Skitsmart, 
grymt. Gilalr att 
det är 1 minut, 
10 sekudner är 
en sjättedel, 15 
sekunder en 
halv minut 
initiutivt. 

18 

Det stör mig att när 
man klickar utanför 
cirkeln så händer 
inget, jag ser inte 
tiden när jag håller 
på och vrider. <Får 
frågan> Jo, den här 
är väldigt lång 
[Anm, baren] det 
skulle vara bra om 
man hade 
markeringar för 
halvvägs eller 
fjärdedel, hade varit 
bra att veta, lite 
lättare att hitta. 

Det är mycket 
lättare att hitta 
exakt rätt tidunkt, 
när man ska hitta 
[jämfört] med där 
nere, det stör mig 
ofta när man ska 
visa ett klipp, det 
var mycket lättare 
att hitta rätt 
tidpunkt med 
cirklen. Det är lätt 
att spola tillbaka 30 
sekunder, halvt 
varv. <Nackdelar?> 
Nej, det är smart 
gör det lättare, bara 
det jag påpekade 
men har inget med 
iden att göra, smart 
ide. 

Ja, abslout. Men 
den ska inte vara 
[ett] 
störmmoment. 
Kanske inte 
behöver se den 
alls. Det är 
smidigt om man 
vet att ett halvt 
varv [är] 30 
sekunder, mer än 
så behöver man 
inte veta. 
Finslipet med 
sekunder är inte 
så ofta, mest om 
man vill skippa 
de första 
sekunderna. 
Skulle kunna ha 
opacitet. 
<Varför?> För att 
det gjorde det 
lättare att spola 

Nu är det en tid i 
mitten och när jag 
spolar specifik för 
mitt finger 
hammnar ivägen 
man vill jobba över 
hela skärmen. Om 
ni ska ha en blå 
plupp så ska den 
följa med. 
Isådanafall med 
den att den följer 
med, där uppe ska 
det vara 00, nu är 
00stercket blir där 
(20 sekunde) då är 
det lättare att 
navigera också. 

Jag tror det gick 
snabbare när jag 
skulle spola [till] 
specifika saker, 
någon gång blev 
det långsammare. 
när jag använde 
båda tog det 
kanske längre tid 
[men] det beror på 
hur någa man är? 

Smidigt om 
man har ett val 
att ha den eller 
inte. 
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fint, störande när 
mans ska dra och 
den hoppar 10 
sekunder fram 
eller bakåt. 
Lättare att hitta 
det man letar i, 
när man spolar 
kan man se hela 
filmen samtidigt, 
när man letar 
scenen specifikt 
är det lätta att 
missa när den är 
väldigt kort. 
Smidigt. 
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Bilaga H - Kvantitativ data samt enkätsvar 
 
Rödmarkerad data är data som på något sätt inte används. Det första stycket är för testperson 
19. Följt av datan för testperson 1018.  
 

  Testperson nr  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Enkätsvar: 

Operativsystem 
Apple 
(iOS) 

Apple 
(iOS) 

Android 
Apple 
(iOS) 

Apple 
(iOS) 

Apple 
(iOS) 

Android  Android  Android 

Skärmstorlek [in]  4  3,5  5,7  4,7  3,5  4,7  5  5,7  5,2 

>= 5 in?  nej  nej  ja  nej  nej  nej  ja  ja  ja 

Hur ofta?  Ja, ibland  Ja, sällan  Ja, ofta  Ja, ofta 
Ja, 

ibland 
Ja, ibland  Ja, ofta  Ja, ofta  Ja, ofta 

                     

  Klipp*  S  BG  S  BG  S  BG  S  BG  S 

Med 
cirkel: 

Ordning  2  2  1  1  2  2  1  1  2 

1. Tidpunkt  21,06  6,68  8,37  12,37  10  8,63  14,1  16  9,62 

Notes: 
Drog 
cirkeln 

hela vägen       

Fick ett 
extra 
försök     

Hamnade 
på 18:14 

 

2. Backa  3,49  2,71  2,48  4,6  2,79  3,97  3,24  5,3  1,98 

Notes: 
           

Började 
om     

3. Visuellt  14,56  11,76  8,39  22,4  7,13  26,27  12  20,78  9,3 

Notes: 

           

Blev 
felklickni
ng körde 
om 

Hen 
noterade 
tiden 

 

                     

Utan 
cirkel: 

Ordning  1  1  2  2  1  1  2  2  1 

1. Tidpunkt  5,99  8,99  10,78  14,25  10,62  25,03  5,12  27,07  9,92 

Notes: 
Fick ta om 
2 gånger 

       

Hen 
spelade 
videon 
för att 
komma 
till rätt 
tid.   

Var nära 
men 

missade 

 

2. Backa  2,33  11,26  4,3  13,96  8,82  12,93  11,89  60,3  3,27 
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Notes: 
Någon 
sekund 
mer 

Blev 7 
sekunder: 
Hen sa att 
det var 
svårt. 

     

|| 
Tog om, 
tidtagning

sfel 

När hen 
släpppte 
fingret 
blev det 
fel ganska 

ofta 

Klickade 
på cikeln 
och åkte 
till 9:40 

3. Visuellt  59,1  20,86  4,39  38,28  23,72  43,32  8,61  19,17  18,03 

Notes: 

Hittade 
skålningen 

men 
försökte 
hitta 
precis, 
slutade 
aldrig 
spola. 

Hen 
noterade 
tiden som 
scenbytet 
var vid. 

     

|| 

 

Sa att hen 
mindes 
när 

scenbytet 
var 

Hen sa 
inte till 
när hen 
var 

framme. 
Stryker 
tid 

 

Final notes: 

Ändringar 
i metod: 
Plusmin 1 
sek, ändra 
visuell que 
till enbart 
scenbytet. 
Förtydliga 
instruktion

er, 
praktiska 
detaljer 
om vem 
som säger 

vad.             

Insåg att 
det blev 
bättre att 
spola vid 
pausning 
så hen 
gjorde 
det. 

 

 
 
Data för testperson 1018: 
 
 
 

  Testperson nr  10  11  12  13  14  15  16  17  18 

Enkätsvar: 

Operativsystem  Android  Android 
Apple 
(iOS) 

Apple 
(iOS) 

Android 
Apple 
(iOS) 

Android 
Apple 
(iOS) 

Android 

Skärmstorlek [in]  5  5  4  4,7  4,3  4,7  5,5  4  4,8 

>= 5 in?  ja  ja  nej  nej  nej  nej  ja  nej  nej 
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Hur ofta?  Ja, ofta  Ja, ibland  Ja, ofta 
Ja, 

ibland 
Ja, ibland  Ja, sällan  Ja, ofta 

Ja, 
ibland 

Ja, ibland 

                     

  Klipp*  BG  S  BG  S  BG  S  BG  S  BG 

Med 
cirkel: 

Ordning  2  1  1  2  2  1  1  2  2 

1. Tidpunkt  7,86  20,8  7,5  67,43  10,03  10,39  13,89  6,47  17,24 

Notes: 

 

Spelar 
medan 
spolning. 
Trodde att 
hen var på 
10.01 men 
var på 
10:15   

Blev helt 
fel. Vi 
använder 
inte tiden 

Tidproble
m, som 
löstes. 

 

Hen sa 
"oj". 

Failade, 
vi kör 
om.. 

Ev, 
mindre än 
så skärm 
laggade. 

2. Backa  3,09  4,53  3,06  7,22  3,08  2,7  1,97  1,78  3 

Notes: 

 

Pausade 
under 

spolning 

Kan ha 
varit 

mindre än 
så             

3. Visuellt  18,46  16,9  19,86  20,88  10,83  17,89  8,38  8,29  10 

Notes: 

 

Spelade 
under 

spolning 

Noterade 
tiden 

Använde 
båda 

Glömde 
bort var 
scenbytet 

var 

Noterad 
tiden. 

     

                     

Utan 
cirkel: 

Ordning  1  2  2  1  1  2  2  1  1 

1. Tidpunkt  24,18  10,2  12,59  17,43  11,65  8,16  60,94  4,8  20,63 

Notes: 
Hen hade 

lite 
problem 

   

Fick 
starta om 
p.g.a 

tidsmissa
r. 

Började 
om 

Tar om, 
fel med 
tidtagnin

g. 

Sa: det 
är som 
att den 
fastnar 
på vissa 
sekunder

. 
Resettar 
appen. 

Tog om. 

 

2. Backa  6,36  33,3  25,66  10,37  7,8  21,93  10,83  20,35  22,99 

Notes: 
 

Sa att det 
var svårt. 

     

Sa att det 
var svårt. 

 

Fick 
problem 
när hen   
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släpper 
fingret. 

3. Visuellt  37,49  13,21  24,46  54,31  29,6  10,06  14,49  20,83  22,76 

Notes: 
Hen 

noterade 
tiden. 

   

Ta inte 
med 
denna 
tid. 

Missupp
fattade 
uppgift 

Tg om 
noterade 
tid men 
glömde 

   

Noterar 
tiden. 

Ev 
mindre. 

  Final notes:                   
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