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Sammanfattning 
Det är minst lika många människor som besöker arrangemang och gudstjänster i kyrkor som 
besöker idrottsevenemang. Det behövs studiogudstjänster dock sänds det allt färre Tv-
gudstjänster direkt från kyrkor och medlen för att göra detta är också på väg att minskas. 
Många som ser dessa gudstjänster har av olika orsaker inte möjlighet att besöka en kyrka. 
Detta kan t ex bero på funktionshinder och sjukdom men också att många äldre har svårt att 
förflytta sig och se gudstjänster live. Ett sätt för kyrkorna att nå ut på bredare front skulle 
kunna vara att använda sig av Internet som media.  

Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer, användningstestning och slutligen 
prototyptestning, ta fram en lösning för digital överföring av ljud och bild från ett ställe till ett 
annat via ett IP-nätverk och finna en avvägning mellan det tekniska och användbarheten då 
användaren har begränsad teknisk kunskap. 

Vid datainsamlingen användes en kvalitativ forskningsprocess med intervjuer och 
observation som insamlingstekniker. Vid användningstesterna användes observation som 
metod och testpersonerna uppmanades att tänka högt. Analysen av testerna visade vikten av 
att minimera inblandning av för mycket teknik i lösningarna då områdeskunskapen hos 
användare varierar kraftigt. 
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1. Inledning 
Denna C-uppsats genomförs som en del av min kandidatexamen i Medieteknologi vid Växjö 
Universitet. Den grundar sig på en förfrågan (Bilaga 1) av Lammhults kyrka, att digitalt sända 
ut bild och ljud från deras gudstjänster till äldreboenden i omgivningen.  
 
1.1 Bakgrund 
Det är minst lika många människor som besöker arrangemang och gudstjänster i kyrkor som 
besöker idrottsevenemang (Kihlström, 2004). Det behövs studiogudstjänster men det sänds 
allt färre gudstjänster direkt från kyrkor; medlen för att göra detta är också på väg att minskas, 
detta är oroande anser Kihlström. Många som ser dessa gudstjänster har av olika orsaker inte 
möjlighet att besöka en kyrka. Detta kan t ex bero på funktionshinder och sjukdom men också 
på att många äldre har svårt att förflytta sig och se gudstjänster live. Ett sätt för kyrkorna att 
nå ut på bredare front skulle kunna vara att använda sig av Internet som medium.  

Att distribuera video och ljud över Internet har under de senaste åren blivit allt vanligare. 
Det är idag möjligt att med små medel göra sig synlig på webben och olika program och 
tekniker finns att tillgå.  

Denna uppsats grundar sig på en förfrågan (Bilaga 1) från Lammhults kyrka, att digitalt 
sända ut bild och ljud från deras gudstjänster till äldreboenden i omgivningen. I förfrågan 
nämns även att deras kunskap inom området är begränsad.  
 
1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer, användartestning och slutligen prototyptestning, 
ta fram en lösning för överföring av ljud och bild från ett ställe till ett annat och få denna 
hantering så enkel som möjligt då användarna har begränsad teknisk kunskap.  
 
1.3 Problemformulering 
Hur hittar man en avvägning mellan det tekniska och användbarheten i ett sändningssystem 
där användarnas kompetens inom området är begränsad? 
 
1.4 Avgränsning 
Det visade sig att det var hos kyrkan idén uppkommit och att man inte hade tagit direkt 
kontakt med äldreboendena i omgivningen angående sändningar av gudstjänster. Relationen 
mellan kyrkan och äldreboendena var dock mycket goda. Besök gjordes också hos dessa för 
att få en bättre bild av vilken teknik som fanns tillgänglig. Eftersom mottagarsidan inte var 
direkt involverade i idén från början gjordes inga genomgående prototyptester här utan 
fokuseringen gjordes mot sändarssidan. Begränsningar har även gjorts gällande vilka 
sändningstekniker som tas upp i rapporten. Poddsändningar är ett alternativ men eftersom 
förfrågan i grunden handlade om att nå ut till äldreboenden och eftersom de som bor där ofta 
har nedsatt syn och hörsel och har begränsad rörelseförmåga har här valts att inte involvera 
dessa enheter i undersökningen. 

En del som togs upp i förfrågan var huruvida filmning av kyrkobesökare kunde vara en 
juridisk aspekt vilken löd under PUL (Personuppgiftslagen). Vid efterforskning i inledningen 
av projektet togs kontakt med Radio- och TV-verket som informerade om att detta inte var en 
fråga som löd under PUL. Därför bestämdes att detta inte skulle studeras vidare.    
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1.5 Informationssökning 
För att få en bättre uppfattning om hur en uppsats byggs upp gjordes en inventering av 
litteraturen vilken kan förknippas med ämnet. Några tidigare vetenskapliga artiklar för 
ändamålet letades fram ur vetenskapliga databaser och en hel del material påträffades på 
webben. För att få fram dessa vetenskapliga artiklar utnyttjades framförallt Google Scholar 
och ELIN (Electronic Library Information Navigator). Sökord som användes var 
användbarhet, usability, digital video, streaming media, och HCI (Human Computer 
Interaction).  
 
1.6 Metod 
Jag har valt att använda mig av en kvalitativ forskningsprocess (Backman 1998) vilken 
inriktar sig på analyser av intervjuer där tolkningen sker löpande mellan varje intervju. 
Arbetsgången för denna process ser ut enligt följande:  
 

• Litteraturgranskning - ge en översikt över den tidigare samlade kunskapen inom 
området. 

• Val av analysenhet – avgränsning. 
• Problemformulering – sker samtidigt och fortlöpande under datainsamlingen. 
• Observation – kvalitativ metod. 

o Instrument, metod etc. 
o Försökspersoner 
o Behandling/manipulation 
o Design 

• Analys – grov strukturering förbereds innan datainsamlingen (observationen) påbörjas. 
• Tolkning – genomförs samtidigt med analys- och observationsmomenten. 
• Rapportering/dokumentation – målgrupp identifieras under arbetets gång. 

 
Det finns flera olika metoder för att bedriva forskningsprocesser. I mitt fall fanns flera saker 
att tänka på inför detta val. Uppsatsens grund ligger i användbarhet och inom det området 
finns mycket litteratur att tillgå. Inom ämnet digital sändning av ljud och bild över Internet, 
har det under de senaste åren kommit ut mycket litteratur och kommer att göra 
fortsättningsvis också eftersom det är ett ämne i ständig utveckling. Med detta som grund 
valdes att bedriva litteraturstudier som en start och en del av metoden. 

Eftersom arbetet i slutändan handlar om att ta fram ett användarvänligt, fungerande system 
för användare har här valts att använda intervjuer och observation som grund för att få fram 
information. Genom intervjuer blir informationen som fås inte bara statisk utan kan också 
leda vidare till emotionella saker vilka inte kan skönjas i en enkät. Exempelvis behöver inte 
frågor besvaras med endast ”bra” eller ”dåligt” utan svaret kan också innehålla varför just den 
tekniken anses bra eller dålig. Möjligheten finns hela tiden att utveckla frågorna och ställa 
kompletterande frågor om svaret inte förståtts rätt.  

Problem med intervjuer kan vara utformningen av frågorna. Det är inte alltid lätt att få fram 
det som är viktigt i en situation och det kan ibland vara svårt att hålla de personliga åsikterna 
åt sidan. I vissa fall kan det då vara bättre att endast ställa förhandsbestämda frågor och låta 
bli de kompletterande men häri förloras en del av fördelen gentemot enkäter. 

En kvalitativ metod (ibid) kommer att användas och då med hjälp av en blandning av 
litteraturstudier, intervjuer/observation och användningstester ta fram några teoretiska system 
som kan utföra uppgifterna. Därefter ska den mest lämpliga modellen ställas mot en hypotes 
och eventuellt implementeras.  
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 Jag kommer att börja med intervjuer för att få en klarare bild av vilka kunskaper som finns 
hos utsändare och mottagare och vilka förutsättningar som råder. Fortsatt blir det utforskning 
om olika tekniker för att spela in och sända ut digitalt material och undersökning om att sända 
digitalt till en/flera användare och huruvida detta är möjligt från den aktuella platsen. Med 
hjälp av användarnas tankar och önskemål ska prototyper utvecklas som sedan ska testas och 
utvärderas. Utifrån utvärderingen kommer den mest uppskattade prototypen att implementeras 
för att sedan testas för att få realistiska svar på problemformuleringen.  
 
1.7 Användningstester 
Enligt Nielsen, Jacob 2000, bör antalet testpersoner inte överstiga fem personer. Nielsen 
menar att en användare kan ge upptill en tredjedel av vad som bör vetas om användbarheten 
för produkten. En andra testperson ger i stort samma svar men olikheter hos människor gör att 
det alltid visas vissa skillnader vid utförande av samma uppgifter. En tredje person kommer 
att tillföra ytterligare några nya detaljer vilka kan gynna utvecklingen av användbarheten, 
dock inte lika mycket som den första och andra användaren. Ytterligare någon testperson 
kommer att tillföra några små detaljer till utvecklingsarbetet. Efter fem personer visar 
Nielsens studier att mängden av nyttig information stabiliseras och kan göra mer skada än 
nytta för utvecklingsarbetet. I denna rapport involveras fyra personer med olika 
kunskapsnivåer inom HCI (Human Computer Interaction) i användningstesterna.  
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2. Teori 
2.1 Nätverk 

Internet är ett globalt nätverk, WAN (Wide Area Network) vilket är uppbyggt av flera mindre 
nätverk vilka också kan klassas som WAN. Dessa kan till exempel vara ett land eller en 
global landmassa. Inom ett WAN kan det finnas flera olika typer av nätverk som till exempel 
MAN (Metropolitan Area Network) som på svenska kan kallas för stadsnät eller campusnät 
och LAN (Local Area Network) som brukar vara begränsat till en byggnad eller möjligen 
några byggnader. Flera olika typer av nätverk finns och vilken typ av nätverk det är bestäms 
först och främst av avståndet mellan noderna i nätverket. Med nod menas här en plats på 
nätverket med ett unikt IP-nummer.  

Ett intranät är ett slutet nätverk där det är styrt vilka som ska ha tillgång till systemet. Det är 
tänkt att intranät ska vara en kanal mellan personer inom den egna organisationen. 

 

2.2 Protokoll 

Alla nätverk använder protokoll för att skicka och ta emot data inom nätverket. Det vanligaste 
protokollet som används idag kallas för IP (Internet Protocol). IP är den del av TCP/IP 
(Transfer Control Protocol/Internet Protocol) som delar upp meddelanden i paket, adresserar 
dem individuellt med meddelande om en detaljerad väg från router till router och sätter 
samman dem till ett komplett meddelande hos mottagaren. Det mesta av trafiken på Internet 
använder protokollen TCP/IP med IP version 4 (IPv4). Antalet lediga adresser på IPv4 börjar 
idag minska och en ny version av IP, IPv6, har börjat användas.  

UDP (User Datagram Protocol) är ett överföringsprotokoll som ibland används för 
massutskick (broadcast) i IP-nät. Man talar då om UDP/IP i stället för TCP/IP. UDP är 
enklare än TCP och har nästan inga funktioner för att rätta överföringsfel. Det lämpar sig 
därför bäst för korta enkla meddelanden i lokala nät. 

Vid strömmande media paketeras informationen med lämpligt flödesprotokoll vilket kan 
vara RTSP (Real Time Streaming Protocol) eller RTP/RTCP (Real-Time Transport Protocol/ 
Real-time Transport Control Protocol). RTSP är ett Internetprotokoll avsett för överföring av 
rörliga bilder eller ljud utan märkbara förseningar exempelvis direktsändningar, till många 
samtidiga mottagare. Det kan användas i stället för IP. RTSP används oftast i kombination 
med RTP, men det kan också användas med UDP eller TCP. 
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2.3 Utrustning 

Vid upprättande av en kedja för strömmande video och ljud krävs viss utrustning för att 
sändningsmaterialet ska få god kvalité och för att sändningen ska flyta drägligt. Några 
grundläggande enheter som kan behövas är: 

 

• Kamera - Webbkamera eller digital videokamera 

• Stativ eller uppsättningsanordning - För att maximera bildkvalitén 

• Capture card - För att fånga video till datorn 

• Mikrofon eller ljudupptagningssystem 

• Tillfredställande belysning – För att maximera bildkvalitén 

• Kablage – Till exempel Firewire 

• Streaming server – Exempelvis QuickTime Streaming Server 

 

2.4 Program 

För att minimera storleken på materialet som ska sändas bör någon form av mediaomkodare 
användas. Flertalet finns att tillgå och en relativt vanlig och enkel sådan är Windows Media 
Encoder.  

För att sedan kunna distribuera materialet på Internet krävs ett sändningsprogram. Detta kan 
också skötas av Windows Media Encoder men det finns även ett antal program just för detta 
ändamål, bland annat Live Channel Pro och Wirecast i vilka sändaren har flertalet finesser att 
tillgå för att göra sändningsmaterialet rikare.  

 

2.5 Olika metoder för distribution av video och ljud över Internet  
Det finns, när man talar om IP, tre olika tekniker för att skicka data. Den första och vanligaste 
är unicast, vilket innebär att sändaren adresserar sitt paket till en och endast en mottagare. 
Den andra kallas för broadcast och fungerar så att sändaren adresserar sitt paket till samtliga 
värddatorer på nätverket. Den sista tekniken kallas för multicast och den fungerar som 
broadcast förutom att de data som sänds är adresserde till en delmängd av alla befintliga 
mottagare, dvs. en viss grupp. Ytterligare en metod som tagits fram på senare år är 
Poddsändning vilken gör det möjligt att publicera (och för lyssnaren att prenumerera på) 
ljudfiler eller film via Internet.  

Idag används mestadels unicast vid radio och tv-sändningar över Internet, vilket innebär att 
varje enskild lyssnare har en egen dataförbindelse till sändaren. Detta är mycket 
resurskrävande, vilket gör att unicasttekniken inte kan nå ett lika stort användarantal som 
traditionell tv/radio. I följande kapitel kommer en kort redovisning av några av metoderna 
som nämnts ovan.  
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2.5.1 Unicast 
 
Vid unicast överförs separat video-, ljud- 
eller text- strömmar till varje användare som 
skickar en förfrågan. Här är det mottagaren 
som väljer att öppna en session. Detta gör att 
om användandet av denna teknik vid 
videoöverföring över nätverk ökar i 
framtiden kommer nätet att överbelastas. 
 

 

                        Figur 1. Modell för unicast 
  
2.5.2 Multicast 
Multicast är en bandbreddsbesparande teknik som reducerar trafik genom att en sändare 
förmedlar information till mer än en mottagare samtidigt utan att skicka informationen flera 
gånger om. Multicast har i olika omgångar förutspåtts en lysande framtid. Av olika 
anledningar har multicast inte fått det genomslag som förväntats. Det finns dock en hel del 
protokoll och applikationer som använder Multicast.  
Det finns två servicemodeller när man talar om multicast, SSM (Source Specific Multicast) 
och ASM (Any Source Multicast). Ett exempel på SSM är IPTV över Multicast där en 
användare väljer en specifik källa att ta emot en Multicast ström ifrån. De delar i nätet som 
tillhandahåller Multicast servicen förbereder först strömmen och levererar denna till 
lyssnaren. Strömmen kan då gå endast till intresserade lyssnare (Sparse Mode) eller flödas ut 
till alla (Dense Mode). Multicast kan bli komplext av flera anledningar. För det första ställer 
den krav på utrustning och routingtabeller om man jämför med unicast. För det andra kräver 
fungerande multicast signalering mellan flera olika multicastprotokoll och även interaktion 
med unicastprotokollen i en router.  
 
 

 
Figur 2. Modell för multicast 
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2.5.3 Poddsändningar 
Detta är en metod för att publicera (och för lyssnaren att prenumerera på) ljudfiler eller film 
via Internet. Poddsändningar skiljer sig från andra sätt att tillhandahålla mediafiler genom att 
RSS-flöden används för ändamålet. Därmed laddas filerna ner automatiskt när ett nytt avsnitt 
publiceras. Den relativa enkelheten gör att i princip vem som helst kan nå ut med 
hemproducerad radio eller film över hela världen. 

I Liverpool i England har kyrkor börjat använda poddsändningar för att nå ut med sina 
gudstjänster (icLiverpool 2005). Av artikeln framgår att denna metod har lett till en ökning av 
personligt deltagande vid gudstjänsterna.  
 
2.6 Användbarhet 
Idag är många interaktiva produkter, exempelvis webbtjänster för publikt bruk, såna att 
användaren själv kan bestämma om han vill använda dessa eller inte (Ottersten 2002). Detta 
medför att produkten bör vara enkel och angenäm att använda för att kunna tillfredställa 
användare och potentiella kunders behov.  

För femton år sedan fanns sparsamt med IT-produkter för privat bruk och inga publika 
tjänster (ibid.). IT-produkter var då framförallt avsedda att användas i arbetssituationer och 
ofta skapade endast för detta ändamål. Eftersom produkterna var en del av arbetet kunde inte 
användaren själv välja att avstå dessa utan de måste användas (ibid.). Ottersten menar vidare 
att den traditionella synen på användbarhet i dessa interaktiva produkter setts som mindre 
viktig då användarna inte har något egentligt val och eftersom de kommer att lära sig 
arbetsuppgifterna. Detta leder till att kostnader för inlärning glöms bort och problem med att 
nå avsedda effekter i verksamheten kan uppstå. Ottersten 2002 anser att det alltid är en dålig 
investering att blunda för användbarhet. 
 
2.7 Användbarhetsbegreppet 
Användbarhet är en egenskap som uppstår i en produkts användning (Ottersten 2002). Enligt 
Ottersten är användbarhet också en kvalitetsegenskap hos interaktiva produkter. Den är hög 
om produkten uppfyller beställarens och målgruppernas syften och användbarhet hos en 
produkt visar sig i samspelet mellan användarna och produkten över en tidsperiod. För att en 
produkt ska vara användbar behöver man utforma denna med hänsyn till: 

1. Det mänskliga systemet – egenskaper som bärs av individerna som använder 
produkten. Det finns: Generella egenskaper (syn, varseblivning, tanke och minne) och 
specifika egenskaper t ex kunskap, värderingar, mål och drivkrafter. 

2. Det sammanhang där produkten ska användas. Produkten måste anpassas till det 
sammanhang som den ska användas i: Det fysiska sammanhanget (belysning, buller), 
det psykiska sammanhanget (människobeteende), det sociala sammanhanget, t ex hur 
en individ påverkar en annan individ, och det organisatoriska sammanhanget 
(organisationens struktur). 

3. Den nytta som produkten förväntas ge. En interaktiv produkt förväntas ge någon 
effekt, bidra med någon nytta: För den som tillhandahåller produkten och för den som 
använder produkten. 

 
Under historiens gång har användbarhetsbegreppet utvecklats till att se produkten och dess 
användning i ett sammanhang istället för att enbart fokusera på det mänskliga systemet. Den 
förväntade nyttan måste också uppfyllas för att produkten ska ha en hög användbarhet. Att 
utgå från den förväntade nyttan är en bra metod för att säkerhetsställa en produkts 
användbarhet (ibid). Några punkter som sammankopplas med användbarhet är: 
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• Ökad produktivitet 
• Minskad inlärningstid 
• Minskade kostnader och kortare tid för utveckling 
• Engagemang hos beställare och användare 
• Minskade livscykelkostnader 
• Ökad tillfredställelse för användaren 
• Stärkt varumärke 

 
2.8 Varför förbises ofta användbarhet? 
Det finns tre väsentliga hinder som gör att problem uppstår när vi ska utveckla användbara 
interaktiva produkter; myter, brister i utvecklingsprocessen och brist på kunskap (Ottersten 
2002). Några viktiga exempel på dessa tre hinder kan enligt Crusch 2000 och Ottersten 2002 
vara: 
 

• Myter: 
o ”Användbarhet ökar utvecklingskostnaderna samt försenar projektet!” 
o ”Användbarhet är egentligen bara sunt förnuft” 

• Brister i utvecklingsprocessen: 
o ”Beskrivning av användningssituationer och användarens begreppsvärld görs 

ej i tillräcklig omfattning” 
o ”Ingen utvärdering av produktens användbarhet görs” 

• Brist på kunskap: 
o ”Utformningen av produkten görs utifrån gissningar” 
o ”Brist på förståelse för och kunskap om hur utvecklingsprocessen bör 

bedrivas” 
 
2.9 Interaktionsdesign 
Vi användandet av en IT-produkt sker ett samspel mellan produkten och personen som 
använder den. Utformningen av detta samspel beskrivs med ordet interaktionsdesign 
(Ottersten 2002). Syftet med interaktionsdesign: 
 

• Utarbeta ett användargränssnitt med presentation, beteende och innehåll som 
garanterar att produkten kan motsvara beställarens och målgruppernas syften. 

 
• Framställa designen på ett sätt som gör att framställningen kan tjäna som grund för 

diskussioner med beställare och användare tidigt i processen. 
 

• Göra framställningen så detaljerad att den kan användas som underlag för 
programmerare och grafiska designers. 

 
• Leda utvecklingsarbetet av användargränssnittet så att produkten utvecklas i linje med 

framställningen. Om brister i interaktionsdesignen upptäcks under utvecklingens gång 
måste dessa kunna åtgärdas. 

 
En viktig del i systemet var enkelheten och att det ska kunna skötas av en person som 
dessutom har andra uppgifter under arbetets gång. Stor vikt lades vid enkelhet och hur detta 
skulle kunna bli verkligt om en person skulle sköta systemet själv. Efter diskussioner och 
tester framkom att en fjärrstyrd kamera också skulle kunna vara intressant för ändamålet. 
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3. Genomförande 
Vid första besöket i Lammhult hölls ett morgonmöte där en kort presentation av projektet 
gjordes. Flertalet anställda vid kyrkan var närvarande och lyssnade till presentationen som tog 
upp väldigt ytligt vad projektet handlade om och hur det skulle kunna på enklaste sätt gå till 
för att åstadkomma en sändning. Nästan alla närvarande var innan mötet ovetande om att ett 
projekt skulle genomföras och det var tydligt att gå försiktigt framåt.  
 
3.1 Inledning 
Det första besöket i kyrkan gav en bra bild över eventuella problem och förutsättningar för 
fortsatt arbete. Det fanns på vissa håll ett stort intresse för användning av ny teknik och en hel 
del möda tycktes ha lagts ner på att söka information om hur teknik skulle kunna användas. 
Det upptäcktes även vissa svårigheter med att engagera målgruppen, då tekniken för vissa 
kändes främmande i denna miljö.  

En detaljerad genomgång av vilken teknisk utrustning som redan fanns, gjordes och några 
möjliga framtida problem uppdagades till exempel ljudanläggning och ljus. Det diskuterades 
också om vilka ekonomiska förutsättningar som fanns. Den primära diskussionen handlade 
dock om hur systemet var tänkt att skötas i framtiden och av vilka. 

I den aktuella kyrkan finns idag möjligheten att överföra ljudet från det befintliga 
ljudsystemet till äldreboendena. Detta sker via teleledning och kan tas emot och lyssnas på i 
samlingslokalen vid respektive inrättning. Under ett evenemang i kyrkan besöktes 
äldreboendena och en kort demonstration från personalen visade hur systemet fungerade. 
Användandet av detta system var sparsam och på båda ställena var kvalitén på ljudet 
undermålig.  
 
3.2 Instudering 
För att få en bättre uppfattning om hur ett sändningssystem fungerar och hur det är uppbyggt 
gjordes en noggrann instudering av detta. Grunderna hämtades från Demetriades 2003. 
Eftersom användbarheten var det primära i uppsatsen gjordes också redan från början en 
efterforskning i hur man får en produkt att bli så användbar som möjligt (Ottersten, 2002). 
Denna litteratur har använts som riktlinje för arbetet med användbarheten. 
 
Kontakt togs också med företag vilka sysslar med denna typ av system, både tillverkare och 
användare. Från leverantörer av liknande, fastän mer avancerade system, gavs också 
lösningsförslag i form av prototyp. Även olika befintliga sändningsprogram provades och 
utvärderades. Handelshögskolan i Gävle hade ett system för webbföreläsningar där en 
nätverkskamera användes för ändamålet. Detta lät som ett intressant alternativ och 
grundläggande information om hur ett sådant system fungerar erhölls från högskolan via mejl 
och telefon. 
 
3.3 Målgruppsanalys 
För att samla reella krav från framtida potentiella användare och för att få en god grund till att 
ta fram en bra lösning, gjordes en målgruppsanalys (Ottersten, 2002). Användare som har 
likartade förväntningar på, och syften med, produkten betecknas som målgrupper (Ibid.). 
Intervjuer (Bilaga 2) och observation har valts för att få fram information om målgrupper.  
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3.4 Personas 
För att beskriva målgrupperna ytterliggare har dessa skildrats som personas (Bilaga 3), 
(Cooper 2003). Cooper menar att användaren ibland fokuserar på detaljer vilka i det tidiga 
skedet av utvecklingen inte är det mest väsentliga. Dessutom menar han att även om 
användaren är den som faller offer för eventuella problem som finns i nuvarande system 
innebär inte det att han är den som bäst kan se en lösning på dem. Cooper menar att det finns 
andra, bättre sätt att genomföra användarcentrerad systemdesign. Att använda sig av fiktiva 
användare som mål i designen istället för verkliga användare är enligt Cooper en bättre 
lösning. Han har därför skapat konceptet Personas. Detta går ut på att information samlas in 
om de verkliga användarna som sedan ligger till grund för skapandet av ett fåtal fiktiva 
användare. Var och en av dessa Personas representerar sedan varje typ av användare som 
finns i organisationen.  
 
3.5 Intervjuer och observation av målgrupper 
Personer ur målgruppen studerades i verkliga arbetssituationer och i situationer där produkten 
kan tänkas bli använd (ibid). Därefter intervjuades personen i fråga om nuvarande 
arbetssysslor och om vad de ansåg om hur arbetet skulle skötas med den framtida produkten.  

Intervjuer gjordes med personer vilka ansvarade för de tekniska delarna hos befintliga 
sändningssystem. I den aktuella kyrkan handlade det om den som skötte den tekniska delen 
under gudstjänsterna, det vill säga ljud, ljus och klockringning. Ett studiebesök gjordes även 
hos Linneryds kyrka vilken sedan långt tillbaka haft ett analogt system för sändning av bild 
och ljud till ett äldreboende i närheten. Detta system innefattade en kamera kopplad till 
ljudsystemet i kyrkan och överföringen till äldreboendena gjordes med antennkabel direkt till 
inrättningens storbilds-tv. En person skötte här videoupptagning, byte av kameravinklar och 
ljudjustering. Efter sammanställning av intervjuerna visade det sig att det båda användarfallen 
skiljde sig ansenligt i fråga om intresse för teknik som förekom under användningen. 
Sammanfattningsvis kan sägas att i kyrkan där både bild och ljud sändes till närliggande 
äldreboende, fanns ett genuint intresse och en stor kunskap om tekniken vilket gjorde att 
arbetsuppgifterna ansågs stimulerande. Uppskattningen från mottagare och även besökare vid 
gudstjänsterna gjorde att uppgifterna betraktades som mycket motiverande. Arbetet ansågs 
inte stressigt trots att det var många detaljer som skulle skötas parallellt.  

I det andra användarfallet upplevdes de nuvarande arbetsuppgifterna mer som något som 
måste göras. De ansågs inte som stressande och att addera ytterliggare uppgifter upplevdes 
inte som något problem om dessa inte innehöll för mycket teknik. Ingen tidigare erfarenhet av 
digital videosändning fanns. Arbetsuppgifter utöver gudstjänsttillfället värderades högre och 
övertygelsen om att en kommande lösning för överföring av bild och ljud skulle uppskattas, 
var inte stor. På frågan om det var något som skrämmer inför den tänkta lösningen, svarades 
att det framförallt kunde upplevas som lite skrämmande med många nya uppgifter som 
innefattar tekniska detaljer. 

Två olika personas togs fram efter intervjuer med olika målgrupper varav en av dessa 
baserades på intervjuerna och erfarenheterna från besöket i Linneryds kyrka. I denna rapport 
har fokus legat på att hitta en enkel och användbar lösning och vid studier av målgrupperna 
upptäcktes också att detta var mycket viktigt då kunskapen och intresset av teknik hos 
användarna vid kyrkan i fråga, var relativt låg. Personan Maria (Bilaga 3) har legat till grund 
för det fortsatta arbetet med projektet. 
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Intervjuer och diskussioner om projektet fördes också med övrig personal vid Lammhults 
kyrka. Kunskaperna om teknik varierade kraftigt hos de anställda och även tankarna om det 
kommande projektet skiftade kraftigt. En stor del av de anställda uttryckte skepsis inför 
projektet. Detta handlade speciellt om oro för att ta in teknisk utrustning i kyrkomiljön men 
flera trodde också att det kanske inte var enbart det kyrkliga som var viktigt för de äldre utan 
också att det sociala umgänget värderades högt, exempelvis att en präst kommer på besök till 
äldreboendet. De menade att med en teknisk lösning vilken projektet var tänkt att leda till, 
skulle de äldre avskärmas ännu mer från samhället.  

Några få av de anställda ansåg att en väl fungerande lösning i förlängningen kunde leda till 
ökat intresse för kyrkan. De menade att de flesta på äldreboendena hade sådana grava 
funktionshinder att de inte kunde ta sig till kyrkans gudstjänster utan stora insatser. De ansåg 
också att genom att komma ut på Internet, ökade möjligheten att sprida kyrkans budskap till 
människor som annars aldrig skulle komma i kontakt med detta. 
 
3.6 Prototypframtagning 
När målgruppsanalys och intervjuer sammanställts påbörjades arbetet med att ta fram vilka 
funktioner som ansågs nödvändiga för att lösningen skulle fylla sin funktion. Genom 
diskussioner med beställare och genom erfarenheter från de tidigare intervjuerna gjordes ett 
första utdrag på vad sändningsdelen skulle omfatta. Några detaljer som fanns med var: 
 

• Tydligt och lätthanterligt gränssnitt 
• Stöd för två eller fler kameror alternativt en fjärrstyrd kamera 
• Eventuell textfunktion 
• Eventuell funktion för övergångar vid byte av bildkälla 

 
Med detta som utgångsmall valdes ett antal möjliga lösningar ut för testning. De olika 
lösningarna beskrivs kort nedan. 
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3.6.1 Wirecast 2.6.1   
Ett webcast-program för PC och Mac från Vara Software. Produkten gör det möjligt för 
användaren att streama flera videokameror live och även mixa in annan media, exempelvis 
bilder och text. Ett antal övergångar finns att tillgå.  
 

 
Figur 3. Skärmdump av Wirecast 2.6.1 
 
Wirecast togs med i testdelen av projektet till största delen för att visa användaren vad som 
redan finns inom detta område. Programmet finns att ladda ner som demoversion där alla 
funktioner kan testas. Demoversionen har dock ett, med jämna mellanrum återkommande 
röstmeddelande, vilket talar om att denna version är just en demo.  
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3.6.2 JD200 Broadmaster  
En prototyp vilken tagits fram av ett YRA, (se bilaga 5) ett företag som tillhandahåller 
utsändningssystem. Detta system är för avancerade sändningar med hög kvalitet på Internet 
och ska kunna skötas av en person. 
 

 
Figur 4. Skärmdump av Broadmaster 
 
Detta förslag erhölls när kontakt togs med företaget för att få information om olika 
sändningssystem. Endast en bild av gränssnittet med tillhörande beskrivning användes under 
testet. Lösningen är rackbaserad och monitorerna ligger utanför själva datorskärmen till 
skillnad från Wirecast. 
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3.6.3 Axis 214 Ptz Network Camera 
Nätverkskamera från Axis med inbyggd webbserver. Kameran kan fjärrstyras från ett 
webbgränssnitt med mus eller kontroller reglerbara i x och y –led (Se figur 5). 
 

 
Figur 5. Skärmdump av Axis-gränssnitt 
 
En Axis nätverkskamera kan beskrivas som en kombinerad kamera och dator i en enda enhet. 
Den skickar videobilder live direkt över ett IP-nätverk, t ex LAN, intranät eller Internet, och 
gör det möjligt att se eller hantera kameran via en vanlig webbläsare, en lokal eller 
nätverksansluten dator eller ett program som hanterar video.  

Med inbyggd webbserver krävs ingen direktanslutning till en PC eller annan utrustning, inte 
heller program för att ta och skicka bilder. De fungerar som självständiga enheter och behöver 
bara en anslutning till ett IP-nätverk, via kabel eller trådlöst. Bilder kan lagras antingen på 
hårddiskar anslutna till en PC eller på en dedikerad server på nätverket. 
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3.6.4 Prototyp 1 
En prototyp på ett sändningsgränssnitt togs också fram i flash av författaren och visar en 
simulering av de enklaste efterfrågade funktionerna.  
 

 
Figur 6. Skärmdump av Prototyp 1 
 
Prototypen innehåller ingen funktionalitet utan tjänar endast som en modell med knappar och 
videokällor. Att kunna lägga till text live infördes på grund av en förfrågan om visning av 
psalmtext under pågående sändning. 
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3.7 Användningstest 
Vid testningen användes en variant av metoden strukturerat användningstest (Ottersten 2003). 
Här får användaren ett antal uppgifter (Bilaga 4) som ska lösas och under tiden uppgifterna 
utförs tänker användaren högt medan han observeras. Testerna utfördes av sammanlagt fyra 
personer med olika kunskapsnivå inom ämnet. Två av användarna hade god kunskap om HCI 
(Human Computer Interaction) och de andra två var i stort oinvigda. Efter testerna fick 
användarna möjlighet att uttrycka sina åsikter om respektive prototyp. 
 Vid ett strukturerat användningstest finns vanligen tre till fyra olika roller, nämligen: 
 

o Användare – den som har kunskap om användningsområdet. 
 
o Handledare – har till uppgift att få användaren att känna sig tillfreds.  

 
o Observatör – noterar vad som sker under testet (finns ibland två observatörer). 
 
o Vittne (kan uteslutas) – person som har intresse av utvärderingen, exempelvis 

beställaren. Vittnet är ibland också observatör. 
 
Användningstest utfördes på de olika prototyperna i den miljö där systemet är tänkt att brukas 
men dock inte under pågående gudstjänst. Innan respektive testare startade, erhölls 
information från testledaren om uppgifterna som skulle utföras vilka också fanns beskrivna på 
ett instruktionsblad (se bilaga) som gavs till testaren. Instruktionerna skiljde sig åt mellan de 
olika prototyperna. De olika varianterna testades genom att användarna utförde uppgifterna 
under uppsikt av testledaren.  
 
3.8 Utvärdering 
Utvärderingen av testerna visade att alla testpersonerna var överens om att prototypen JD200 
Broadmaster var allt för avancerad för detta ändamål. Ingen av testpersonerna ansåg sig förstå 
meningen med alla funktioner som prototypen innehöll och tre av fyra testare antydde att 
knapparna var ologiskt placerade. Vid start av sändningen hade alla testpersoner problem med 
vilken knapp som skulle väljas.  

Programmet Wirecast ansågs av de mer invigda användarna som ett relativt lätthanterligt 
program fastän det innehöll många funktioner. Dock ansågs det innehålla onödigt många 
funktioner för det tänkta ändamålet. De oinvigda testarna ansåg att detta program var för svårt 
att ta till sig under den korta tid som testet pågick och båda dessa personer hade problem vid 
första valet av källa. En valde fel funktion för utsändningen men förstod efter det hur valen 
gjordes. De olika bildövergångarna som fanns att tillgå uppskattades av de mer invigda 
testpersonerna. 

Axis-kamerans gränssnitt betraktades av testpersonerna som lätthanterligt och roligt att 
använda. Alla fyra testarna tyckte dock att det var svårt att manuellt styra kameran då det var 
lätt att tappa orienteringen vid för snabb musrörelse. En av testpersonerna använde 
kontrollerna i gränssnittet vid andra tillfället då kameran skulle manövreras i sidled. En hade 
svårt att hitta rätt vid val av källa men upptäckte efter ett tag var denna funktion var belägen. 

Prototyp 1 uppskattades för dess enkelhet då tre av fyra testare kunde utföra alla uppgifter 
utan störningar. Den simulerade textfunktionen tycktes dock vara omständlig då texten skulle 
skrivas in för hand. En möjlig lösning på detta skulle kunna vara att lagra färdiga psalmtexter 
i en databas som därifrån kunde hämtas in i sändningsprogrammet vid behov. 
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Efter att testerna genomförts och sammanställts framgick att testpersonerna helst skulle se 
en kombination av Axis gränssnittet och Prototyp 1. En textfunktion ansågs efter diskussion 
inte helt nödvändig i detta skede utan det primära var att få bilden och ljudet till 
mottagarsidan på ett enkelt sätt. Diskussion fördes även om huruvida det var nödvändigt att 
använda fler än en kamera då en fjärrstyrd kamera typ Axis 214 Ptz ansågs ha många fördelar 
gentemot vanliga DV-kameror. För att få materialet som ska sändas mer levande var tanken 
att använda fler än en DV-kamera och detta skulle då kräva att användaren får mycket att 
hålla reda på, kanske behöver förflytta sig en hel del under sändningen, och även behöver ha 
kunskap om utrustningen och hur denna ska skötas. Det är dessutom en extra hantering som 
tillkommer med uppsättning/nedtagning av utrustningen vid varje sändningstillfälle. 
 
3.9 Val av utrustning 
I valet av utrustning, var vilken typ av kamera som skulle användas, ett av det viktigaste. Från 
början var det sagt att två kameror skulle användas för att kunna få liv och variation i 
sändningen genom att ha möjlighet att byta vinkel. Tanken var att använda digitala 
videokameror av bättre kvalité eftersom ljusförhållandena inte var optimala. Under 
diskussionen kom också nätverkskameror upp som ett alternativ. 

Efter att ha studerat mer om Axis olika produkter upptäcktes att det även fanns möjlighet att 
ansluta en joystick (fig. 5) till kameran. Denna kan styra kameran i x och y –led, zooma och 
har tolv programmerbara knappar för fasta positioner. Med denna typ av joystick som 
tillbehör till en nätverkskamera med modell Ptz är det möjligt för användaren att sköta hela 
sändningen från en och samma plats. Den kan programmeras så att den med hjälp av en 
knapptryckning exempelvis förflyttar sig till kören eller ytterligare en knapp för predikstolen. 
Med hjälp av joysticken skulle man eventuellt kunna åstadkomma stabilare åkningar än vad 
som var möjligt i webbgränssnittet. 

 
 

 
Figur 5. Axis 295 Joystick 
 
Utvärdering av användningstesterna tillsammans med det primära syftet med projektet skulle 
nu kombineras till ytterligare ett användningstest. Eftersom syftet med uppsatsen var att finna 
en avvägning mellan det tekniska och användbarheten i ett sändningssystem ville jag nu 
minimera antalet steg som krävs från att starta systemet till att sändningen är fullbordad.       
Genom att använda en Axis kamera med dess inbyggda webbserver kan detta åstadkommas. 
När kameran är påslagen är den med rätt inställningar automatiskt i sändning och kan 
kommas åt via antingen en fast eller en dynamisk IP-adress via RTSP. Möjligheten finns att 
antingen använda unicast med upp till tio samtidiga mottagare med motion JPEG och MPEG-
4 eller multicast och MPEG-4 (Axis manual) om man vill öka detta antal.  
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Kontakt togs ytterligare en gång med Axis för lån av en kamera till ytterliggare test. Vid 
detta tillfälle planerades att göra sändningen fullt ut så att mottagning var möjlig vid 
äldreboendena. För att detta skulle vara möjligt att utföra med kort varsel var jag tvungen att 
komma åt nätverkskameran utanför Svenska kyrkans eget nätverk. Detta gjordes med en 
switch i inkommande fiber före kyrkans brandvägg. Därefter kopplades en router in som 
konfigurerades för att dela ut en statisk, lånad IP-adress som kameran kunde tillskrivas. En 
dator för att styra och konfigurera kameran kopplades också in till routern och konfigurerades 
därefter.  

Nästa steg var att få det befintliga ljudsystemet att fungera tillsammans med Axis-kameran. 
Ljudanläggningen styrs från ett mixerbord (Studiomaster CLUB2000) inne i kyrkan och från 
dess inspelningsuttag kopplades en kabel till kameran. Ljudet var nu inkopplat och 
inställningar för att få bild och ljud att inte hacka påbörjades. 
 
3.10 Kamerainställningar inför användningstest 
Inför testet förprogrammerades kameran till fyra olika positioner vilka fanns åtkomliga i en 
rullgardinsmeny i gränssnittet. Bilden ställdes in på en ganska hög komprimeringsnivå vilket 
gjorde att kvalitén inte var riktigt tillfredställande. En väl flytande bild prioriterades istället. 
Dessa inställningar går att optimera betydligt om en tekniker med kunskap om 
nätverkskameran får tid att ställa in den i den nya miljön. Eftersom vi inte lyckats få tag på 
någon joystick till kameran användes musen för att göra manuella åkningar med kameran 
tillsammans med en pappersprototyp som joystick. Åkningarna begränsades dock under testet 
till ett fåtal.  
 
3.11 Ett andra användningstest 
Ytterligare ett användningstest utfördes, denna gång med två testpersoner i en neutral miljö. 
Anledningen till att testet inte utfördes i den framtida arbetsmiljön var att testpersonerna inte 
hade möjlighet att infinna sig. Samma tillvägagångssätt som vid prototyptesterna användes (se 
avsnitt 3.7), här med en användare som hade goda kunskaper inom området HCI och en med 
ringa kunskaper inom området. För att kunna sända ut både ljud och bild även när testet inte 
hölls i kyrkan användes en vanlig mikrofon vilken kopplades till kameran. 

Båda användarna genomförde testet utan svårigheter men anmärkte på att kameran 
förflyttade sig för snabbt när det förprogrammerade positionerna användes. Detta kan 
avhjälpas med en noggrannare inställd positionering. Även vid detta test ansåg användarna att 
det var svårt att manövrera kameran med musen även fast de hade vant sig lite vid 
hanteringen. Den mindre vana användaren ansåg att det skulle vara bäst att bara använda de 
förprogrammerade positionerna vid en sändning. Bildkvalitén kom också upp till diskussion 
då den varierade ganska kraftigt under testet. Ljudet uppfattades under testet som klart men 
dock med lite väl låg ljudnivå.  
 
3.12 Inställningar och program hos mottagarsidan 
Förberedelser gjordes för att se hur systemet fungerade i en sändning direkt till ett 
äldreboende. Kontakt togs med IT-ansvarig på kommunen för att få en försäkran om att ett 
test kunde genomföras till ett av äldreboendena. För att ta emot mediaströmmen från 
nätverkskameran finns att flertal olika möjliga program. Tre program testades under arbetets 
gång och dessa var VLC media player, QuickTime Player och Axis Live View. Vid 
mottagartillfället användes det sistnämnda programmet som ställdes in i för visning i 
helskärmsläge.  
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3.13 Sändning av bild och ljud till äldreboende 
Detta test utfördes utan testpersoner då ingen hade möjlighet att ställa upp. Testet gjordes med 
nätverkskameran uppsatt i kyrkan med det befintliga ljudsystemet inkopplat. Bild och ljud 
sändes ut till äldreboendet under pågående morgonbön och eftersom jag bara hade möjlighet 
att vara på ena sidan av sändningssystemet, startades detta igång varefter jag begav mig till 
äldreboendet. Därifrån togs bilden och ljudet emot och för att visa personalen kamerans 
möjligheter, manövrerades kameran ifrån webbgränssnittet. Testet lyckades väl frånsett att det 
ibland var svårt att höra vad prästen sa då ljudet var för högt uppställt.   
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4. Resultat och diskussion 
En viktig del för att få en hög användbarhet på en produkt är att inte förbise användbarhet (se 
kap 2.8). Därför gjordes en ordentlig utforskning om nuvarande användningssituationer och 
noggrann undersökning om hur en utvecklingsprocess bör bedrivas. 

Problemformuleringen för uppsatsen var: Hur hittar man en avvägning mellan det tekniska 
och användbarheten i ett sändningssystem där användarnas kompetens inom området är 
begränsad? Jag anser att jag, med hjälp av min metod, mina tester och genom att tillämpa de 
riktlinjer som beskrivs i rapportens teoretiska del, lyckats hitta rätt avvägning mellan det 
tekniska och användbarheten i lösningen som tagits fram. Under inledande intervjuer med 
framtida användare framgick att intresset för teknik var relativt låg överlag vid kyrkan i fråga. 
Lite mer avancerade funktioner vilka diskuterats i inledningen av projektet och även i en skiss 
på produktspecificeringen började tidigt ifrågasättas och kom efterhand att sållas bort. Av de 
prototyper som togs fram som testmaterial visade testerna tydligt att de enklare varianterna 
prioriterades framför de med mer funktionalitet även hos de mer avancerade användarna. 

Genom noggrann studie av den miljö som lösningen skulle användas i och genom 
intervjuer, målgruppsanalys och personas fick jag en god uppfattning om de framtida 
användarnas olika egenskaper och det sammanhang där produkten skulle användas (se kapitel 
2.7). Med detta som grund och genom att utgå från den förväntade nyttan hade jag goda 
förutsättningar att uppfylla beställarens och målgruppens syfte (kap 2.7).  

Genom att välja en nätverkskamera istället för DV-kameror minskades antalet uppgifter i 
hanteringen avsevärt. Steget med uppsättning och nedtagning av sändningsutrustning kunde 
reduceras betydligt då denna typ av kamera troligtvis monteras en gång och därefter är fast 
placerad. Nätverkskameran har också bara en knapp som behövs användas vid start av 
systemet medan ett system med en DV-kamera kräver flertalet steg för att komma igång med 
sändningen. Användaren kan också med fördel styra nätverkskameran från ett och samma 
ställe och behöver inte förflytta sig för att åstadkomma liv i sändningen. Vid hantering av en 
DV-kamera kom vi fram till att det krävdes manuell styrning av kameran för att få fram ett 
material som var tillräckligt attraktiv för mottagaren. Alternativet var att koppla in två eller 
flera kameror för att kunna växla mellan olika kameravinklar.  

Vid framtagningen och testningen av prototyperna utnyttjades riktlinjerna som nämns i 
kapitel 2.9 för interaktionsdesign. Det framkom av testerna att nätverkskamerans gränssnitt 
var relativt enkelt att använda i jämförelse med de andra prototyperna. Med detta i åtanke 
tillsammans med fördelarna som nämndes i föregående stycke ansågs nätverkskameran som 
det bästa alternativet. Med hjälp av en tekniker för kameramodellen skulle alla avancerade 
inställningar kunna göras i kamerans setup och därefter hållas gömda för användaren. Det 
som lämnas till användaren att ha kontroll över blir då endast styrningen av kameran samt 
eventuella förprogrammerade knappar för olika kameraperspektiv. En ytterligare förbättring 
av kamerahanteringen ansågs kunna fås med tillhörande joystick. Detta kunde dock inte testas 
mer än i pappersform under sluttestet i projektet och får därför en svagare grund.  

Nackdelar som uppdagats under testerna med nätverkskameran hade till stor del att göra 
med kvalitén på materialet som sändes. Vid för högt uppställd kompression upplevdes bilden 
som grynig och vid för låg, stakade sig bilden och ljudet. Detta kan möjligtvis avhjälpas med 
professionell inställning av kameran men har också att göra med kamerans ganska höga krav 
på bandbredd. En annan orsak till kvalitetsproblemet var ljuset inne i kyrkan. Bilden blev 
betydligt bättre vid de tillfällen då dagsljuset utifrån hjälpte till. 
 



 24 

En första slutsats är att utvecklingsprocessen givit en helt annan slutprototyp än vad som 
fanns i planeringen från början. Det är en stor skillnad mellan de olika prototyperna ifråga om 
användbarhet och jag anser att slutprototypen kräver betydligt mindre av användaren tekniskt 
sett än vad som väntades från början vilket också bekräftades av testpersonerna. En del 
funktioner har under resan tagits bort och vissa har ersatts med helt andra lösningar, vilket 
som jag ser det har lett till en prototyp med högre användbarhet där avancerad teknik gömts 
för användaren. 

I idealfallet skulle sändningssystemet startats med en knapptryckning för att nå mottagaren 
och därefter med enkla medel skötts av användaren. Lösningen som togs fram är en bra bit på 
väg, dock med reservation för kvalitén och pålitligheten hos nätverkskameran. 
 

 
4.1 Vidareutveckling 
Ämnet i sig är mycket intressant i utvecklingssyfte. Det är lite av ett känsligt område för vissa 
inom kyrkan medan andra anser att ett dylikt system är det som kan rädda kyrkans framtid 
och hjälpa till att nå ut till människor som annars aldrig skulle invigas. I en annan kyrka hade 
utvärderingen säkerligen kunnat se helt annorlunda ut.  

I rent vidareutvecklings syfte skulle fler test av lösningen kunna ge fler svar på frågor om 
kameran räcker till kvalitetsmässigt och om den är tillräckligt stabil vilket är svårt att säga i 
dagsläget. Även skarpa tester skulle vara önskvärda och då gärna med flera mottagare för att 
se hur detta fungerar med nätverkskameran då den inte är tillverkad direkt för detta syfte. Att 
använda sig av ett lokalt nätverk med garanterad hastighet vid sändning skulle kunna lösa 
kvalitetsfrågan. Vid sändningen användes unicast vilket troligtvis inte är tanken i framtiden 
därför skulle test med IP-multicast vara intressant. Det skulle även vara intressant med 
testning av en kombination av nätverkskamera och annat sändningssystem. 
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Bilaga 1 - Förfrågan 
 
 
Videoproduktion och -distribution av gudstjänster  
Förfrågan från X kyrka om möjligheten att någon student skulle kunna göra ett 
examensarbete. Kyrkan skall utveckla överföringen av ljud och bild från kyrkans gudstjänster 
till de omgivande äldreboendena med hjälp av digital teknik. Eventuellt skulle även 
gudstjänsterna lagras digitalt en tid på en server och kunna laddas ner via internet. Det är 
många frågor av olika slag som de ställs inför. Deras egen kompetens på området är 
begränsad; däremot hyser de ett stort intresse för saken. De tror därför att vårt projekt (eller 
delar därav) skulle kunna vara ett attraktivt område för ett examensarbete.  
Distributionsprocessen viktig att undersöka, liksom juridiska frågor (PUL, filmning av 
kyrkobesökare etc.) 
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Bilaga 2 - Målgruppsanalys/intervjufrågor 
 

Målgruppsanalys/intervjufrågor  
 
Syftet med aktiviteten målgruppsanalys är att samla reella krav från framtida potentiella 
användare –även krav som är självklara och sammanhangsberoende. 
 
Kombinerad intervju och observation, ev. bara intervju.  
 
Information som ska samlas in: Rena fakta, kunskap om målgruppens värderingar och 
förväntningar. 
 
Frågeområden: 
 
Kunskap - om produkten, ämnesområde, språk 
Erfarenhet – finns erfarenhet av liknande produkter? 
Uppgifter – vilka uppgifter ska produkten stödja? 
Användningsfrekvens – finns skillnader? 
Ålder – vilka åldersgrupper kommer att använda produkten? 
Kön – Är något kön överrepresenterat? 
Värderingar – Vad skulle få målgruppen att föredra denna produkt framför andra? 
Mål – Vad vill målgruppen uppnå med att använda produkten? 
Miljö – I vilken fysisk miljö ska produkten användas?  
 
Målgrupper:  Fråga Annika om detta. Ex kan vara vaktmästare. 
 
Intervjumönster:  
 
1. Presentera dig själv, förklara lite om förutsättningarna.  
2. Be användaren beskriva vilka uppgifter som hon har och som skulle kunna stödjas av 
produkten. 
3. Be användaren genomföra de vanligaste arbetsuppgifterna, eller helt enkelt observera 
användaren då hon utför sitt vanliga arbete. Ställ frågor så att du kan återge vilka faktorer som 
är viktigast för att just denna användare skulle trivas bättre med den nya produkten. 
4. Ställ frågor om andra, mer sällan förekommande uppgifter och hur de utförs. 
5. Ställ frågor om användarens upplevelse av arbetet. Är det svårt? Vad motiverar henne att 
utföra det? Vad skulle få henne att använda en tänkt produkt? 
6. Avslutning. Tacka för att du fått störa användaren. Summera resultatet och beskriv vad det 
ska användas till. Kontrollera om det skulle passa sig att återkomma. 
 
Per målgrupp ska det framgå: 
 

• Kännetäcken - Kunskap, erfarenhet, värderingar, förväntningar etc. som är av 
betydelse för produktens utformning. 

• Användningssituationer - I vilka tillfällen använder målgruppen produkten? Hur 
påverkar den fysiska situationen användningen? Används andra hjälpmedel eller 
produkter samtidigt? Är användningssituationen stressig, svår, tråkig, spännande osv. 
Är användaren ensam eller sker användningen i grupp? Vilka krav ställer 
användningssituationen på produktens utformning. 
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• Uppgifter – Vilka uppgifter utför målgruppen och hur ofta? Hur genomförs uppgiften, 
finns det någon naturlig ordning? Används hjälpmedel? 

• Motivationsfaktorer – Vilka förväntningar har målgruppen på produkten och vad 
hindrar/skrämmer dem? Vilka syften har de med att använda produkten? 

 
Presentation av resultatet 

• Kort beskrivning av tillvägagångsättet. 
• Beskrivning av målgrupperna, arbetssituationen, något som förvånade dig, något som 

sades. 
• Hjälp beställaren att prioritera målgrupper, mål och behov. 

 
Målgruppsanalys, intervjufrågor:  

1. Vad värderar du mest med ditt arbete idag? 

2. Vad förväntar du dig av en sån här produkt? 

3. Vad vet du om den kommande produkten? 

4. Vad vet du om ämnet (sändning, digital video)? 

5. Har du någon tidigare erfarenhet av liknande? 

6. Vad (tycker du) produkten ska stödja för uppgifter? 

7. Hur ofta kommer produkten att användas? 

8. Vilka åldersgrupper kommer att använda produkten? 

9. Vad vill du uppnå med att använda en sådan produkt? 

10. Vilket syfte har du med produkten? 

11. I vilken fysisk miljö kommer produkten att användas (ljus, ljud, andra störningar)? 

12. Är det något som skrämmer/oroar dig med en sådan produkt? 

13. Hur ser användningssituationen ut idag? Stressig, svår, prestigefylld, tråkig, 

spännande? 

14. Används andra hjälpmedel eller produkter samtidigt i nuvarande system? 

15. Vad motiverar dig att utföra arbetet idag/i framtiden? 

16. Vilka faktorer tror du är viktigast för att du ska trivas med produkten? 

17. Vilka av de uppgifter som du har idag tror du skulle kunna stödjas/förbättras av en 

sådan produkt? 
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Bilaga 3 - Personas 

 
 
 

Personas och scenarier 
En persona är en precis modellbeskrivning av en användare, vad han önskar att uppnå, och 
varför. Modellerna är inte verkliga personer men de är baserade på beteenden och intressen 
hos verkliga personer (Cooper, A., Reimann, R. 2003). 
 
Personas hjälper designers att: 
 

� Bestämma vad en produkt ska göra och hur den ska göra det. 
� Kommunicera med de andra som arbetar med utveckling av produkten 
� Bygga upp en samstämmighet och ett engagemang runt designen. 
� Mäta effektiviteten på designen 
� Bidra till andra produktrelaterade satsningar såsom marknadsföring och säljplaner. 

 
Personas – Maria 
Maria är 29 år gammal och har ett stort intresse för blommor och trädgård. Detta är en stor 
anledning till att hon valde jobbet som kyrkovaktmästare där hon får möjlighet att sköta om 
kyrkans trädgård och hålla den fin och blomstrande. Maria bor med sin kille Urban som är 33 
år och har dottern Wilma sex år tillsammans med honom. Datorer och teknik har aldrig 
intresserat Maria men Urban har däremot ett ganska stort intresse vilket gör att hushållet 
innehar en hel del av den senaste tekniken. En relativt ny dator finns som Maria endast 
använder för att gå ut på Internet för att läsa annonser och skriva epost till sin bror som bor i 
Västerås.  
 
Personas - Kjell 
Kjell är 64 år och arbetar som kyrkovaktmästare. Han har två barn, en son och en dotter vilka 
har flyttat hemifrån. Han bor i villa med sin fru Karin i ett litet samhälle utanför Växjö. Kjell 
har ett genuint intresse för tekniska ting och har foto och film som en stor hobby. I hemmet 
finns både dator och en analog videokamera vilken Kjell har använt i många år. Datorn 
använder han endast ibland för att betala räkningar och skriva informationsblad till arbetet. 
Han tycker att datorn är en användbar maskin och är inte rädd för att använda den men han 
har heller ingen ro att sitta vid den någon längre stund. Kjell trivs mycket bra med sitt arbete 
som kyrkovaktmästare och känner att han gärna arbetar kvar flera år efter pensionen.  
 
 
Scenario – Maria sköter sändning under skolavslutning 
Maria har satt igång sändningen från årets skolavslutning och de yngsta eleverna, bland dem 
Wilma är uppe och sjunger längst fram i kyrkan. Maria har precis växlat till kameran på kören 
och går därefter till kameran för att zooma in extra på barnen så att gammelmormor kan se 
Wilma på tv:n vid äldreboendet. Hon manövrerar också kameran sakta fram och tillbaka så att 
alla barnen syns i bild då hon vet att många av de äldre som ser sändnigen tycker att detta är 
väldigt roligt.  
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Scenario – Gudstjänst i Kjells kyrka 
Idag är det gudstjänst i kyrkan och Kjell ska ansvara för den digitala överföringen av bild och 
ljud från gudstjänsten till traktens äldreboenden. Ca 15 minuter innan gudstjänsten börjar slår 
Kjell på utrustningen och sätter på sändningsdatorn. Han kontrollerar att kamerorna fungerar 
som de ska och att ljudet är fungerande och på rätt nivå. Allt fungerar som det ska. Besökarna 
börjar anlända och Kjell gör sig redo genom att starta sändningsprogrammet. Snart kommer 
prästen in och Kjell klickar på knappen för kamera1 som ger en överblick över området där 
prästen rör sig och därefter trycker han på ”Live” - knappen för att starta sändningen till 
äldreboendena.  
 
Efter en kort inledning börjar prästen gå mot predikstolen. När denne klivit upp och börjar 
bläddra i bibeln skiftar Kjell till närbildskameran genom att klicka på knappen kamera2 och 
bilden växlas i sändningsfönstret. Efter att ha läst högt ur ett stycke från NT, lämnar prästen 
stolen och Kjell klickar tillbaka till kamera1. Det är dags för kören att sjunga och Kjell ändrar 
till körmikrofonen på mixerbordet innan han reser sig för att gå till kamera1 för att få några 
rörliga närbilder på kören. Han vet att Agda och Berta på ålderdomshemmet gärna vill se sina 
barnbarn i kören. Han går tillbaka till mixerbordet och sändningsdatorn för att se hur det ser ut 
på bildskärmen. Gudstjänsten börjar lida mot sitt slut och folket börjar lämna kyrkan. Kjell 
slår av utrustningen och plockar ihop kamerorna. 
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Bilaga 4 - Testbeskrivning 
 
Test av prototyp 
Det hela går ut på att du som testperson utför nedan givna uppgifter på prototyper som ges vid 
starten av respektive test. Innan testet startar kommer testledaren att beskriva testprogrammet 
/prototypen vilken ska testas. Under testet kommer testledaren att observera hur du använder 
prototypen. Testet är bara till för att testa själva prototypen och inte dig i egenskap av 
testperson. Om problem uppstår, är det fel på prototypen och inget annat. Det är helt okej att 
avbryta testet närsomhelst du känner för det. 
 
Fråga gärna om det är något du undrar över. 
 
Vi kommer inte att hjälpa dig under testet därför att det är viktigt för testresultatet att det 
utförs utan påverkan. Om någon komplikation uppstår är det för att vi missat att beskriva detta 
innan testets start. Om du behöver en paus, säg bara till. Det är mycket välkommet att tänka 
högt under testet och diskutera hur dina tankar går. 
 
Om något känns oklart är du välkommen att fråga om detta. 
 
Testet går till så att du som testare utför de olika uppgifterna vilka är numrerade nedan. 
Testledaren anger när det är dags att skifta till nästa uppgift. Utför uppgiften som du tror att 
den ska utföras. Ingenting kommer att hända om du råkar tryck på fel knapp el liknande. 
 
Efter testet kommer vi att ställa frågor angående hur du upplevde prototypen, vad du tyckte 
var bra eller dåligt, och om det fanns några oklarheter. Du kommer även att få möjlighet att 
redogöra för vad du saknar hos prototypen och vad du hade klarat dig utan. 
 
Testbeskrivning: 
 
Wirecast 3: 
 

1. Starta ljudanläggningen 
2. Starta programmet 
3. Välj kamera 1 (Altare) 
4. Starta sändningen 
5. Välj övergång smooth 
6. Växla till Kamera 2 (Närbild) 
7. Växla till kamera 1 
8. Välj källa 3 (Textvisning) 
9. Växla till kamera 1 
10. Öka volymen i programmet 
11. Avsluta sändningen 
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JD200 Broadmaster 
 

1. Starta ljudanläggningen 
2. Starta programmet 
3. Välj kamera 1 
4. Starta sändningen 
5. Välj Kamera 2 
6. Sänd speaker 
7. Öka volymen i programmet 
8. Sänd text 
9. Växla till kamera 1 
10. Avsluta sändningen 

 
Axis 214 Ptz Network Camera 
  

1. Starta ljudanläggningen 
2. Starta programmet 
3. Välj källa ”altare” 
4. Välj källa ”predikstol” 
5. Manövrera kameran till höger 
6. Manövrera kameran uppåt 
7. Välj källa ”kör” 
8. Manövrera kameran till vänster 
9. Avsluta sändningen 

 
Prototyp 1 

1. Starta ljudanläggningen 
2. Starta programmet 
3. Välj källa 1 
4. Starta sändningen 
5. Välj källa 2 
6. Skriv in ”psalm 24” 
7. Uppdatera text 
8. Välj källa 1 
9. Avsluta sändningen 
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Bilaga 5 - Prototyp från YRA 
 
Yra AB 
Box: 24198, Besök: Linnégatan 80, 10451 Stockholm 
Tel: +46 8 528 00 970, Fax: +46 8 661 03 50 
http://www.yra.se 
 
JD200 BroadMaster 
JD200 BroadMaster är ett utsändningssystem för produktion av avancerade sändningar med 
hög kvalitet på Internet och kan skötas av en enda person. JD200 BroadMaster effektiviserar 
en utsändning från ett event för visning på Internet genom att allt kan administreras i samma 
gränssnitt . Med programmet kan en sändningstekniker mixa inkommande audio/video-källor 
från upp till tre kameror plus en extra videokälla för inslag. Utsändning från systemet kan ske 
både live, broadcast, och dessutom arkiveras som en mediafil för ondemand-publicering. 
Dessutom finns funktionalitet för att skapa information om sändningens innehåll. Dessa 
händelser kan ansvarig sändningstekniker enkelt synkronisera i mediaströmmen/mediafilen 
under en pågående sändning allt eftersom de inträffar. Resultatet visas för användaren på en 
vanlig webbsida i formatet Windows Media. JD200 BroadMaster installaras på en PC 
En installation av JD200 BroadMaster sker på en PC med de systemkrav som anges nedan. 
Dessutom sker installionen med följande angivna programvaror och hårdvara: 
 
_ Kramer VS-401xlm (4 lcd) 
_ Spinet SKC-4040 4 x 4-inch LCD Monitors 
_ Sigma Designs Real Magic Xcard 
 
Systemkrav 
Pentium® 4 processor minimum 3 GHz 
Windows XP with Service Pack 1 or 2 
512MB of RAM (1024MB recommended) 
80 GB of available hard-disk space 
1,024x768 monitor resolution with16-bit video card 
CD-ROM drive 
RS232-port 
Network connection 
Windows Media Encoder 
Capturekort Osprey 200-serien 
Framework 2.0 
 
Yra AB 
Box: 24198, Besök: Linnégatan 80, 10451 Stockholm 
Tel: +46 8 528 00 970, Fax: +46 8 661 03 50 
http://www.yra.se 
 
Övrig utrustning 
Utrustningen monteras i ett mindre PC-rack tillsammans med ovan angivna enhet för 
att fungera som en mobil lösning. 
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Videomixer 
Kramer VS-401xlm för live broadcast, används för att växla mellan videokällor i realtid. 
Styrning av videokälla kan även ske från JD200 BroadMaster. 
Monitorer 
Spinet 4 x 4-inch LCD Monitors för visning av videokällor för montering på mobil 
racklösning. Val av videokälla kan ske direkt i JD200 BroadMaster alternativt direkt i 
Kramer VS-401xlm. 
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Matematiska och systemtekniska institutionen 

SE-351 95 Växjö 
 

Tel. +46 (0)470 70 80 00, fax +46 (0)470 840 04 
http://www.vxu.se/msi/ 

 


