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Introduktion
Bakgrund och syfte
Idag använder fler och fler människor datorer i sitt dagliga arbete och skolgång. Detta
har bl a resulterat i ett ökat behov att direkt från datorn kunna presentera information för
ett större antal människor, i t ex en föredrags- eller redovisningssituation. Det vanligaste
sättet att göra detta idag är med en projektor. Ofta använder man sin egen bärbara dator,
men projektorn är i många fall okänd för användaren, då projektorn tillhör rummet som
föredraget ska hållas i, eller är en mobil modell som tillhör arrangören och förflyttas till
det rum den behövs i. Många har upplevt problem med att snabbt få en fungerande
koppling mellan dator och projektor.
Vårt syfte med att göra ett användbarhetstest är att ta reda på vad det är som gör att
många har problem med att använda projektorer. Vi vill undersöka hur enkelt det är att
koppla in en dator till en projektor som man inte har någon vana vid, och att få fram en
tillfredsställande kvalitet på den projicerade bilden.

Metod
Problemformulering/testmål
Obervera att detta är ett ”allmänt” test av en specifik projektor, inte ett test för t ex att
projektorn ska få godkänt för lansering på marknaden.
För att vi bättre skulle förstå vad som kan vara problem med en projektor, utförde
rapportförfattarna var sin expertutvärdering (bilaga 1 respektive 2), som fick ligga till
grund för formuleringen av följande testmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Förstår användarna att det är ett stängt lock framför projektorlampan?
Klarar användarna av att hitta och ta fram det i projektorn inbyggda stativet?
Kan användarna ställa in / ändra skärpan på bilden?
Är det förvirrande att inställningsknapparna har dubbla funktioner?
Är menyerna aktiva tillräckligt länge?
Kan användarna ändra kontrasten på bilden?
Kan användarna justera “keystone” (=få en rätvinklig projektion)?
Klarar användaren att byta uppställning för bildskärmarna
(skärmbildsdubblering) i inställningarna i datorn, alternativt med den för detta
ändamål avsedda funktionsknappen på datorns tangentbord?
9. Vet användarna när de har stängt av projektorn?
10. Är det något som skapar stress/frustration, och isåfall vad?
11. Vad kan förbättras/förenklas?
Användarprofil
Studenter, föreläsare och personer i arbetslivet som har behov av att tillfälligt använda
en projektor i en föredrags- eller redovisningssituation.
Data om testpersonerna som kommer att samlas in är bl a:
•
Van datoranvändare? Frekvens för datoranvändandet? Använder MacOS eller
Windows?
•
Använt projektor tidigare? Hur många gånger? Erfarenheter av detta?
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•
•
•

Utbildningsnivå och utbildningsområde?
Ålder och kön?
Lärstil? (”Trial and error”, Frågar andra, Läser dokumentation)

Antalet testpersoner: 4 personer.
Testpersonerna kommer att rekryteras bland testutförarnas vänner och bekanta i så stor
utsträckning som möjligt.
Testdesign
1. Välkomnande och introduktion.
2. Användaren får fylla i ett formulär (Pre-test, bilaga 3) angående bakgrund och
användarprofil.
3. Orientering (Orienteringsmanus, bilaga 4). Läses upp för testpersonen.
Sekretessfrågor och medgivande för inspelning tas också upp.
4. Scenario (bilaga 5). Läses upp för testpersonen. Utskrift av scenario till
testpersonen lämnas också. Scenariot motsvarar vår lista över testuppgifter, men
i löpande text. Alla deluppgifter beskrivs på ett lättförståeligt sätt i löpande text.
5. Testet (Uppgiftslista, bilaga 6).
6. Post-test-formulär (bilaga 7).
7. Avslutande kort intervju angående frågeställningar som kom upp under testet,
och/eller förtydligande av testpersonens svar i Post-testet.
Testuppgifter
Projektorn vi ska testa är en bärbar LG, modellbeteckning RD-JT31, tillsammans med
en PC laptop. Har pc:n en funktionknapp för byte av skärmuppställning?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anslut projektorn till elnätet med elnätkabeln.
Koppla ihop dator och projektor med bildskärmskabeln.
Öppna locket framför projektorlampan.
Starta projektorn med ”Power”-knappen.
Få datorns skärmbild att visas samtidigt på både projektorduken via projektorn
och på datorns inbyggda skärm (skärmbildsdubblering).
Ställa in korrekt skärpa med vridreglage.
Ställa in så stor projicerad bild som möjligt med vridreglage.
Fälla ut det inbyggda stativet.
Justera “Keystone” (=få en rätvinklig projektion) på projektorn.
Justera kontrasten på projektorn.
Justera ljuset på projektorn.
Stänga av projektorn utan att dra ut elnätkabeln, dvs m h a
avstängningsknappen.

Testmiljö/utrustning
Vi har använt Användbarhetslabbet på IKDC och ställde där upp projektorn och den
bärbar datorn på ett bord samt ställde projektorduken några meter framför bordet.
Vi använde två kameror vid inspelningen; En överblicksbild från vänster sida/ovanifrån,
riktad mot bordet, samt en kamera riktad mot den projicerade bilden (se figuren nedan).
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Kamera 1
Riktas mot projektorduken och den
projicerade bilden.
Kamera 2
Riktas mot bordet där testpersonen
hanterar datorn, projektorn och
kablarna.

Användbarhetslabbet:
Bakom spegeln finns kontrollrummet
där testledarna befinner sig under
testets gång. Datorn är igång med ett
öppnat Powerpoint-dokument, när
testpersonen får tillgång till datorn.
Kameran på stativet som man kan se till
vänster på bilden är riktad mot
projektorduken, medan kameran som
spelar in det som händer på bordet
finns strax bakom kameran vi ser, uppe
i taket.

Kontrollen av de båda kamerorna görs med en
joystick-liknande kontroll som man här kan se
på bordet i kontrollrummet. Monitorn visar det
man spelar in.
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Projektorn var inte inkopplad när
testpersonerna fick tillgång till den.

Testledarens roll
Testledarna befann sig i rummet tillsammans med testpersonen under moment 1–4 samt
6–7, vilka beskrivs under rubriken Testdesign ovan. Under moment 5, själva testet, var
testpersonen ensam i rummet, och testledarna befann sig i kontrollrummet bakom
spegelväggen, där en av testledarna skötte tekniken medan den andra antecknade i
observationsformuläret (bilaga 8).
Storheter som ska samlas in
•
•
•
•

Tiden det tar användaren att slutföra en deluppgift.
Antalet uppgifter som användaren inte kunnat slutföra.
Antalet gånger användaren behövde hjälp från testledaren.
Vilka felaktiga val användaren gjorde, och hur många.

Resultat
Vi började med att göra ett pilottest med en pilottestperson. Resultatet av pilottestet kan
utläsas i bilaga 9.
Användarprofil
Följande är en sammanställning av samtliga fyra testpersoners ifyllda Pre-test-formulär
(Det oifyllda formuläret finns som bilaga 3).
Testpersonerna är mellan 18 och 49 år gamla. Samtliga yrkesarbetar men två studerar
även. Alla testpersoner använder datorer dagligen, både på jobbet och på fritiden.
Testpersonerna har erfarenhet av att använda både stationära och bärbara datorer, och
deras datoranvändning sträcker sig över i princip alla förekommande sätt att använda
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datorer (kommunicera, webben, mediaarkiv, administrativa hjälpmedel, produktion,
tekniska hjälpmedel, spela spel). Två av testpersonerna använder en projektor nån gång
om året, en har aldrig använt en projektor, och en testanvändare använder en projektor
nån gång i veckan, då främst på sammanträden. Två av testanvändarna tycker att de
projektorer de använt vid tidigare tillfällen varit enkla att använda, medan en
testanvändare tyckte att projektorerna varit varken enkla eller svåra att använda. De
flesta av testanvändarna tyckte att hur man väljer att lära in nya saker var beroende på
vad det var man skulle lära sig, dvs en kombination av att använda en maual, fråga
någon annan och så kallat ”trial and error”. En av testpersonerna lärde sig enbart genom
att fråga andra.
Ålder på testpersonerna
18 – 29 år
1
30 – 39 år
2
40 – 49 år
1
Sysselsättning
Yrkesarbetar 4
Studerar
2
Annat
1
Hur ofta testpersonerna använder en dator
Dagligen
4
Vilken typ av dator testpersonerna har erfarenheter av
Stationär 4
Bärbar
4
Eftersom en av testpersonerna inte använt en projektor tidigare, har denna person inte
svarat på frågan angående hanteringen av tidigare använda projektorer.
Testresultat
Ingen av testpersonerna klarade av att slutföra testet utan hjälp.
Det moment som samtliga fastnade på var att man måste öppna luckan framför
projektorlampan innan man kan starta projektorn (Uppgift 3 i Uppgiftslistan, bilaga 6).
En av personerna gav upp innan MTC för deluppgiften var nådd, och de övriga tre fick
vägledning och hjälp när MTC för denna deluppgift började närma sig. Exempel på
hjälp som testpersonerna fick från testledaren i detta moment var ”Det är inte en
inställning i datorn”, ”Det är ytterligare en mekanisk funktion på projektorn”. När MTC
för uppgift 3 var nådd gavs informationen ”Titta på vänster sida av projektorn”, där det
står ‘Open’. Testpersonerna förstod då att där var ett lock och kunde därefter slutföra
deluppgiften.
En av testpersonerna behövde även hjälp i deluppgift 7, att fälla ut det inbyggda stativet.
Testpersonen förstod inte att det fanns ett inbyggt stativ, varvid testledaren fick påpeka
detta.
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En testperson ägnade mycket tid åt uppgift 8, att justera ”Keystone”. Testpersonen höll
länge på att försöka få rätvinkliga hörn på den projicerade bilden med hjälp av några
andra inställningar på projektorn, nämligen inställningarna ”Vertical” och ”Horizontal”,
med vilka man inte alls kan påstadkomma rätvinkliga hörn. Så småningom kom
testpersonen på detta och försökte med inställningen ”Keystone” istället.
En av testpersonerna höll på länge med att försöka få rätt på skärmbildsdubbleringen,
och lyckades till slut även med den deluppgiften, utan hjälp från testledaren.
Övriga deluppgifter klarade samtliga testpersoner av på relativt kort tid.
Den person som, efter mottagen hjälp, tog längst tid på sig var klar med hela testet efter
28 minuter, och den som tog kortast tid på sig, efter mottagen hjälp, var klar efter 14
minuter.
Här är en sammanfattning av testpersonernas tider för respektive deluppgift:

1
2

Uppgift
Koppla projektorn till elnätet via elnätkabeln

Tid (minuter)
Min
Max
<0,5
<0,5

Medel
<0,5

<0,5

<1

<1

6,5

9,5

8,5

0,5

6,5

3,5

<0,5

<1

<0,5

<1

<1

<1

<0,5

4,5

2

8

Koppla ihop dator och projektor med
bildskärmskabeln
Få projektorns startbild att visas på projektorduken
genom att:
a) Öppna locket framför projektorlampan
b) Starta projektorn med ”Power”-knappen
Få datorns skärmbild att visas samtidigt på både
projektorduken via projektorn och på datorns
inbyggda skärm (skärmbildsdubblering).
Ställa in korrekt skärpa med det främre vridreglaget
ovanför linsen
Ställa in så stor projicerad bild som möjligt med det
bakre vridreglage ovanför linsen
Fälla ut projektorns inbyggda stativ genom att trycka
in knappen på framsidan
Justera “Keystone” (= få en rätvinklig projektion)

<0,5

5

2

9

Justera kontrasten på den projicerade bilden

<0,5

2

0,5

10

Justera ljuset på den projicerade bilden

<0,5

<0,5

<0,5

11

Stänga av projektorn genom att trycka på ”Power”knappen två gånger i tät följd

<0,5

<0,5

<0,5

3

4
5
6
7
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Här följer en mer detaljerad förteckning över tiderna. På grund av att många av
deluppgifterna inte behövde utföras i en bestämd ordning var det ibland svårt att exakt
mäta tiden, eftersom en del av personerna hoppade fram och tillbaka mellan olika
uppgifter innan de ansåg sig klara med en deluppgift.
Tid en uppgift tog (mm:ss)
Max tid
Elkabel
00:15
Bildskärmskabel
00:55
Öppna locket
08:40
Skärpa
00:39
Stativet
04:33
Keystone
04:51
Kontrast
02:00
Ljus
00:20
Avstängning
07:18

Medel Tid
00:10
00:36
07:23
00:17
02:03
02:02
00:41
00:10
03:52

Min tid
00:03
00:22
05:57
00:01
00:40
00:11
00:21
00:07
00:30

Här nedan följer en sammanfattning av samtliga fyra testpersoners ifyllda Post-testformulär (Det oifyllda formuläret finns som bilaga 7).
Hälften av testpersonerna tyckte att hanteringen av projektorn var enkel, en testperson
tyckte det var varken enkelt eller svårt och en tyckte att projektorn var komplicerad.
Alla testanvändare tyckte att projektorn var så användarvänlig som de förväntat sig,
utom den som tyckte projektorn var komplicerad, som tyckte den var svårare att hantera
än förväntat.
Två ansåg att projektorn var lika svår att hantera som projektorer de tidigare använt.
Den testanvändare som hade störst vana av projektorer, tyckte att projektorn vi testade
var svårare än andra han använt.
Det som testanvändarna upplevde som svårast med testet var luckan på fronten av
projektorn, och att hitta ”på”-knappen eller förstå vad som krävdes för att sätta igång
projektorn. Två av testpersonerna, som är vana produktutvecklare, upplevde att luckan
och att de inte visste om projektorn var igång eller inte, som det som
stressade/frustrerade dem mest. De två andra testanvändarna upplevde inte något som
stressande eller frustrerande med testet. De förbättringsförslag som testanvändarna
hade, var att luckan behövde designas om och bli tydligare. De menade också de
saknade en tydlig indikation var ”på”-knappen fanns, och vad som krävdes för att
projektorn skulle starta upp. En testanvändare saknade en manual.
Eftersom en av testpersonerna inte använt en projektor tidigare, har denna person inte
svarat på frågan angående hanteringen av tidigare använda projektorer.
En av testpersonerna trodde att luckan till projektorn var ett dammskydd för
projektorlinsen, men visste inte vad det lilla fönstret i luckan var till för. Han trodde
dessutom att man stängde av projektorn genom att stänga luckan. Vissa kände sig lurade
av fönstret i luckan och menade att de felaktigt trott att projicering skulle ske igenom
fönstret. Därför slog det dem aldrig att det fanns en lucka på framsidan som behövde
vara öppen. Markeringen av var man öppnade luckan ansågs vara för vag, och många
hade önskat att det även hade funnits indikationer på ovansidan av projektorn. Ingen
kunde med säkerhet säga vad luckan på projektorn var till för.
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Informationstexten till stativets knapp (”Push”) är inte synlig när locket är nerfällt och
knappen går att trycka på. Detta irriterade en testperson och förstärkte hans tro att locket
skulle vara stängt vid användning.
Flera testperoner tyckte att tiden projektormenyerna var aktiva var för kort, så att de
tryckte fel.
Reglagen för att ändra skärpa och storlek på den priojicerade bilden hade inga
textförklaringar, vilket irriterade en testperson, tillika att när strömmen är på så lyser
”power”-lampan grön, fast projektorn inte är på.
En av testperson trodde att användartestet var ett fejkat test. Detta för att han inte kunde
få igång projektorn (han hade inte fällt ner locket). Han trodde vi hade ”fixat”
projektorn så att den helt enkelt inte gick att få igång och att vi istället försökte mäta
frustration.
Många testpersoner trodde att de kopplat fel med sladdarna när datorns skärm stängde
av och projektorn tog över bilden (de hade inte öppnat locket så projektorn visade
ingenting). I anslutning till detta trodde testpersonerna att det var en inställning på
datorn som var fel, och inte något med projektorn.
Några kommentarer som en av testanvändarna hade om knapparna:
Knapparna är hårda och obalanserade. De sitter t.ex. inte ovanför stativet vilket gör
projektorn instabil när man trycker på knapparna. Knapparna är ”silvriga” på en
silveryta vilket blir svårt att hålla rent. Knapparna går bara att trycka på i mitten.
Trycker man på kanten av en knapp händer inget.
Flera testperoner tyckte att många tekniska saker är svåra i början, men alla tyckte inte
att det var något man helt enkelt fick acceptera.

Analys
Det som vi genom våra expertutvärderingar trodde skulle ställa till störst problem,
nämligen luckan framför projektorlampan, visade sig också vara det svåraste för
testpersonerna att klara av. Det inbyggda stativet visade sig också vara svårt att hantera
för vissa av testpersonerna. Någon ansåg att menyerna på projektorn visades under för
kort tid. Att inställningen ”Keystone” var svår att förstå och hantera fick vi också
bekräftat av en av testpersonerna.
Våra problemformuleringar/testmål får därför anses vara tillfredsställande.
Flera av testpersonerna gav efter testet kommentarer som ”Världens dummaste
projektor!”, ”Fönstret lurade mig” och ”Det var det sämsta jag sett” (syftande på luckan
med fönster), vilket, tillsammans med det faktum att ingen av testpersonerna klarade
deluppgift 3, tyder på att projektorn var ovanligt svår att hantera. Om man tittar på
svaren i Post-test-formuläret ser man dock att det var bara en person som tyckte
projektorn var svår att hantera, att tre av personerna tyckte att hanteringen var som
förväntat, samt att två personer tyckte att projektorn var ungefär lika lätt/svår att hantera
som tidigare använda projektorer. Detta tyder på att testpersonerna anser att projektorer
allmänt är svåra att hantera och att man får räkna med det, eller som en av
testpersonerna uttryckte det: ”Det är alltid problem med projektorer…”.
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Diskussion och slutsatser
Det mest intressanta är att två av testpersonerna tyckte att hanteringen av projektorn var
enkel trots att de inte klarade av att lösa uppgiften. I intervjun efter testet ställde vi
frågan om de tyckte att deras arbetsinsats och tidsåtgång var effektiv i förhållande till
resultatet de skulle uppnå, de svarade ja på detta, och fortsatte att hävda att hanteringen
av projektorn var enkel. De menade att så fort man förstått att det var en lucka framför
projektorlampan var hanteringen enkel. De menade också att ”man får acceptera att en
ny teknisk pryl tar tid”, vilket vi anser är en märklig inställning. En förklaring till denna
inställning kan vara att testpersonerna kände att användbarhetstestet mätte deras egen
förmåga att hantera projektorn, trots att vi före testet påpekade två gånger att det är
projektorn som testas, inte personen. Ingen av testpersonerna i vårt användbarhetstest
lyckades starta projektorn utan att få hjälp. Av detta drar vi slutsatsen att projektorn inte
har bra användbarhet, men erkänner att vi inte har tillräckligt många testanvändare för
att stärka detta statistiskt.
Det var svårt att mäta den exakta tiden för respektive deluppgift, eftersom
testpersonerna inte behövde göra de flesta av deluppgifterna i en bestämd ordning. Vi
hade behövt ytterligare en person i gruppen för att kunna göra en mer exakt tidmätning.
P g a att vi vid de fyra testtillfällena inte använde samma bärbara PC, blev deluppgift 4
(inställning av skärmbildsdubblering) inte utförd av samtliga testpersoner. Data och
resultat av detta blir därför inte rättvisande.
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Bilaga 1

”Expertutvärdering”/Test av projektorn

Lars Peterson

Så fort man satt i elnätkabeln startar projektorns fläkt, men den stängs av efter några
sekunder. ”Power”-lampan lyser grön (och temperaturlampan röd), men
projektorlampan lyser inte. Om man i denna situation trycker på ”Power”-knappen, och
man inte öppnat locket framför projektorlampan, händer inget.
*Om man däremot trycker ner ”Power”-knappen flera gånger i tät följd, startar fläkten
och projektorlampan tänds och lyser genom fönstret som finns i locket framför linsen.
Projektorlampan släcks dock igen efter några sekunder.
Man kan alltså inte starta projektorn (=kontinuerligt ljus från projektorlampan) förrän
locket framför projektorlampan är utfällt. Eftersom locket har ett glasförsett fönster
framför projektorns lins, är det risk att användaren inte förstår att det är ett lock framför
lampan. Vilken funktion har detta fönster?
När man öppnar locket byter ”Power”-lampans sken från grönt till rött, och
temperaturlampan slocknar. När man nu trycker på ”Power”-knappen börjar ”Power”lampan blinka rött varefter projektorlampan tänds. ”Power”-lampan lyser då åter grön
och projektorn är igång. Om man lyckats starta projektorlampan genom beskrivningen
ovan(*) tar det sedan mer än en minut innan fläkten stannar. Man kan under denna tid
inte starta projektorn, även om man öppnat locket.
Meddelandet ”PC out of range” projiceras då projektorn inte klarar en hög bildfrekvens
från dators bildskärmsutgång. Man måste då ställa in en lägre bildfrekvens via datorns
kontrollpanel/bildskärmsinställningar. Jag fick meddelandet ”PC out of range” när jag
hade ställt in bildstorleken(/upplösningen) 1280x960, 90 Hz. När jag ställde om till 85
Hz accepterades detta av projektorn. (Trots att projektorn är en SVGA-projektor,
accepterar den alltså bildstorlekar större än 800x600.)
För att fälla ut det inbyggda stativet måste man hålla en knapp intryckt på framsidan av
projektorn. Om man håller projektorn rättvänd faller stativet då ut av sig själv, Därefter
släpper man knappen och stativet låses därmed i utfällt läge.
De första gångerna jag testade projektorn föll stativet inte ut av sig själv. Projektorn var
inte använd på ett tag och stativet hade förmodligen därför fastnat i det infällda läget.
Jag fick då dra ut stativet samtidigt som jag höll knappen på framsidan intryckt. Detta
går att göra med en hand om locket framför projektorlampan inte är öppet. Om man
däremot öppnat locket måste man använda båda händerna för att hålla inne knappen
respektive dra ut stativet, eftersom locket då är ivägen för ett ”enhandsgrepp”.
Förstår användaren att man ska trycka på knappen ”Adjust” flera gånger för att komma
åt andra inställningar än den första, ”Keystone”? (Contrast, Brightness, Horizontal,
Vertical).
Förstår användaren vad ”Auto”-knappen är till för? (=Autotracking
Horizontal/Vertical?)
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Vid avstängning trycker man in ”Power”-knappen, varvid det under några sekunder
projiceras ett meddelande som säger att om man vill stänga av projektorn ska man
trycka på ”Power”-knappen ytterligare en gång. Om användaren inte tittar på
projektionen i denna situation och därmed förstår att han/hon ska trycka på knappen
ytterligare en gång medan meddelandet visas, stängs projektorn inte av.
Efter avstängning blinkar ”Power”-lampan grön under en tid, och fläkten fortsätter att
gå under denna tid. Man kan inte återstarta projektorn förrän fläkten stannat.
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”Expertutvärdering”/Test av projektorn

Melinda Jansson

Några av de problem som upplevdes under första uppstartningstillfället med projektorn.
Att man skulle öppna locket för projektorn för att kunna starta den var inte uppenbar.
När jag sedan skulle fälla ner det inbygda stativet kunde jag inte fälla ner utan
instruktioner och hjälp från någon som använt projektorn tidigare. Jag kunde hitta
stativet men inte knappen för att fälla ner den.
Power lampan lyste rött och lät lite när bara strömmen var på, utan att projektorn var på.
Det var väldigt vilseledande och fick mig att tro att den var på när den inte var det..
Snabbknappen för att byta skärmtyp på projektorn respektive datorskärmen på datorn
förstod jag inte utan fick få det förklarat för mig. Keystone kommandot var inte
uppenbart vad det var den åsyftade, var tvungen att ändra parametrarna för att förstå att
den manipulerade vinklingen av den projecerade bilden.
Då projektorn indikerade “Ingen signal” på projektorduken tolkade jag först som att
kablarna inte var kopplade som de borde, inte som det visade sig att skärmen inte var
inställd på projecering.
Projektorns menyer förblir inte aktiva på skärmen så länge, detta gör att man lätt trycker
fel om man inte är snabb nog.
Jag höll på att gå fel in i adjust för att ändra kontrasten istället för att använda de
manuella spakarna.
Projektorns fläktar lät efter det att den var avstängd så att det var svårt att veta om den
verkligen var avstängd.
Förslag på 5 saker en testperson behöver utföra i ett användbarhets test, baserat på
ovanstående observationer.
Ställa in skärpa
Ställa in kontrast
Ta fram stativet
Ändra keystone
Stänga av projektor
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Pre-test formulär
(Kryssa för ett eller flera relevanta svarsalternativ för varje fråga)
Namn:
E-postadress:
Ålder:
18–29
30–39
40–49
50+
1. Vilken sysselsättning har du?
Yrkesarbetar
Studerar

Annat, nämligen:

2. Hur ofta använder du en dator?
Dagligen
Nån gång i veckan

Nån gång i månaden

Aldrig

3. Vilken typ av dator har du erfarenhet av?
Stationär
Bärbar
4. I vilka sammanhang använder du en dator?
I jobbet/studierna
På fritiden
5. Vad använder du datorn till?
Kommunicerar (t ex mailar, chattar, bloggar)
Webben (t ex söker info, betalar räkningar, e-handlar)
Mediaarkiv (för t ex musik, foto)
Administrativt hjälpmedel (t ex skriver, räknar och gör presentationsmaterial
med Officepaketet eller motsvarande, gör bokföring)
Producerar (t ex trycksaker, webbsidor, animeringar, 3D-bilder, foto, video)
Tekniskt hjälpmedel (t ex programmerar, avancerad statistikberäkning)
Spelar spel
Annat, nämligen:
6. Hur ofta använder du en projektor till en dator?
Dagligen
Nån gång i veckan
Nån gång i månaden
Nån gång om året

Aldrig

7. Om du tidigare använt en eller flera olika projektorer, hur vill du sammanfatta hur
den/de var att hantera?
Enkelt
Varken enkelt eller svårt
Svårt
8. Vilken inlärningsstil anser du att du i huvudsak har?
Använder manual
Frågar andra
”Trial and error”
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Orienteringsmanus
Vi heter Lars respektive Melinda och är tacksamma för att du har kommit hit idag till
användbarhetslabbet på IKDC.
Vi går en kurs här på IKDC som heter ’Användbarhet i produktutveckling; Praktiska
testmetoder i designprocessen’. I kursen ingår ett projektarbete och ett moment är att
genomföra användbarhetstester på en produkt, där du nu är en av testpersonerna som vi
vill ska utföra ett användbarhetstest av en projektor. Det är alltså projektorn som ska
testas, inte du som person.
Kortfattat består testet av att koppla ihop en bärbar dator med en projektor, samt göra ett
antal inställningar på projektorn för att få en bra projicerad bild. Du kommer senare att
få mer detaljerad information om exakt vad det är vi vill att du ska utföra.
Vi kommer att via kamerorna som finns här i labbet att spela in vad som sker, för att
efteråt lättare kunna utvärdera testet. Om du hör nå’t som tillfälligt surrar i bakgrunden
är det kamerorna. Vi kommer även att observera och anteckna under själv testet. Det är
bara jag och Melinda här, inga andra, och vi kommer under själva testet befinna oss
bakom spegelväggen, för att vi inte ska störa eller påverka dig. Vi kan se och höra vad
du säger, och vi kan prata till dig genom snabbtelefonens högtalare. Det inspelade
materialet kommer bara vi, de andra kursdeltagarna samt kursledaren att få se. Filmen
kommer inte att spridas vidare.
Att utföra testet tar ca 45 min, inklusive ett kort eftertest-formulär som vi vill att du ska
fylla i, och inklusive en kort intervju efteråt.
Om du fastnar på en uppgift, försök att lösa den själv ändå. Be i sista hand om hjälp,
annars blir inte testet rättvisande. Kom ihåg att det är projektorn som testas – inte du.
Du får gärna tänka högt, då kan vi följa dina tankegångar, och vet även hur vi på bästa
sätt eventuellt ska ge dig en ledtråd om du fastnar helt. Du får ställa frågor under testet,
men vi kommer kanske inte alltid att besvara dem.
Om du av någon anledning absolut måste avbryta testet, en deluppgift eller hela
uppgiften, är det OK. Vi tvingar ingen.
Har du några frågor?
Jag kommer nu att läsa upp ett scenario som dels beskriver den uppdiktade situation du
kommer att befinna dig i när du sätter igång med ditt arbete, och dels beskriver
uppgifterna som vi vill att du ska utföra.
Du kommer att få scenariot utskrivet på ett papper, så att du efter att jag läst upp det för
dig, kan gå igenom det för dig själv innan du sätter igång.
Efter att du själv läst igenom scenariot meddelar du oss när du är beredd att sätta igång.
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Scenario
Du ska hålla ett föredrag inför en samling åhörare. Som talarstöd har du gjort en
PowerPoint-presentation som du ska visa genom att projicera en bärbar dators
skärmbild med hjälp av en projektor.
Arrangören tillhandahåller en bärbar dator, en projektor och projektorduk. Du kommer i
god tid till lokalen där föredraget ska hållas. Med dig har du ett USB-minne, på vilket
du har din PowerPoint-presentation.
Arrangören har monterat projektorduken, ställt fram datorn och startat den, ställt fram
projektorn på samma bord, men inte kopplat in elnätkabeln till projektorn, inte heller
kopplat samman datorn och projektorn. Kablarna avsedda för detta ligger på bordet.
Du har laddat över PowerPoint-filen till datorn och startat presentationen, vilken nu
visas på datorns inbyggda bildskärm.
Du ska nu koppla ihop datorn och projektorn, starta projektorn, få datorns skärmbild att
visas samtidigt på både projektorduken via projektorn och på datorns inbyggda skärm (s
k skärmbildsdubblering), samt med hjälp av projektorns inbyggda justeringsmöjligheter
ställa in den projicerade bilden på projektorduken, så att du får en tillfredsställande
kvalitet på bilden:
• bra skärpa, kontrast och ljus
• bilden så högt upp på projektorduken som möjligt med hjälp av det inbyggda stativet
• bilden så stor som möjligt, utan att flytta på bordet eller projektorn
• den projicerade bilden ska vara rätvinklig (hörnen på bilden ska vara 90°)

När du har utfört alla ovanstånde uppgifter (i den ordning du önskar) ska du säga till oss
att du är klar.
I teorin genomför du sedan föredraget, och den sista uppgiften för dig blir att stänga av
projektorn med avstängningsknappen.
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Uppgiftslista
Nr
1

Uppgift
Koppla projektorn till elnätet via elnätkabeln

2

Koppla ihop dator och projektor med bildskärmskabeln

3

Få projektorns startbild att visas på projektorduken
genom att:
c) Öppna locket framför projektorlampan
d) Starta projektorn med ”Power”-knappen
Få datorns skärmbild att visas samtidigt på både
projektorduken via projektorn och på datorns inbyggda
skärm (skärmbildsdubblering) genom att trycka på den
för detta ändamål avsedda funktionsknappen på datorns
tangentbord (eller genom att ändra i
bildskärmsinställningarna i datorn).
Ställa in korrekt skärpa med det främre vridreglaget
ovanför linsen

4

5
6
7
8
9

10

11

Detaljer
Req’s:
SCC:
MTC: 1 min
Req’s:
SCC:
MTC: 2 min
Req’s:
SCC:
MTC: 9 min
Req’s:
SCC:
MTC: 6 min

Req’s:
SCC:
MTC: 2 min
Ställa in så stor projicerad bild som möjligt med det bakre Req’s:
vridreglage ovanför linsen
SCC:
MTC: 2 min
Fälla ut projektorns inbyggda stativ genom att trycka in
Req’s:
knappen på framsidan
SCC:
MTC: 5 min
Justera “Keystone” (= få en rätvinklig projektion) genom Req’s:
att trycka på ”Adjust”-knappen en gång och omedelbart
SCC:
därefter trycka på ”(+)”- eller ”(-)”-knapparna
MTC: 5 min
Justera kontrasten på den projicerade bilden genom att
Req’s:
trycka på ”Adjust”-knappen två gånger i tät följd (eller
SCC:
bara en gång om ”Keystone”-justeringen är aktiv) och
MTC: 2 min
omedelbart därefter trycka på ”(+)”- eller ”(-)”-knapparna
Justera ljuset på den projicerade bilden genom att trycka
Req’s:
på ”Adjust”-knappen tre gånger i tät följd (eller bara en
SCC:
gång om kontrast-justeringen är aktiv) och omedelbart
MTC: 2 min
därefter trycka på ”(+)”- eller ”(-)”-knapparna
Stänga av projektorn genom att trycka på ”Power”Req’s:
knappen två gånger i tät följd
SCC:
MTC: 2 min
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Post-test formulär
(Kryssa för ett eller flera relevanta svarsalternativ för varje fråga)
Namn:
1. Hur tyckte du att hanteringen av projektorn var?
Enkel
Varken enkel eller svår

Svår

2. Var hanteringen av projektorn så som du hade förväntat dig?
Enklare
Som förväntat
Svårare
3. Om du tidigare använt någon projektor, hur var den nu testade projektorn att hantera
jämfört med andra?
Enklare
Ungefär lika
Svårare
4. Vad upplevde du som svårast med användbarhetstestet?

5. Upplevde du något som stressande/frustrerande och i så fall vad?

6. Vad kan förbättras eller förenklas med projektorn?

7. Kände du att du saknade en manual eller en hjälpfunktion? I så fall vad?
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Observationsformulär
FP:

Deltagare nr:

TL:

Datum:

Nr Uppgift
1

2

3

4

5

6

Starttid

Sluttid

Total
tid

Observationer

Koppla
projektorn till
elnätet via
elnätkabeln
Koppla ihop dator
och projektor
med
bildskärmskabeln
Få projektorns
startbild att visas
på projektorduken
genom att:
a) Öppna locket
framför
projektorlampan
b) Starta
projektorn
med ”Power”knappen
Få datorns
skärmbild att
visas samtidigt på
både projektorduken via
projektorn och på
datorns inbyggda
skärm (skärmbildsdubblering)
Ställa in korrekt
skärpa
Ställa in så stor
projicerad bild
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Nr Uppgift

Starttid

Sluttid

Total
tid

Observationer

som möjligt
7

Fälla ut
projektorns
inbyggda stativ

8

Justera
“Keystone”
(= få en rätvinklig
projektion)

9

Justera kontrasten
i den projicerade
bilden

10 Justera ljuset i
den projicerade
bilden
11 Stänga av
projektorn genom
att trycka på
”Power”-knappen
två gånger i tät
följd
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Pilottest 2007-11-16
Observationer:
Efter att FP kopplat in bildskärmskabeln korrekt, kopplade hon bort den igen – trodde
nämligen att något var fel, eftersom den använda datorn (Melindas) automatiskt kopplar
över bilden till den externa bildskärmen (projektorn), och datorns bildskärm släcks.
Eftersom projektorns bild i detta läge ännu inte projicerats, syntes nu inte någon bild
alls.
FP försökte använda det utfällda locket som stativ.
Förstod inte att man måste släppa stativknappen för att stativet skulle låsas – höll
knappen inne när hon satte ner projektorn, varvid stativet sköts in igen av projektorns
tyngd.
FP behövde hjälp två gånger; när det gällde locket och när det gällde stativet.
Hjälpen från TL: ”Tittat på vänster sida av projektorn” (locket),
”Titta på framsidan av projektorn” (stativet).
FP hade inga problem med skärpa, bildstorleksförändring, ”keystone”, kontrast- och
ljusinställning.
Intervjun:
FP tyckte att det svåraste att förstå var att locket skulle fällas ut, eftersom det fanns ett
fönster i locket. FP letade istället efter ytterligare någon knapp att slå på, för att få igång
projektorn.
FP tyckte att det var frustrerande att inte förstå hur man skulle göra för att fälla ut det,
för FP fullt synliga, inbyggda stativet.
FP hade själv velat bestämma över när man ska ta bort inställningsmenyn från den
projicerade bilden. Nu försvinner den automatiskt efter några sekunder, vilket var
irriterande, om man inte var klar med aktuell inställning.
FP hade velat ha en manual tillgänglig.
Citat från FP under intervjun efter testet:
”Det är alltid problem med projektorer!”
”Jag föredrar bild på både skärmarna. Det borde vara default.”
”Menyerna är bra, men de skulle stannat kvar längre.”
”I en verklig situation hade jag frågat om hjälp.”
”Världens dummaste projektor!” (Syftar på locket på fönster i)
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Lärdomar:
Justera placeringen av FP:s placering (flytta bordet bort från projektorduken) för att få
bättre kameravinkel?
OBS! Måste dock behålla nuvarande placering om man ska få med datorns skärmbild
vid skärmbildsdubblering.
Justera observationspersonernas placering i observationsrummet, för att kunna utföra
arbetsuppgifterna bättre. Ändra vinkeln på monitorn?
Ska vi ha FP:s stol år andra hållet (med ryggen mot projektorduken), för att simulera en
”reell” situation?
Få tag i manual?
Orienteringsmanus och Scenario fungerade bra.
Justera TL:s Uppgiftslista och Observationsformulär.
Justera Pre- och Post-testformulär; Vad vill vi ha reda på och varför?
Tekniska problem:
Videohandkameran i taket slutade att visa bild – symbolen för att videoband saknas
visades på kamerans display.
Stativkameran behövde startas om två gånger (också ”joysticken”).
Inget ljud i uppspelningen av inspelat material?
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