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Abstrakt 
 

 

Syftet med den här uppsatsen var att belysa frågan om hur många användare 

det behövdes för att uppnå en viss mättnad i en användbarhetsutvärdering 

för en specifik flash-applikation kallad My Garden. De aspekter som låg till 

grund för denna uppsats var brytpunkten i ökningen av unika fynd i 

korrelation med höga procentsatser. Med hjälp av den formativa 

utvärderingen och analysen av denna gick det sedan att ta reda på vilka 

problem (så kallade fynd) som upplevdes av användarna i gränssnittet. 

Resultatet av analysen resulterade i 95 unika fynd i tio 

användbarhetsutvärderingar. Resultatet visade följaktligen att för denna 

sorts utvärdering behövdes sju användare för att uppnå 93 % av alla unika 

fynd som hittades och därmed uppnå en slags mättnad i avklingandet av 

hittade unika fynd. 
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Abstract 
 

The purpose of this report was to highlight the issue of how many people 

are needed to reach a certain level of saturation in a usability evaluation of a 

specific flash application called My Garden. The aspects that formed the 

basis of this study were the breakpoint in the growth of unique findings in 

correlation with high percentages.  The help of the formative evaluation and 

the analysis made it possible to find out what kind of problems (so called 

findings) the users experienced within the interface. The results of the 

analysis resulted in 95 unique findings in ten usability evaluations. The 

results showed consequently that for this kind of evaluation seven users 

where needed to reach 93 % of all unique findings and thereby achieve a 

kind of saturation in the unwinding of the findings of unique findings. 
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Förord 

 

Ett tack vill riktas till Martin Östlund lärare vid Linnéuniveristetet för all 

bra handledning och feedback i utvecklingsprocessen och för den stöttning 

som gavs i bistra tider.  

 

Tack även till Johan Thoresson, Anya Ernest och Johan Rund på Stendahls 

för chansen att visa vad jag går för och för den stöttning, teknisk support 

och handledning som krävdes för användbarhetsutvärderingarna. 

 

Målgruppen för denna uppsats är interaktionsdesigners, verksamheter och 

organisationer som skulle kunna intressera sig för att göra 

användbarhetsutvärderingar. Även högskolor/universitet och andra liknande 

intressegrupper skulle kunna läsa uppsatsen för att skaffa sig mer kunskap 

om hur många användare som kan behövas i en användarutvärdering. 

Uppsatsen kan även ligga till grund för företag som skall genomföra 

användarutvärderingar.   
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1 Introduktion  
 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till användbarhetsutvärderingar och 

vikten av användbarhetsutvärderingar. Bakgrunden för My Garden och 

företaget Stendahls presenteras och bakgrunden för uppkomsten av My 

Garden. Den forskning som har gjorts inom ämnet presenteras och smalnas 

av mot problemformulering och syfte för uppsatsens fallstudie.  Även de 

avgränsningar som sattes upp för användbarhetsutvärderingarna beskrivs i 

detta kapitel.  

 

1.1 Inledning 

 

I slutet av 80-talet fanns det inga offentliga IT-tjänster och endast ett fåtal IT-

produkter avsedda för privat bruk fanns tillgängliga. IT-produkterna förr var 

avsedda att användas i arbetssituationer och produkterna var skapade för 

detta (Användbarhet i praktiken wiki, 2011). Jakten på att utveckla 

användarvänliga och användbara program eller webbsidor låg inte i fokus för 

utvecklarna utan tekniska lösningar låg snarare i centrum (Spool et al, 2001). 

Ett ordbehandlingsprogram kunde till exempel i början av 90-talet bestå av 

100 olika funktioner. Sedan dess har utvecklingen tagit fart och i dagsläget 

kan liknande program innehålla 1500 funktioner (Påvels blogg, 2011). De 

som utvecklade IT-produkter var ingenjörer med förankring i det tekniska 

tankesättet (Computersweden, 2011). 

 

I dagsläget läggs mer fokus på användarvänlighet, användbarhet, elegans och 

estetik (Computersweden, 2011). Beställare kan idag förvänta sig mer av 

användbarhet än innan. Användbarhet och användarvänlighet kan spela en 

större roll i en tjänst än antal funktioner och specialeffekter. När företag 

utvecklar en produkt är det viktigt att företaget utvecklar produkten för 

användarna och inte åt beställarna. Pressen att lansera en produkt så snabbt 

som möjligt gör att ofärdiga versioner av en produkt eller tjänst introduceras 

på marknaden. En så kallad beta-version av en produkt lanseras ofta innan 

slutprodukten är klar. Detta för att användare skall kunna använda produkten 

och kunna ge feedback för framtida uppdateringar. Den ofärdiga versionen 

uppdateras i en iterativ process tills produkten en dag har sin officiella release 

(Nimade, 2011).  
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Utvärderingar bör ske kontinuerligt genom hela utvecklingsprocessen. 

Utvärderingar kan tillämpas så fort det finns något att utvärdera (Sharp et al, 

2007). Det finns många metoder för att utvärdera produkter. 

Expertutvärderingar kan ge en översyn som grundas på lärdomar om hur syn, 

minnesförmåga och intellekt kan fungera (Ottersten et al, 2002). Dessa 

egenskaper som tillhör människan bör påverka utformningen av gränssnittet.  

Användartester kan göras i olika skeden av en utvecklingsprocess. I tidiga 

skeden kan detta ske med pappersprototyper. I senare skeden kan 

användartesterna genomföras med hjälp av klickbara prototyper eller med, 

nästintill, färdiga produkter (Sharp et al, 2007). Med hjälp av fler iterationer 

av utvärderingar som utförs kan företaget nå de mål som är satta av 

beställaren. Olika tekniker och metoder för utvärdering används beroende på 

var i utvecklingsprocessen produkten befinner sig i. Detta för att säkerställa 

att produkten är på rätt väg och att utvecklingen inte går i fel riktning (Sharp 

et al, 2007).  

 

Input från användbarhetsutvärderingar av en applikation, webbsida eller 

tjänst kan vara mycket värdefull. Företagen som utför 

användbarhetsutvärderingar kan genom resultaten få en bra indikation på om 

de har gjort ett bra arbete eller ej. Företagen kan även få en fingervisning om 

hur mycket som behöver rättas till och skulle på så sätt kunna effektivisera 

arbetet. Det är av både företagets och beställarens vikt att göra användartester 

på ett sådant sätt att de ger resultat.  

 

1.2 Bakgrund till My Garden 

 

 

Företaget Stendahls som i många år haft Husqvarna som kund ombads att 

”fräscha” upp Gardenas webbplats (Gardena.com, 2011). Gardena är ett 

dotterbolag till Husqvarna som specialiserat sig på trädgårdsartiklar. Gardena 

hade då en befintlig bevattningstjänst på sin websida (Bilaga 1). I Tyskland, 

där Gardena har sitt huvudkontor, har även de då befintliga 

bevattningsplanerare-utvecklarna sitt kontor. Gardena bad de som hade byggt 

bevattningsplaneraren att ”fräscha” upp applikationen, samtidigt som den nya 

webbplatsen skulle utvecklas, och komma med en offert. Dock tyckte 

Husqvarna att de kunde fråga Stendahls, som skulle bygga den nya 

webbplatsen, om de hade ett bättre förslag. Stendahls fick nu knappt en vecka 

på sig att tänka ut ett nytt koncept med de bästa utvecklarna på företaget och 

komma med ett förslag och en offert. Stendahls förslag var att inte bara 

bygga en ny bevattningstjänst utan även göra den till ett community för 

trädgårdsintresserade. Förslaget presenterades för tyska chefen på Gardena 

och för chefen på Husqvarna och uppdraget föll på Stendahls (stendahls.se, 



   
 

9 
 

2011). I slutet av 2010 sattes arbetet med att utveckla tjänsten My Garden för 

Gardena och Husqvarna igång.  

 

Två utvärderingar hade gjorts innan på applikationen My Garden 

(gardena.com, 2011) under utvecklingsstadiet. En där en interaktionsdesigner 

på Stendahls har gått igenom den och en där två oberoende användare har fått 

testa applikationen. Den första utvärderingen som interaktionsdesignen hade 

gjort var en expertutvärdering där de problem som hittats skrivits upp på en 

lista tillsammans med åtgärdsförslag. Den andra utvärderingen som utfördes 

var en användarutvärdering, dock utfördes denna inte av en expert inom 

området användbarhet. Utvärderingen dokumenterades med en inspelning av 

skärmen på datorn och även ljudet spelades in. Emellertid granskades aldrig 

dessa utvärderingar av en expert och föll därför i glömska. De två 

utvärderingar som har utförts gjordes på en mycket tidig version av tjänsten.  

 

Även om utvecklarna hade användarvänlighet i åtanke var utvecklarna inte de 

tänkta användarna. Genom att ha användbarhet i åtanke när de utvecklade 

tjänsten kunde utvecklarna sätta sig in i användarnas tankesätt. Dock vet inte 

utvecklarna hur en användare kommer att reagera och handskas med verktyg 

och funktioner innan produkten har testats med användare ur 

målgruppen(Sharp et al, 2007).  

 

I mitten av 2011 var det hög tid för en release av den nya och uppfräschade 

betaversionen, av "My Garden"-applikationen, applikationen släpptes på 48 

olika marknader (Bilaga 2) (gardena.com, 2011). Den nya versionen av 

bevattningsplaneraren var nu mer än bara en bevattningsplanerare. Den nya 

inriktningen innebar nu ett trädgårdsverktyg för att planera trädgården med 

hjälp av illustrationer. Mer fokus hade lagts på trädgårdsdelen för att få 

användaren att leka med verktyget. Detta var något som den gamla 

bevattningsplaneraren inte inbjöd till i lika stor utsträckning. Även om fokus 

hade lagts mer åt trädgårdshållet hade bevattningstjänsten fortfarande en 

betydande del i applikationen. Mer illustrationer hade lagts till för att 

förenkla för användaren. Detta med siktet på att få användaren att tycka att 

det var roligt och enkelt att använda och planera sin trädgård och bevattning. 

 

Inför kommande uppdateringar var det viktigt för Stendahls men även för 

Gardena att få mer kunskap om vad användaren tyckte var bra och mindre bra 

med gränssnittet i My Garden. Detta för att kunna få en god grund att 

vidareutveckla My Garden åt Gardena och Husqvarna. För att få denna grund 

att stå på var det viktigt att genomföra en större användbarhetsutvärdering 

med den tänka målgruppen. I början av 2012 kommer lanseringen av My 

Garden 2.0. I den versionen kommer mer community-funktioner appliceras 

såsom: dela med dig av din trädgård på Facebook (facebook.com, 2011) och 
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på My Garden sajten, kommentera, lägga in bilder, gilla-funktion, 

trädgårdstips, kunna rita fler trädgårdar med mera. Användaren skall även 

kunna leta upp sin trädgård i GoogleMaps (maps.google.se, 2011) och kunna 

klistra in en bild som bakgrund på sin egen trädgård för att sedan rita av den. 

 

1.3 Tidigare forskning 

 

Den forskning som har gjorts inom olika metoder av utvärderingar är 

generellt mycket bred. Det fanns många olika teorier om hur utvärderare 

skulle kunna gå tillväga i olika situationer. Dock finns det inte många teorier 

att tillgå inom hur många användare som skulle vara med i en utvärdering för 

att få fram ett bra resultat eller att uppnå någon slags mättnad beroende på 

vilken utvärderingsmetod som valts. Den forskning som de flesta böcker och 

författare baserar sina utlåtanden på var Jakob Nielsen och Thomas K. 

Landauers artikel A Mathematical Model of the Finding of Usability 

Problems och Robert Virzis artikel Refining the Test Phase of Usability 

Evaluation.  

 

Virzi (1992) påstod att med hjälp av en Monte Carlo procedur kunde det 

beräknas hur många användare som skulle behövas till en utvärdering för att 

finna de viktigaste fynden i ett gränssnitt men också hur många användare det 

skulle behövas för att få fram ett visst procentantal av unika fynd.  

 

Nielsen & Landauer satte år 1993 upp en matematisk modell för att under 

pågående utvärdering kunna räkna ut hur många fler unika fynd som kunde 

finnas i gränssnittet. På detta sätt kunde det uppskattas hur många fler 

användare som behövdes för att uppnå utvärderingens förväntade mål.  

 

"For a “medium” example, we estimate that 16 evaluations 

would be worth their cost, with maximum benefit/cost ratio at 

four." 

(Nielsen J, Landauer T, 1993, s. 206) 

 

Nielsen & Landauer (1993) har även tagit i akt kostnader för utvärderingar. 

Detta kommer att presenteras närmare i teorikapitlet (2).  

 

 

 

 

 



   
 

11 
 

1.4 Problemformulering  

 

För att inte kostnaderna och tiden skall skena iväg i användartester är det 

viktigt att utvärderingen består av rätt antal användare, detta också för att 

uppnå önskat resultat. Hur många användare som skall vara med i en 

utvärdering beror på budget, komplexitet, tid och ambitionsnivå med mera 

(Nielsen et al. 1993). Då tid är pengar i företagens värld är det viktigt att 

användbarhetsutvärderingen får ut de önskade svaren som ställdes i början av 

planering till en så rimlig kostnad som möjligt (Nielsen et al, 1993).  

 

Kostnad och tid skulle kunna minimeras genom att utvärdera rätt målgrupp 

för tjänsten. Skulle fel målgrupp utvärderas är det inte säkert att resultatet blir 

det önskade. Skulle tjänsten vara väldigt stor kan företaget som utvecklar den 

till exempel kunna utvärdera vissa delar av tjänsten som de är mer osäkra på 

(Virzi, 1992). Den branschstandard som finns idag är baserad på Nielsens & 

Landauers (1993) påstående om att fyra till fem användare är tillräckligt för 

att få fram 85 % av alla unika fynd i en utvärdering. Denna standard, eller 

tumregel som många anser att det är, används flitigt (Spool et al, 2001). 

 

Det som intresserar företag var så kallade fynd. Definitionen av ett fynd kan 

vara svår att fastställa, den kan variera beroende på syftet med utvärderingen. 

Ett så kallat fynd kan vara ett avbrott i ett flöde, så kallade brott mot 

designprinciper eller när användaren trycker på fel knappar för att nå sitt mål 

med mera (Nielsen el al, 1993). Det är självklart bra att vara noggrann i 

utvecklingsprocessen och eliminera buggar med mera. Får 

utvärderingsresultaten för få fynd i ett användartest kan detta bero på diverse 

saker. Det kan till exempel vara att utvecklarna har gjort ett mycket bra jobb 

eller att fel målgrupp för tjänsten utvärderas (Sharp et al, 2007). Men när vet 

utvecklarna att de har fått tillräckligt med information för att veta om 

produkten eller tjänsten är användbar och passande för målgruppen? Det som 

är svårt att veta är hur många användare som skall läggas resurser på för att få 

ett gott resultat att arbeta vidare med.  

 

1.5 Syfte och frågeställning 

 

Syftet för Stendahls var att få den kunskap och information de var i behov av 

för att vidareutveckla applikationen My Garden. Stendahls ville ha en klar 

bild över vad som fungerade och över vad som inte fungerade i tjänsten. De 

ville även veta vad användarna tyckte var funktionellt och vad som kunde 

vidareutvecklas till nästa version av applikationen. 
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Syftet med den här uppsatsen var att belysa frågan om hur många användare 

det behövs för att uppnå en viss mättnad i användbarhetsutvärderingen för 

applikationen My garden. Med mättnad menas att kombinationen av faktorer, 

exempelvis kostnad, tid och resultat har uppnått önskad grad av 

tillfredsställelse för projektet. Om det upplevdes någon mättnad, hur många 

användare behövs i sådana fall i en användbarhetsutvärdering för att på ett 

kostnads- och tidseffektivt sätt planera sina utvärderingar för att få ett så bra 

resultat som möjligt. De tumregler som finns i branschen sattes för cirka 20 

år sedan (Spool et al, 2001). Även om tumreglerna har varit med länge i 

branschen finns det mycket lite forskning om de formler som satts upp för att 

se hur många unika fynd som finns kvar i ett gränssnitt efter få utvärderingar. 

Hur väl stämmer kurvor överens med de utvärderingar som gjordes för flera 

år sedan? Kan det finnas en liknelse mellan kurvor som inte är uträknade på 

samma sätt och kan de lambdavärden som sattes upp för tjugo år sedan 

stämma överens med dagens mer komplexa system.  

 

Huvudfråga:  

 
Kan det urskiljas någon slags mättnad i en användbarhetsutvärdering efter X 

antal användare?  

 

- Vad blir skillnaden mellan antalet unika "fynd" och X antal användare i 

en utvärdering?  

- Hur många användare behövs det i en användbarhetsutvärdering?  

- Vad är det optimala antalet användare att göra en 

användbarhetsutvärdering på beroende på denna typ av fallstudie? 

 

1.6 Avgränsning 

 

En dialog hölls med Stendahls för att få fram antal användare till 

utvärderingen. För att inte kostnaderna för användare skulle bli för stora 

valdes 15 användare ut. Detta för att få ett tillräckligt stort spann för att 

identifiera merparten av användbarhetsproblemen. Men även för att kunna se 

om det uppstår någon mättnad i resultaten och att någorlunda hålla sig till 

teorin som säger att 15 användare kan vara överflödigt att utvärdera i en 

användbarhetsutvärdering.  

 

För att inte användarna i utvärderingarna skulle fastna i detaljer i utförandet 

av att rita upp sin, eller en fiktiv, trädgård fastställdes en färdig mall att rita 

av. Mallen såg till att få med alla verktyg och de flesta av funktionerna i 

gränssnittet. Denna mall skulle alla användare rita av för att få en konsekvent 
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utvärdering. Mallen medförde även att användarna inte lade för mycket tid av 

utvärderingen vid ritandet av trädgården och kunde därför snabbare gå vidare 

till att påbörja sprinklerplaneringen.  

 

För att begränsa utvärderingen valdes, som nämnts, att begränsa antalet 

funktioner i gränssnittet. Däremot utvärderades alla verktyg i både trädgårds- 

och bevattningsplaneringen av My Garden applikationen.  

 

Beroende på hur lång tid användarna tog på sig för att gå igenom de 

viktigaste verktygen och funktionerna i sprinkler- och bevattningsplaneringen 

valdes ”logga in” och ”registrera sig” bort. Detta för att inte överskrida den 

tidsram som hade satts upp åt användarna men också för att den delen inte 

ansågs vara lika relevant för att testa hur användaren använder sig av 

funktioner och verktyg i gränssnittet.  

 

Resultatet kommer inte att analyseras med samma beräkningar som i teorin 

utan resultatet i denna rapport kommer att redovisas till viss del deskriptivt. 

 

1.7 Definition av begrepp  

 

Community 

Ordet betyder gemenskap. Är en mötesplats på internet. Kontakter med människor är 

nyckeln i ett Community. Människor träffas för att diskutera åsikter och intressen 

med varandra. Exempel på Communitys är sociala medier som Facebook. 

(Nationalencyklopedin, 2011) 

 

Kvoturval 

Ett kvoturval är ett urval för av hur användare till en utvärdering rekryteras in med 

hjälp av bestämda kvoter. Kvoterna kan baseras på kön, egenskaper och ålder. 

Kvoturvalet är inget slumpmässigt urval.  

 

Menta modeller 

Mentala modeller används för att förklara olika beteenden som användarna 

visar upp när de möter ett nytt problem. Det kan vara våra konceptuella 

intryck som hur saker fungerar, hur människor beter sig eller föreställningar 

om när vissa händelser äger rum. Säger vi till en vän att vi har åkt tåg 

kommer vännen troligen att föreställa sig hur vi har gått på tåget stämplat 

kortet och satt oss ner för att sedan bli kontrollerade av en tågvärd. Även om 

dessa detaljer inte har nämnts i samtalet kommer vännens mentala modell 

påvisa hur allt har gått till och oftast i vilken ordning det har skett (Krug S, 

2000). 
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Permutationer 

En matematisk permutation är en sammanställning av n värden. Varje värde 

kan endast förekomma en gång. Permutationer kan förekomma med 

upprepningar då n värden inte är olika. (Matematik minimum – Terminologi, 

2011) 

 
Tratt-teknik  

Med tratt-teknik menas att ett ämne börjar diskuteras på ett brett plan som 

sedan smalnas av mot en diskussion eller mot specifika områden. Tratt-

tekniken används ofta i uppsatser eller i intervjuer. (uppsatsguiden, 2011) 
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2 Teoretisk ramverk  
 

Den teori som ansågs vara lämplig var sådan som behandlade mättnadsgrader 

i utvärderingar. Virzi (1992), Nielsen & Landauers (1993) artiklar handlade 

om hur de fått fram en slags mättnad i både användbarhetsutvärderingar och i 

expertutvärderingar. Även sådan teori som sade emot Virzi och Nielsen & 

Landauer kändes relevant för en objektiv bedömning av resultaten som låg 

till grund för denna uppsats. Jared Spool och Will Schroeder (2001) skrev en 

artikel där de mer eller mindre avfärdade teorin om att fem användare är 

tillräckligt för att få fram ett bra resultat i en användbarhetsutvärdering. 

 

2.1 Användbarhet 

 

Enligt Ottersten och Berndtsson (2002) innebär användbarhet en kvalité hos 

interaktiva produkter som uppfyller beställarens och målgruppens syfte. 

Produktens användbarhet visar sig i interaktionen mellan användaren och 

produkten över en tidsperiod.  För att kunna utforma en interaktiv produkt 

eller tjänst behöver kunskaper inom nytta, sammanhang och det mänskliga 

systemet vara i centrum.  

 

 

Nytta 

Produkten förväntas ge en effekt eller bidra med något. Nyttan för beställaren 

kan vara ökad försäljning, verksamhetsnytta eller samhällsnytta. Ser vi ur 

användarnas perspektiv kan nyttan av produkten vara exempelvis 

effektivisering, förenkling eller nöje. Produkten kan effektivisera nyttan för 

kunden eller förenkla en speciell situation.  

 

Sammanhang 

Produkten måste ha ett sammanhang till omgivningen som den skall 

användas inom. Här skall utvecklaren ha i åtanke i vilket sammanhang som 

produkten skall användas. Ottersten och Berndtsson (2002) beskriver fyra 

olika sammanhang: Det psykiska, fysiska, sociala och organisatoriska. Med 

det psykiska sammanhanget menas att produkten skall anpassas till stress, 

osäkerhet med mera. Med det fysiska sammanhanget menas att produkten 

skall anpassas till hur den skall användas. Skall produkten användas till 

exempel i en smartphone skall knappar och dylikt anpassas för händer och 

fingrar. Med det sociala sammanhanget menas med att produkten skall 

anpassas till individens sociala normer. Det kan till exempel innebära att 

användaren vill vara privat. Med det organisatoriska sammanhanget menas 

att produkten skall anpassas till organisationen. Till exempel om det är en 
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budfirma som skall ha den interaktiva produkten skall produkten vara 

anpassad för budfirman. (Ottersten och Berndtsson, 2002) 

 

Det mänskliga systemet 

Utvecklarna skall ta hänsyn till egenskaper som de individer besitter som 

skall använda produkten. Det kan vara generella egenskaper som hur vi 

människor minns information, ser mönster utifrån tidigare erfarenheter, vad 

vi ser och hur vi uppfattar produkten. Men det kan även innebära specifika 

egenskaper inom målgruppen så som kunskap, mentala modeller, 

funktionsnedsättningar eller attityder.  

 

För att uppnå en bra användbarhet bör dessa tre egenskaper stå i god relation 

till varandra. Användbarhet är en egenskap som uppkommer när produkten 

används (Ottersten et al, 2002). Detta kallas även för användningskvalité där 

fokus ligger på användningen av produkten i stället för på själva produkten. 

 

2.2 Behovet av utvärdering 

 

Avsikten med att utvärdera en produkt är att göra produkten effektivare för 

användningen den är tänkt till. Utvärderingar kan ske när som helst i 

utvecklingsprocessen. Dock måste det finnas något att utvärdera 

(Användbarhet i praktiken wiki, 2011). Det kan till exempel vara en 

pappersprototyp eller en liten del av en tjänst. Det finns många olika sätt att 

utvärdera produkter på. Den utvärdering som utses bör vara anpassad till 

produkten och inte tvärtom.  Utvärderingar är också behövliga för att ta reda 

på att användare kan använda sig av produkten. Idag vill användare inte bara 

ha en fungerande produkt de vill även att produkten skall vara engagerade 

och tillfredställande (Sharp et al, 2007). Vilken utvärderingsmetod som skall 

användas bestäms oftast av syftet och vilken typ av produkt det är som skall 

utvärderas.  

 

Det finns många olika metoder för utvärdering. Första steget i förarbetet till 

en utvärdering var att ta reda på vad företaget ville ha ut av utvärderingen. Är 

syftet att göra en summativ utvärdering så utvärderas det om pengarna har 

spenderats på ett ekonomiskt berättigat sätt.  

 

Om syftet med utvärderingen istället är att ta reda på om produkten är på rätt 

väg i designprocessen eller om produkten fortsätter att möta användarnas 

behov skall en formativ utvärdering utföras. Formativa utvärderingar täcker 

ett brett spann av designprocessen, allt från tidiga sketcher och prototyper till 

en nästan färdig produkt. Formativa utvärderingar kan även användas för att 

underhålla en färdig produkt (Sharp et al, 2007). De utvärderingar som 
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kanske är mest kända och mest frekventa är expertutvärderingar och 

användbarhetsutvärderingar.  

 

Med expertutvärderingar kan brister lokaliseras i ett gränssnitt, till en mycket 

låg kostnad. Granskningen av gränssnittet grundas i första hand på kunskaper 

som minne, syn, hur mentala modeller samstämmer med gränssnittet samt 

hur detta kan inverka på designen av ett användargränssnitt (Användbarhet i 

praktiken wiki, 2011). Syftet med en utvärdering är att med en liten insats få 

ut stor nytta, det vill säga finna så många användbarhetsproblem som möjligt. 

Efter utvärderingen bör en lista på problemen samt åtgärder upprättas. En av 

de expertutvärderingar som anses vara känd och väl beprövad är Jakob 

Nielsens "10 Usability Heuristiscs" (Sharp et al, 2007, s 686).  

 

Användbarhetsutvärderingar kan vara dyrare än expertutvärderingar, dels 

beroende på kvantitet av användare och även tiden som tillhandahålls för 

utvärderingen, men genom dessa utvärderingar får utvecklare och beställare 

en större insikt i hur användaren kommer att använda produkten. Användaren 

får realistiska uppgifter och genom de uppgifterna identifieras problem som 

tenderar att uppkomma när användaren använder produkten (Ottersten, 

Berndtsson, 2002).  

 

Genom att fånga upp de problem som uppkommer kan utvecklarna få ett bra 

underlag till orsakerna bakom problemen.  För att få så bra 

användbarhetsutvärderingar som möjligt är det viktigt att sätta in användarna 

i en verklighetstrogen miljö. Grundprincipen i en användbarhetsutvärdering 

är enligt Ottersten och Berndtsson (2002)  att det skall finnas en användare 

och en handledare och att användaren uppmanas till att tänka högt. En av 

testledarens arbetsuppgifter är att ge användaren scenarion. Användaren kan 

på så sätt skapa sig en mental bild och lättare sätta sig in i sammanhanget och 

uppgifterna. Under hela utvärderingen ställer testledaren frågor om vad som 

sker och hur användaren tänker.  

 

2.3 Vad kan ett fynd vara?  

 

I en expertgranskning av ett gränssnitt uppmärksammas hur principfast 

gränssnittet är, hur tydlig eller förvillande interaktionen med produkten är 

eller hur väl gränssnittet är utformat för att stödja användaren i sin tolkning 

av informationen (Användbarhet i praktiken wiki, 2011).  

 

I en användbarhetsutvärdering kan ett fynd innebära hur användaren 

använder sig av produkten, vilka svårigheter användaren stöter på och orsaker 

till att problemen uppstår.  
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Tiden det tar för användaren att nå fram till ett mål är även en viktig aspekt i 

en del utvärderingar. Fitt´s lag syftar till att ta reda på tiden det tar att föra 

muspekaren till exempelvis en knapp. Hick´s lag syftar till den tid det tar för 

användaren att hitta målet i gränssnittet med hjälp av perception. Då blir 

fynden den tid det tar att utföra uppgiften (Raskin J, 2000). 

 

Ett fynd kan alltså se mycket olika ut beroende på vilken typ av utvärdering 

som används och vad utvärderingen har för syfte. Nielsen & Landauer (1993) 

skriver i sin artikel att ett fynd är de problem som användaren ställs inför. 

Problemen beror på två faktorer enligt Nielsen & Landauer (1993).  För det 

första måste användaren uppleva problemet och för det andra måste 

utvärderaren se att användaren upplevde problemet.  

 

2.4 D.E.C.I.D.E 

 

Denna mall utgör ett ramverk för användbarhetsutvärderingar. Mallen ger en 

klar uppfattning om hur arbetet kan läggas upp med klara definitioner av mål 

och relevanta grundfrågor. (Sharp et al, 2007 s.626). 

 

Determine the goals 

Målen för utvärderingen sätts upp. Vilka eller vem utvärderingen är avsedd 

för är viktigt att veta för att få ut ett bra slutresultat. Målsättningarna som 

sätts upp skall vara riktlinjer för hela utvärderingsprocessen. Hur målet med 

utvärderingen definieras kan vara avgörande för vilken metod som används 

vid själva utvärderingen. 

 

Explore the questions 

För att kunna eftersträva målen bör relevanta frågor formuleras, detta även 

för att få en översikt över de frågor som finns i gränssnittet.  Mer generella 

frågor kan delas upp i mer specifika underfrågor. Frågor kan även 

detaljredovisas mer beroende på hur lätta resultaten är att utvärdera.  

 

Choose the evaluation paradigm and techniques 

I detta steg väljs vilken metod som skall användas för utvärderingen. Detta 

väljs utifrån de mål och frågor som har identifierats. Ifall det visar sig att den 

utvärderingsmetod som valdes inte går att utföra på grund av bristfälliga 

resurser skall överväganden göras.  

 

Identify practical issues 

För att undvika praktiska komplikationer är det viktigt att fastställa vilken 

eller vilka metoder för utvärdering som ska användas. Det är även viktigt att 
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fastställa önskvärda egenskaper som försöksdeltagarna skall inneha. Detta 

kan inkludera ett flertal aspekter så som erfarenhet, datorvana, personliga 

egenskaper, kompetensnivå eller vilken populationsgrupp som användarna 

tillhör. Detta är viktigt för att kunna sålla bland potentiella deltagare. Då en 

begräsning kan vara resurser av olika slag är det viktigt att fastställa vad som 

behövs för att kunna genomföra utvärderingen som till exempel material, 

lokaler med mera. Det är även viktigt att se till att det finns ett schema eller 

tidsbegränsningar som kan styra utvärderingen.  

 

Decide how to deal with ethical issues 

En utvärdering av etiska aspekter sker i detta steg. Denna punkt är viktigare 

om användartester skall användas som metod. Genom att analysera etiska 

aspekter kan man skydda individers integritet och personuppgifter. Analysen 

om vilken information som skall presenteras skall godkännas av de 

involverade. Skriftliga avtal kan skrivas.  

 

Evaluate, interpret and present the data 

Här identifieras frågeställningarna utifrån resultaten av utvärderingen. 

Resultaten skall presenteras och frågeställningar om hur resultaten samlats in 

skall presenteras på ett lämpligt sätt. Validitet av utvärderingen analyseras för 

att se hur pass väl resultaten stämmer överens med de mål som sattes upp i 

början. Även pålitligheten i utvärderingen skall analyseras, det vill säga om 

utvärderingen går att återskapa ifall en liknande studie skulle genomföras.  

 

2.5 Användbarhetstest 

 

Genom att ge användarna realistiska uppgifter att utföra, identifieras problem 

(så kallade fynd) som kan komma att uppstå när produkten kommer att 

användas i sin verkliga miljö. Framförallt hittas eventuella orsaker till 

problemen. Orsakerna till problemen ger en bra grund till att förbättra 

produkten och ta den ett steg vidare.  

 

Användartesterna skall utföras i en så realistisk miljö som möjligt. Det 

optimala är att utföra testerna i den miljö som produkten skall användas i 

(Användbarhet i praktiken wiki, 2011). Dock finns det ofta tekniska hinder 

och andra hinder för att detta skall vara möjligt att utföra.  

 

Utvärderingsmetoden think-aloud (Nielsen and Loranger, 2006, s 6-7) är en 

av de vanligare metoderna som används i användbarhetstester. Detta test kan 

även kallas för ett strukturerat användartest (Användbarhet i praktiken wiki, 

2011). Metoden går ut på att användaren skall prata och tänka högt hela tiden. 

Har användaren en känsla som säger att någonting inte är bra skall detta 
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påpekas. Meningen med utvärderingen är att se hur användare använder sig 

av tjänsten och hur de tänker och tycker. Inspelningar av ljud och det som 

pågår på dataskärmen sker samtidigt som utvärderingen pågår. På detta sätt 

kan utvärderaren sedan gå igenom vad som har skett under utvärderingen och 

få en djupare insikt i hur användaren använt sig av tjänsten. Det finns fyra 

olika roller i ett användartest.  

 

Användaren är den som skall genomföra själva testet. 

 

Testledaren är den som ansvarar för att användaren känner sig till freds och 

bekväm i situationen. Testledaren är även den som ställer frågorna samt 

förklarar användarens uppgift i utvärderingen.  

 

Observatören är den som har till uppgift att notera vad som händer i 

utvärderingen. 

 

Vittnet är oftast beställaren eller projektledaren. Vittnet skall vara en person 

som har stort intresse av utvärderingen.  

 

2.6 Fem användare är tillräckligt för ett bra resultat 

 

Under slutet av 1980-talet och i början av 90-talet var utvärderingar av 

gränssnitt dyra, tidskrävande och betungande. (Virzi, 1992). Alternativen 

som användes till att minska kostnaderna var att skala ner funktionerna i 

gränssnittet eller att endast utvärdera en enskild del av ett system. Därför 

ansåg Virzi med flera att det var hög tid att minska kostnaderna. 

2.6.1 Virzi 

 

Virzi skrev 1992 en artikel om hur många användare som behövdes i en 

användbarhetsutvärdering för att få fram de viktigaste fynden i gränssnitten 

och hur många användare som behövdes för att få fram en viss procentandel 

av alla fynd.   

 

“The focus of this paper is on another alternative for reducing 

the cost of designing user interfaces: running fewer subjects in 

any iteration of a usability test.”  

(Virzi, 1992, s.457) 

 

Virzi (1992) utförde tre olika slags utvärderingar för att komma fram till sin 

slutsats. Alla tre utvärderingarna relaterade till hur många problem som 
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hittades med metoden think-aloud. Användarna som Virzi använde sig av var 

inte insatta i tjänsten eller i interaktionsdesign.  

 

I det första experimentet låg fokus på att visa att sannolikheten för att avslöja 

ett nytt användbarhetsproblem minskar i takt med att fler användare deltar i 

utvärderingen. De tolv deltagarna som deltog i utvärderingen fick i uppgift att 

utvärdera en manual till en röstbrevlåda. Innan utvärderingen startade fick 

deltagarna en möjlighet att på förhand läsa igenom manualen om de så 

önskade.  

 

Utvärderingen utfördes med hjälp av think-aloud metoden. Resultatet av 

utvärderingen gav 13 olika användbarhetsproblem.  En användare avslöjade 

åtta av tretton fynd (62 %) medan en annan användare avslöjade två fynd (15 

%). Därefter tillsattes en Monte Carlo procedur till siffrorna för att härleda en 

proportionell kurva i proportion till ej funna fynd sett till antal användare i 

utvärderingen. Med hjälp av ett datorprogram genererade Virzi (1992) fram 

500 permutationer ämnesvis för att räkna ut medeltalet av unika fynd vid 

varje utvärderingstillfälle (1-12), se figur 1. De 500 permutationerna gjordes 

för att få fram resultaten i en oberoende ordning. Detta för att den 

genomsnittliga kurvan var mer intressant än den ordning som utvärderingarna 

utfördes i. 

 
Figur 1, Andelen användbarhetsproblem som avslöjats visas som en funktion av antalet medverkande i 

utvärderingen (heldragen linje). De värden som förväntas om p = 0,321 visas som streckad linje.  



   
 

22 
 

Enligt Virzi (1992) indikerade sannolikhetsteorin på att proportionen problem 

som kunde förväntas finnas vid ett givet utvärderingstillfälle uttrycks av 

formeln 1-(1-p)
n
. P står för sannolikheten att upptäcka ett givet problem. N är 

urvalets storlek. Virzi uppskattade sannolikheten att finna ett fynd till 0.32 

och använde detta till funktionen för den ej heldragna linjen i figur 3.  

 

Resultatet av den första utvärderingen visade att de första användarna som 

utvärderades skulle sannolikt låta utvärderaren avslöja majoriteten av fynden. 

Resultaten visade även att nya fynd avtog med ytterligare utvärderingar. Virzi 

(1992) konstaterade att endast tre användare var tillräckligt för att få fram i 

genomsnitt 65 % av fynden. Han ansåg att fem användare kunde få fram 80 

% av fynden och att det behövdes nio användare för att få fram 95 % av 

fynden i det första experimentet.  

 

I Virzis andra utvärdering testades en datorbaserad möteskalender. 20 

studenter medverkade i utvärderingen. Varje enskild utvärdering innehöll 21 

uppgifter och varade under 60 minuter. Utvärderingarna spelades in med 

både ljud och bild för att på så sätt kunna analyseras senare. 40 potentiella 

fynd hittades i analysen av utvärderingen. Dessa fynd blev klassade efter en 

skala på ett till sju, där ett innebar en låg sannolikhet att inverka på 

användarbarheten i systemet och sju innebar ett allvarligt hinder för 

användningen av programmet Den utvärdering som gav mest fynd hittade 19 

av 40 fynd medan den utvärdering som gav minst antal fynd hittade åtta 

stycken. Virzi använde formeln från den första utvärderingen med siffrorna 

från utvärdering nummer två. Femhundra permutationer generades vilket gav 

den ej ifyllda linjen i figur 2. Den ifyllda linjen visade proportionen av 

hittade fynd som en funktion av antal användare som deltog i utvärderingen.  

 

Figur 2 Andelen användbarhetsproblem som avslöjats visas som en funktion av antalet medverkande i 

utvärderingen (heldragen linje). De värden som förväntas om p = 0,36 visas som streckad linje.  
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Resultaten av utvärdering två liknade resultaten av utvärdering ett. Ungefär 

80 % av fynden hittades efter fem utvärderingar. Samma slutsats som i den 

första utvärderingen kunde därmed dras, det vill säga att antalet fynd ökade, 

dock ej unika fynd, med ökat antal användare. Rankningen av allvarliga och 

ej allvarliga fynd visade att när allvarhetsgraden på problemen ökade så 

ökade också sannolikheten att problemen blev upptäckta redan av några av de 

första användarna. Virzi (1992) såg ett problem i att utvärderarna som 

analyserat utvärderingen och funnit fynden även poängsatte dem. Virzi ansåg 

att detta kunde påverka resultatet i negativ mening då utvärderarna kunde 

blivit influerade av utvärderingarna och kännedomen av problemfrekvensen. 

Virzi tyckte inte att resultatet av poängsättningen var objektiv och därför 

utförde han en tredje utvärdering.   

 

I den tredje utvärderingen utvärderades ett talvalssystem för telefoni. 

Systemet kunde ta hand om hundratals samtal om dagen. 20 användare 

utvärderades individuellt. Utvärderingen bestod av 7 olika uppgifter.  

 

Efter en genomgång av utvärderingarna identifierade Virzi, med hjälp av en 

medarbetare, 17 olika fynd. För att inte hamna i samma situation som i 

utvärdering två, ombads sex experter inom området interaktionsdesign att 

ranka fynden efter hur allvarligt de påverkade användbarheten i systemet. De 

17 fynden presenterades i slumpmässig ordning för experterna och rankades 

sedan efter hög, medium och låg inverkan på användbarheten i 

talvalssystemet. Experterna fick inte tillgång till utvärderingarna men de fick 

däremot tillgång till systemet som utvärderades. 

 

Figur 3 Andelen användbarhetsproblem som avslöjats som en funktion av antalet användare för alla 

problem i en viss svårighetsgrad. Alvarligare problem tenderar att avslöjas inom de första 

utvärderingarna.  
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Efter att fynden blivit rankade ställde Virzi (1992) upp dem i en graf, efter 

500 permutationer, med en kurva för varje svårighetsgrad, se figur 3. 

 

Resultat av den tredje utvärderingen bekräftade de antaganden som gjordes i 

det andra experimentet: När ett fynds svårhetsgrad ökar så ökar även 

sannolikheten att hitta fyndet redan inom de första utvärderingarna. Virzi 

konstaterade att av de högst rankade fynden så påträffades samtliga redan 

efter fem utvärderingar medan endast 55 % av de lägst rankade fynden 

hittades i samma antal utvärderingar. 

 

Det sammanlagda resultatet av de tre utvärderingarna visade att cirka 80 % 

av användbarhetsproblemen blev identifierade efter endast fem användare. 

Viktiga användbarhetsproblem var mer sannolika att bli funna med få 

användare än de mindre viktiga användbarhetsproblemen.  

 

A practitioner who chooses to run a small number of subjects 

will identify most of the major usability problems and some 

proportion of the less important problems.  

(Virzi, 1992, s.467) 

 

2.6.2 Nielsen & Landauer 

 

År 1993 skrev Jakob Nielsen och Thomas Landauer en artikel där de satte 

Virzis metod och teorier på prov. Med hjälp av Poisson-processer ställde de 

upp en liknande matematisk modell som Virzis. Med denna matematiska 

modell kunde de med endast ett fåtal utvärderingar räkna ut hur många fynd 

som ännu inte hade hittats i gränssnittet. Nielsen & Landauer (1993) 

jämförde 11 olika utvärderingar, användarutvärderingar i fem olika gränssnitt 

och heuristiska utvärderingar i sex gränssnitt.  I en heuristisk utvärdering får 

användarspecialister utvärdera produkten efter ett bestämt antal 

användbarhetsprinciper. Användarutvärderingarna baserades på riktiga 

användare som inte hade någon större erfarenhet av användbarhet eller det 

gränssnitt som skulle utvärderas. Nielsen & Landauers skriver att Poisson-

modellen kan hjälpa företag att räkna ut de fynd som ej har hittats ännu detta 

för att veta när det är dags att avsluta utvärderingen. Poisson-modellen som 

Nielsen & Landauer (1993) gjorde sina beräkningar efter ställdes upp på 

följande sätt:  

 

Found(i)=N(1-(1- λ)
i
) 
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Found(i) är antal funna problem i utvärderingarna från i antal oberoende 

användare. N är de sammanlagda användbarhetsproblemen i gränssnittet. λ är 

sannolikheten för den genomsnittliga andelen problem som hittades av en 

användbarhetsutvärdering. 1-λ är sannolikheten för att ett fynd förblir 

oupptäckt under ytterligare en utvärdering, givet att fyndet inte har upptäckts 

tidigare. Se figur 4. 

 

Enligt Nielsen & Landauer (1993) hittades i genomsnitt 33 % av 

användbarhetsproblem vid en undersökning med en användare. 

 

Artikeln som Nielsen & Landauer skrev tog även i beaktning kostnader och 

förmåner av utvärderingar i olika kvantiteter. Genom att uppskatta kostnader 

för utvärderingar gjorda med dessa två sorters metoder kunde Nielsen & 

Landauer med Poisson-modellen göra beräkningar på kostnader och förmåner 

för utvärderingarna. De beskrev i sin artikel tre olika storlekar av projekt: litet 

projekt, mellanstort projekt och mycket stort projekt. I det lilla projektet 

uppskattade de att det krävdes sju användarutvärderingar och 9 heuristiska 

utvärderingar. Till det mellanstora projektet behövdes det 15 

användarutvärderingar och 16 heuristiska utvärderingar. I det mycket stora 

projektet krävdes det 20 användarutvärderingar och 21 heuristiska 

Figur 4 Kurva plottad från de enskilda utvärderingarna. Linjerna markerar monterade kurvor 

enligt uträkningen av den matematiska modellen. Värdena har normaliserats till proportionerna 

än absoluta antal. 
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utvärderingar. De uppskattade kostnaderna för en utvärdering (enligt 1993 års 

dollarkurs) skulle innebära att heuristisk utvärdering skulle kosta i fasta 

kostnader 4000 dollar och i rörliga kostnader 600 dollar. En 

användarutvärdering skulle ha en fast kostnad på 3000 dollar och en rörlig 

kostnad på 1000 dollar per användare. Dessa siffror uppskattade Nielsen & 

Landauer med hjälp av publicerad litteratur och sina egna erfarenheter.  

 

Nielsen & Landauer (1993) använde ett medeltal av λ från alla elva 

undersökningarnas λ. Nielsen et al poängterar dock att λ varierar för olika 

projekt. Därför skall resultaten endast ses som ungefärliga tumregler som kan 

användas till att få fram grova uppskattningar innan starten av ett projekt. 

 

 

Med dessa uppskattade siffror räknade Nielsen & Landauer (1993) ut att mest 

kostnadseffektivt och förmånligt var att göra ett mellanstort projekt (se figur 

5). Från denna figur drogs slutsatserna att 3.2 användare eller 4.4 heuristiska 

utvärderare skulle bli mest kostnadseffektivt och mest förmånligt.  

 

Nielsen & Landauer (1993) fastslog att Poisson-modellen förklarar relativt 

bra upptäckten av fynd i användarutvärderingar och heuristiska utvärderingar. 

De ansåg därför att modellen kunde användas till att förutse antal eventuella 

fynd som väntade på att hittas även om utvärderingen redan hade påbörjats.  

 

Figur 5 Förhållandet mellan nytta och kostnader för att använda olika antal heuristiska utvärderingar 

och användbarhetsutvärderingar för att hitta användbarhetsproblem i ett medelstort projekt.  
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"For a “medium” example, we estimate that 16 evaluations 

would be worth their cost, with maximum benefit/cost ratio at 

four." 

(Nielsen J, Landauer T, 1993, s. 206) 

 

2.7 Fem användare är inte tillräckligt för ett bra resultat 

 

År 2001 skrev Jared Spool och Will Schroeder en artikel som de tyckte 

motbevisade både Virzis (1992) och Nielsen et al´s, (1993) teorier. Spool & 

Schroeder ansåg att det fanns fler aspekter som spelade in på ett 

användbarhetstests utfall. De aspekter som de ansåg kunde spela in var 

produkten, utvärderaren, användarna, komplexiteten av utvärderingens 

uppgifter eller teknikerna som användes. Detta var något som Nilsen et al, 

och Virzi inte satte så stort värde i, enligt Spool & Schroeder.  

 

De lät 49 användare utvärdera köpprocessen hos fyra olika e-handelssidor. 

Alla 49 utvärderingar innehöll samma uppgift. Uppgiften var att hitta en 

produkt och sedan köpa den. Det enda som kunde skilja sig åt i 

utvärderingarna var vilken produkt som köptes och detta styrdes helt av 

användarna själva. Ur de 49 olika testerna fick utvärderarna ut 378 fynd som 

hindrade användarna i köpprocessen. Även om det bara var en uppgift som 

gavs till användarna utvärderades hela köpprocessen i de fyra gränssnitten. 

Figur nummer 6 visar de fynd som hittades i varje utvärdering för varje 

webbsida och hur många av dem som var nya fynd.  

 

Det uppskattade antalet tester som behövdes för att hitta en fraktion av alla 

användbarhetsproblem baserades på ett antagande av värdet L i Nielsens och 

Landauers (1992) artikel. Sannolikheten för att hitta ett nytt fynd i ett 

användbarhetstest i var:  

 

Pi = L 
(i-1) 

(1) 

Figur 6 Fynd funna av utvärderingar.  
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Pi var inte bara den förväntade delen av fynd i test i som var nya, utan även 

fraktionen av nya fynd som ej ännu hade hittats. Om det gick att uppskatta L 

gick det också att uppskatta utvärdering nummer i och de fynd som där kan 

finnas kvar att hittas i gränssnittet. 

 

I en av de artiklar som Spool & Schroeder (2001) refererade till hävdades det 

att fem användare var tillräckligt för att få ut 85 % av fynden ur praktiskt 

taget vilken webbsida som helst. Dock visade Spool & Schroeders (2001) 

data att efter de fem första intervjuerna hade endast cirka 35 % av fynden 

hittats (figur 7).  

 

Spool & Schroeder (2001) konstaterade att allvarliga användbarhetsproblem 

inte hittades tidigt i denna typ av utvärdering. I utvärderingen på den första e-

handelssidan hittades de allvarligaste problemen först i utvärderingarna 13 

och 15. Deras konstaterande jämfördes i artikeln med Virzis (1992) påstående 

att de allvarligaste problemen hittades i de första utvärderingarna.  

 

A good test finds a lot of problems with each user, and a rapidly 

decreasing fraction of new problems. 

(Spool et al, 2001, s.286) 

 

Då Spool & Schroeder (2001) uppskattade genomsnittet av L kom de fram 

till att L inte blev högre än .16 för någon av e-handelssidorna. Då Spool & 

Schroeder jämförde sina resultat med resultaten i Nielsen & Landauers 

Figur 7 T10% gjord efter varje färdig utvärdering.  
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(1993) olika tester såg de att Nielsen & Landauer fick betydligt högre L-

värde i samtliga utvärderingar. Spool & Schroeder ansåg att anledningarna 

till varför e-handel inte hade samma L-värde som i Nielsen & Landauers 

artikel var:   

  

Today's web sites have millions of pages of complex data where 

users have to make many personal choices. 

(Spool et al, 2001, s.286) 

 

Innebörden av deras fynd visade att fundamentala förändringar i vårt 

tänkande kring användbarhetsutveckling behöver ske. Spool & Schroeder 

ställde sig frågan: Vad händer med utvecklingsprocessen när antalet 

utvärderingar inte kan förutsägas innan utvärderingarna har startat? 

 

Spool & Schroeder (2001) påstod att det var länge sedan Nilsen et al (1993) 

och Virzi (1992) gjorde sina undersökningar och att tekniken mellan början 

av 90-talet till 2000-talet hade ändrats avsevärt. Det som skilde 

undersökningarna åt var att Nielsen & Landauer bland annat utvärderade en 

röstbrevlåda för telefoni och att Spool & Schroeder utvärderade ett mer 

avancerat gränssnitt (e-handelssida) och att det var därför skillnaderna i 

resultaten blev så stora. De anser även att de många valmöjligheterna i 

gränssnittet som de utvärderade spelade in på resultatet.  

 

Analysen av data indikerade att tidigare teorier om antal användare i en 

utvärdering fortfarande kunde användas med gott resultat, men mer arbete 

behövdes göras för att fastställa ett passande värde av L för utvärderingar 

gällande internetsidor.  

 

It looks very much like five users are not enough. 

(Spool et al, 2001, s.286) 
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3 Metod 
 

I detta kapitel redovisas i detalj fallstudien, vad My Garden är för flash-

applikation, de verktyg som finns i applikationen samt vad My Garden har 

för syfte. Användbarhetsutvärderingarna som har utförts till grund för 

Stendahls och den vetenskapliga frågan redovisas i detalj. Vilka metoder som 

låg till grund för utvärderingarna och hur dessa genomförts beskrivs också i 

detta kapitel. Detta för att skapa en god förståelse om hur arbetet har gått till 

och för att påvisa den tillförlitlighet som uppsatsen bygger på.  

3.1 Vetenskaplig ansats 

 

Den vetenskapliga ansats som kom att stå till grund för uppsatsen var en 

jämförande fallstudie med ett deduktivt upplägg, då egna 

användbarhetsutvärderingar har genomförts och sedan jämförts med teorins 

påståenden. Med ett kvantitativt förhållningssätt kan de påståenden som togs 

upp i teorin jämföras med de användbarhetsutvärderingar som genomförts. 

Arbetet i uppsatsen har skett med den så kallade tratt-tekniken. Med denna 

metod bevarades ett öppet sinne innan arbetet smalnades av mot syfte och 

frågeställning. Med hjälp av empirin besvarades frågeställningen så väl som 

möjligt utan att använda inferentiell statistik.  

 

3.1.1 Fallstudie 

 

Utgångspunkten för denna uppsats har varit en fallstudie av My Garden för 

Stendahls. En fallstudie valdes för att få djupare kunskap om hur många 

användare som behövs för en användbarhetsutvärdering men även för att få 

en djupare inblick i de tumregler som används i branschen verkligen stämmer 

överens med resultaten i en användbarhetsutvärdering eller om de 

uträkningsmetoder som finns tillhandahållna bör användas mer. Det som 

karakteriserar en fallstudie är inriktningen på endast en undersökning som ger 

empirisk grund för diskussion. Målet med denna typ av undersökning var att 

åskådliggöra möjligheter inom branschen samt ge en djupare insikt i hur en 

användbarhetsutvärdering kan genomföras. Fördelarna med en fallstudie var 

att kunna gå in djupare på ämnet och att upptäcka brister som kanske inte 

hade blivit blottade i en grund undersökning.  
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3.2 Beskrivning av My Garden 

 

Den interaktiva flash-applikationen My Garden som är en del av Gardenas 

webbplats är en tjänst som kunder som är intresserade av att planera sitt eget 

sprinklersystem kan använda sig av för just planering. Denna typ av hög 

interaktiva online-planeringsverktyg har ökat i antal de senaste åren. Företag 

vill ge kunderna fördelen att själva kunna ta kontroll över planeringen av till 

exempel trädgård, kök, badrum med mera. Applikationerna är ofta mycket 

avancerade och påminner mer om ett datorprogram än en applikation på en 

webbplats. Det är viktigt att fånga användaren med en gång när de börjar 

använda applikationen. Användare är ofta mer flyktiga och mindre 

tåligmodiga på internet än om de har laddat ner eller köpt ett datorprogram. 

Får inte användaren det stöd som behövs med en gång är det stor sannolikhet 

att användaren stänger ner webbfönstret eller letar sig vidare till en enklare 

applikation som kan hjälpa till med den tänkta uppgiften. Därför är det viktigt 

att ge användaren ett smidigt och enkelt sätt att börja med applikationen och 

med enkla medel ge användaren den information den behöver för att ta sig 

vidare. 

 

My Garden är utvecklad i en programvara som heter Adobe Flash. Vanligtvis 

används flash till rörliga annonser, spel med mera (Svenska artiklar 2011). 

My Garden har en annan typ av interaktivitet som inte de vanligt 

förekommande flash-applikationer har. Meningen är att kunden skall rita upp 

sin trädgård med hjälp av tre verktyg. Dessa tre verktyg är polygon-, objekt- 

och penselverktyg. Med hjälp av dessa tre verktyg kan kunden rita en mer 

eller mindre detaljerad trädgård. För att få exakta mått är trädgården 

skalbaserad och alla objekt som används kan måttsättas medan användaren 

ritar upp trädgården. Det är viktigt att vara noga med måttsättningen för att 

sprinklerplaneringen skall kunna bli så exakt som möjligt. När kunden känner 

sig nöjd med sin trädgård kan han eller hon gå vidare till huvudsyftet i 

applikationen och planera sitt sprinklersystem. Detta antingen genom att få 

hjälp med att placera ut sprinklers automatiskt eller genom att placera ut 

sprinklers själv. Efter detta behövs en vattenanslutning till huset och rör 

mellan vattenanslutningen och sprinklers. När kunden är klar med 

sprinklerplaneringen kan denna se på en inköpslista vad som behövs till 

systemet och sedan åka till en återförsäljare och köpa de delar som behövs till 

sprinklersystemet.  

 

I framtiden är det tänkt att My Garden skall bli mer än en sprinklerplanerare. 

Det skall även bli ett Community för trädgårdsintresserade. Användarna av 

My Garden skall kunna dela erfarenheter om allt som rör trädgård med 

varandra, tipsa, kommentera på sin egen och andras trädgårdar, lägga upp 

bilder på sin trädgård, dela med sig av sin trädgård i andra sociala medier, 

kunna rita fler än en trädgård med mera.  
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3.3 Datainsamling  

 

Informationsinsamlingen till denna uppsats har genomförts med hjälp av 

användbarhetsutvärderingar som utfördes hos Stendahls och genom böcker 

som till exempel kurslitteratur. För att kunna införskaffa empirisk data har ett 

flertal utvärderingsmetoder granskats som exempelvis fokusgrupper och 

enkäter men dessa har valts bort då de inte passade in i denna sortens studie.  

 

3.3.1 Urval 

 

Urvalet av målgrupper bestod av att ta två målgrupper från de personas som 

tjänsten redan var utvecklad för och en målgrupp innehållande de som 

tjänsten skulle utvecklas till, följaktligen tre målgrupper. Detta enligt 

D.E.C.I.D.E-metoden. Tjänsten var i dagsläget utvecklad för de tre första 

personas Frank, Nico och Peter (bilaga 3). De två andra personas (Susan och 

Edith) skulle ligga till grund för vidare utveckling av tjänsten.  

 

Tre personas (Frank, Nico och Susan) valdes ut av fem befintliga för att täcka 

in de frågor och funderingar som hade fastställts innan genom samtal med 

utvecklarna på Stendahls. Dessa tre valdes ut för att de gav en bred bild av 

vilka användare som kan tänkas använda tjänsten i dagsläget och i framtiden. 

För att få ett så bra resultat som möjligt från utvärderingen ansågs att fem 

användare ur varje målgrupp skulle vara tillräckligt. Detta kvoterade urval 

kom att bestå av 15 användare, tio män och fem kvinnor som alla ansågs 

inneha specifika egenskaper efter personas. Budgeten som Stendahls hade 

satt upp för användartester till applikationen My Garden rymde detta urval. 

 

För att utvärdera rätt målgrupp för utvärderingarna valdes företaget Norstat, 

efter rekommendationer från Stendahls, för rekrytering. Stendahls har vid 

tidigare tillfällen använt Norstat för just den här sortens utvärderingar.  

 

Den information som Norstat behövde för att kunna rekrytera rätt användare 

var namn, språkkunskaper, ålder, internetvana samt personliga egenskaper. 

Det som vidare krävdes för utvärderingen var att alla användare skulle ha ett 

trädgårdsintresse och ett eget hus med tillhörande trädgård.  
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Målgrupp 1   Målgrupp 2   Målgrupp 3 
Man   Man   Kvinna 

Språk kunskap: Swe/Eng Språk kunskap: Swe/Eng Språk kunskap: Swe/Eng 

Ålder 40-55  Ålder 30-40  Ålder 30-40 
husägare med trädgårdsintresse husägare med trädgårdsintresse husägare med trädgårdsintresse 

Internetvana/datorvana: mellan Internetvana/datorvana: hög Internetvana/datorvana:mellan/hög

  
 

Personliga egenskaper Personliga egenskaper Personliga egenskaper 

Tycker om trädgårdsarbete  Tycker om sin trädgård och vill  Tycker om funktion och kvalité i 
och njuta av trädgården. att den skall vara lättskött trädgårdsredskap  

Handyman  Tycker om nya saker och ny teknologi Tillbringar mycket tid i trädgården 

"Göra jobbet själv" människa Vill njuta av trädgården hellre än och tycker om att påta i jorden 

Tycker om kvalitetsprodukter att jobba med den   Tycker om sociala medier och 

Tillbringar mycket tid i trädgården   interaktion på internet 

   

Ett tidsschema sattes sedan upp. Åsikten var att tre utvärderingar om dagen 

ansågs vara tillräckligt. De tider som sattes upp var klockan 09:30, 14:00 och 

18:00. De långa tidsintervallen mellan utvärderingarna ansågs vara lämpliga 

för reflektion över tidigare utvärdering och ge tid till att kunna ställa om sig 

till nästa utvärdering. Testperioden varade i åtta dagar under två 

arbetsveckor. Detta gav möjlighet till 24 olika tillfällen att rekrytera in 

användare på. Figur (8) 
 

 

Varför det inte bara fanns 15 utvärderingstillfällen var för att ett visst bortfall 

räknades in på cirka 10 - 15 %.  

3.3.2 Genomförande 

För att få en god grund att stå på till användartesterna användes delar (se 

bilaga 6) av metoden D.E.C.I.D.E till planeringen av utvärderingen (Sharp et 

al, 2007 s.626). Detta främst för att ta reda på målen för Stendahls och sedan 

spalta upp dem. Då många böcker innehöll förslag på hur utvärderingar 

skulle planeras gav den empiriska uppfattningen att alla mer eller mindre 

hade baserat sina teorier på just D.E.C.I.D.E-metoden. Därför valdes denna 

metod ut som grund för utvärderingen.  

 

För att få en så bra grund för forskningsfrågan som möjligt valdes metoden 

think-aloud ut. I flödesdiagrammet (Figur 9) kan det urskiljas hur arbetet 

Figur 8 Tidsschema för utvärdering av My Garden. 
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lades upp i början av undersökningen för uppsatsen. Detta tillvägagångssätt 

har under hela undersökningen bevarats för att få en bra grund och bra 

argument för diskussion och slutsats. Men likaså även för att ej kunna komma 

med tomma argument.  

 

 

 

 

 

3.3.2.1 Trädgårdsmall 

 

För att få med så många av de funktioner och verktyg som fanns med i 

gränssnittet som möjligt ritades en handritad mall över en trädgård upp. 

Denna mall skulle alla användare i utvärderingen utgå ifrån, se figur 10.  

 

Figur 10 bild av ritningen som användes i användartesterna. 

Figur 9 Flödesschema för uppsatsens arbetsgång. 
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Genom att ha en fastställd mall att utgå ifrån styrdes användaren mer eller 

mindre till att använda de verktyg och funktioner som var betydelsefulla för 

vidareutveckling av applikationen. De enda mått som sattes ut på ritningen 

var måtten på trädgårdens yta. Detta för att användaren skulle kunna få en 

uppfattning om modellens skala.  

 

3.3.2.2 Testmanus 

  

Ett manus sattes upp för användartesterna. Manuset (Bilaga 5) såg till att 

täcka in många av de funktioner och alla verktyg som kunde användas i 

gränssnittet. Testet bestod av två uppgifter: (i) rita upp trädgården efter 

mallen (figur 10) och (ii) gör en bevattningsplanering till trädgården. 

Användaren fick deluppgifter inom varje uppgift så att de inte fastnade 

någonstans. Efter varje uppgift ställdes frågor om hur användarna upplevde 

applikationen och vad de hade för tankar om applikationen.  

 

3.3.2.3 Testmiljö 

 
Användbarhetstestet genomfördes på en beta-version av My Garden mellan 

version 1,0 och 1,1. Testmiljön som sattes upp för användarna ändrades inte 

under testperiodens gång för att resultaten skulle kunna få en chans att bli 

giltiga och kunna jämföras med varandra. Eftersom alla användare gick till 

väga på olika sätt i utvärderingarna och tog olika lång tid på sig att utföra 

uppgifterna anpassades manuset kontinuerligt efter vilken väg användarna 

tog. På så sätt anpassades, till en viss utsträckning, manuset efter användaren. 

Som exempel: hade användaren redan sett hur de kunde böja en polygon 

ombads användaren inte att böja en polygon. Beroende på hur lång tid 

utvärderingen tagit innan de gjort klart sin sprinklerplanering valdes delar av 

utvärderingsmanuset bort, till exempel "logga in" och "registreras". Alla 

användbarhetsutvärderingar spelades in med ljud och bild för att senare 

analyseras. Vid ett fåtal tillfällen fanns observatörer med. Varför de ej var 

närvarade under hela utvärderingen var på grund av tidsbrist från deras sida.  

 

3.4 Analys 

 

För att kunna genomföra analysen så noggrant som möjlig granskades alla 

användbarhetsutvärderingarna grundligt och varje problem som uppkom 

skrevs ned som ett fynd. Sedan ställdes den insamlade datan upp i ett 

formulär där varje unikt fynd fick en egen benämning. Om två användare 
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hittade samma problem eller liknande problem men med samma orsak 

noterades det som ett fynd. De fynd som sattes upp som unika var de fynd 

som inte hade hittas tidigare i utvärderingen. Alltså nya fynd som de tidigare 

användarna inte hade hittat. Dock kunde samma fynd förekomma flera 

gånger men då efter den utvärdering som gjorde det unika fyndet första 

gången.  

 

Efter detta räknades de unika fynden ihop och procentsatserna räknades fram 

för de olika diagrammen som kan ses i resultatdelen (kapitel 4). För att få en 

tydlighet i diagrammen redovisades först de fynd som gjordes i varje enskild 

utvärdering. Detta för att tillämpa tratt-tekniken även här.  

 
I analysdelen (kapitel 5) jämfördes teorins påståenden med 

användbarhetsutvärderingens resultat. Detta gjordes i samma ordning som 

teorin presenterades i för att inte leda in på sidospår samt på grund av att de 

olika artiklarna är baserade på varandra.  

 

Uppsatsens beräkningar utfördes inte på samma sätt som i teorin. 

Procentsatserna från uppsatsen sattes in i en figur och sedan drogs en 

uppskattad trendlinje mellan punkterna för att kunna visa på 

kurvanpassningen över ökningen av unika fynd i varje utvärdering efter den 

ordningen som utvärderingarna utfördes. Även om inte teorins och 

uppsatsens undersökningar kan ses som likvärdiga jämfördes uppsatsens 

siffror med påståenden från teorin. Inga permutationer har gjorts på resultaten 

från användbarhetsutvärderingen av My Garden och det har heller inte tagits 

fram en trendlinje med kurvanpassning med hjälp av matematiska formler. 

Jämförelsen har skett mellan ett standardiserat ideal (tumregel) och en verklig 

undersökning i den ordning som undersökningen genomfördes.  
 

3.5 Tillförlitlighet 

 

För att skapa relevans och tillförlitlighet med kvantitativ inriktning har 

materialet systematiskt bearbetats för att sedan jämföras med den teoretiska 

bakgrunden. Detta tas upp i diskussionsdelen.  

 

3.6 Etiska överväganden 

 

För att inte göra intrång i användarnas integritet kom endast ”person nummer 

X” att benämnas i uppsatsen. Namn och personuppgifter var irrelevant för 

forskningsfrågan och därför behövdes ej heller denna information. De 

användare som valdes ut via företaget Norstat fick information gällande 
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syftet med testerna. Innan utvärderingen startades talade utvärderingsledaren 

om hur utvärderingen skulle gå till, vad den skulle användas till, vad som 

spelades in och att det inspelade materialet endast skulle handskas internt av 

företaget Stendahls och till uppsatsens syfte. Användarnas medgivande var 

viktigt att få. Inga avtal skrevs om integritetshandskande.  
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4 Resultat  
 

I detta kapitel presenteras resultaten från utvärderingarna samt en kort 

beskrivning av de olika figurerna. 

  

Nedan kommer en redovisning av vad varje utvärdering gav för enskilda fynd 

i den ordning som utvärderingarna utfördes. Med detta menas att samma fynd 

kan redovisas flera gånger men inte i samma utvärdering. Se figur 11. De 

gröna prickarna representerar de fynd som hittades i trädgårdsdelen, de blå 

prickarna representerar de fynd som hittades i bevattningsdelen och de rosa 

prickarna representerar de fynd som hittades i "logga in" och "registrera" 

delen. 

 

 

 

Figur 11 Enskilda fynd i hela utvärderingen. 
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Totalt hittades 95 unika fynd baserat på alla tio utvärderingarna. I 

trädgårdsdelen av applikationen hittades 47 unika fynd och i sprinklerdelen 

hittades 41 unika fynd. I ”logga in” och ”registrera” delen hittades 7 unika 

fynd.  

 

I figur 12 visas längst upp de unika fynd som hittades per utvärdering i 

undersökningen i den ordning som utvärderingarna utfördes i. Längst ner 

visas de fynd som inte var unika. Det vill säga de fynd som återkom efter de 

unika fynd som hade hittats innan i utvärderingarna. Siffrorna i mitten visar 

hur många fynd varje enskild användare hittade i sin egen utvärdering.  

 

Som figuren visar fann den första användaren flest fynd. Detta beror på att 

det ej fanns några hittade fynd innan den första användaren. 

 

 

Figur 12 Totala antalet unika fynd från utvärderingarna. 
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Nedan (Figur 13) presenteras den procentuella ökningen i genomsnitt av de 

fynd som hittades per utvärdering.  

 

Efter den första personen var genomsnittet hittade fynd 6,33 per person. 

Fynden från utvärdering 2 till 9 blev det sammanlagt 57 fynd. Divideras 57 

med hela antalet unika fynd, 95, blir procentsatsen för alla utvärderingar, 

exkluderat utvärdering 1, 60 %. Divideras 60 med antalet utvärderingar, 

exkluderat utvärdering 1, blir genomsnittsökningen i procent 6,66.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 Genomsnittlig ökning i procent efter utvärdering nummer ett. 



   
 

41 
 

Nedan visas den enskilda procentsatsen för varje utvärdering, figur 14. Den 

som hade flest fynd var användare nummer 7. Hos användare nummer 7 

kunde det utfinnas 44 olika fynd vilket motsvarade 46 %. Av dessa var dock 

bara nio fynd unika. Dock hade användare nummer 7 den största 

procentandelen av hittade fynd, unika eller icke unika. Figuren visar att efter 

första utvärderingen hittades inte lika många fynd och kurvan blir därmed 

avtagande.  

 

 

 

 

Figur 14 Procentsats på enskilda unika fynd. 
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Nedan presenteras den procentuella ökningen av de unika fynden i 

utvärderingen efter den följd som utvärderingarna gjordes i. Figur 15. 

 

Den egentliga ökningen i procent som presenterades i figur 14 skiljer sig från 

den genomsnittliga procentökningen av unika fynd hittade i gränssnittet. Från 

användare 1 till användare 4 gick det att urskilja en relativt jämn ökning 

mellan användarna. användare nummer 5 hade en mindre ökning än 

användare nummer 4. användare nummer 4 ökade med 9 % jämfört med 

användare nummer 3 som var innan. Ökningen mellan användare nummer 4 

och 5 är endast 4 %.  Mellan användare nummer 6 och användare nummer 7 

ökade procentantalet med hela 9 %. Vilket förklaras med att antal hittade 

fynd ej hade avtagit än. Efter användare nummer 7 var ökningen av procent i 

utvärderingen mycket mindre. Mellan användare nummer 7 och 10 var 

ökningen bara 7 % på tre användare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 Procentuell ökning av unika fynd i varje utvärdering. 
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I denna figur har procentsatserna från ovan ställts upp i en liknande figur som 

Virzi (1992) och Nielsen et al (1993) använde. Figur 16 

 

Denna kurva är beräknad på samma sätt som figuren innan (16). De rosa 

prickarna symboliserar den egentliga procentökningen som de unika fynden 

gav i utvärderingen i den ordning utvärderingarna gjordes. Efter att detta 

hade plottats in drogs en kurva med hjälp av ögonmått för att få fram en 

liknande kurva som Virzi (1992) och Nielsen et al (1993) använde i sina 

artiklar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 Procentuella ökningen i unika fynd per utvärdering. 
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5 Analys 
I detta kapitel jämförs användbarhetsutvärderingen med de olika teorierna 

som presenterades i kapitel 3. Detta för att se skillnaderna mellan resultaten 

och de tumregler som presenteras i teorin. För att få en god struktur på 

jämförelsen blandas inte de olika teorierna ihop i detta kapitel utan djupare 

diskussioner görs i kapitel 6. Resultaten jämfördes först med den teori som 

skrevs först för att inte blanda ihop årtal och de olika påståenden som bygger 

på varandra.  

5.1 Användbarhetsutvärderingens resultat vs Virzi  

 

Enligt Virzis (1992) första utvärdering skulle det vara tillräckligt med tre 

användbarhetsutvärderingar för att få fram 65 % av fynden. Av de fynd som 

hittades i uppsatsens utvärdering efter tre utvärderingar var antalet unika fynd 

57 stycken. För att få fram 65 % av de unika fynden ur undersökningen 

multipliceras totala antalet unika fynd, 95 stycken, med 0,65. Resultatet av 

denna uträkning blev att 65 % av fynden var lika med 62 unika fynd. Detta 

ger att differensen mellan Virzis påstående (tre utvärderingar = 65 %) och 

denna uppsats resultat var fem unika fynd. Efter tre utvärderingar i den här 

undersökningen hade istället 60 % (figur 17) av de unika fynden hittats. Det 

ger en differens på fem procentenheter mot Virzis påstående. 

Figur 17 Jämförelse mellan Virzis (grå linjer) första utvärdering och 

användbarhetsutvärderingens resultat (svart linje). 
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Virzi (1992)  påstod att fem användare kunde få fram 80 % av problemen 

vilket i detta fall blev 70 fynd med fem användare. För att få fram 80 % av 95 

multipliceras 95 med 0,8 vilket gav summan 76. Summan 76 är i detta fall det 

antal fynd som motsvarar 80 % av totala antalet fynd. Enligt figur 14 hittade 

fem användare 70 stycken unika fynd. Här kan vi se att Virzis (1992) modell 

stämmer relativt bra överens med det antal fynd som hittades i den här 

utvärderingen. Divideras antalet fynd från undersökningen i denna rapport, 

70 stycken, med 95 blir procentsatsen 74 för denna undersökning vilket gav 

en skillnad på 6 % mot Virzis påstående.  

 

För att få fram cirka 95 % av problemen menar Virzi (1992) att det endast 

behövdes 9 användare i en utvärdering. För att få fram 95 % av totala antalet 

unika fynd som denna undersökning gav multiplicerades 95 med 0,95. 

Resultatet blev då 90 unika fynd. I uppsatsens utvärdering gav 9 användare 

91 olika unika fynd. Divideras antalet fynd som innan, 91 med 95 blir 

procentsatsen 95. Virzis påstående stämmer därmed mycket väl överens med 

undersökningen i denna rapport.  

 

Efter kurvanpassningen mellan Virzis (1992) första undersökning och 

användbarhetsutvärderingens resultat stämmer kurvan som fås fram mycket 

väl överens med Virzis. Även om användbarhetsutvärderingens resultat ej har 

räknats ut med samma matematiska modell. Se figur 17. 
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5.2 Användbarhetsutvärderingens resultat vs Nielsen & 

Landauer  

 

Enligt Nielsen & Landauer (1993) var sannolikheten för den genomsnittliga 

andelen fynd som hittades av ett enda användartest 33 %. I denna utvärdering 

har vi fått svar på att den första användaren hittade 40 % (figur 15) av de 

unika fynden. Det var 7 % mer unika fynd än Nielsens & Landauer påstående 

om 33 %.  (Nielsen et al, 1993).   

 

 

Nielsen & Landauer (1993) ansåg även att efter en utvärdering hade de hittat 

cirka en tredjedel av alla unika fynden (se figur 18, kurvan med uppsatsens 

siffror illustrerades som den svarta). Användbarhetsutvärderingen som gjorts 

hittade 38 fynd i den första utvärderingen och om skulle det motsvara en 

tredjedel så multipliceras 38 med 3 vilket ger att det totala antalet hittade 

unika fynd skulle vara 114. Med resultatet i hand hittade denna utvärdering 

95 unika fynd. Det innebär att skillnaden mellan Nielsens & Landauers 

(1993) påstående, att efter den första utvärderingen har en tredjedel av de 

unika felen hittats, och denna utvärdering var 19 unika fynd. 

Undersökningens 95 fynd divideras med 3 vilket ger en tredjedel av denna 

undersökning det vill säga 31,5 unika fynd. Skillnaden mellan det påstådda 

Figur 18 Jämförelse mellan Nielsen et al, (grå linjer) och användbarhetsutvärderingens resultat (svart 

linje) 
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och faktiska antalet fynd som hittats redan av den första användaren var 6,5 

fynd. 

 

Nielsen & Landauer (1993) påstod att efter den femte intervjun börjar 

lönsamheten för antal unika fynd som hittas att minska betydligt. Enligt figur 

15 i resultatdelen är antal unika fynd som hittades på de fem första 

utvärderingarna 70 stycken och de fynd som hittades efter utvärdering 

nummer 5 var 25 stycken unika fynd.  Det menas med att det var nästan mer 

än tre fjärdedelar som hittades i de fem första utvärderingarna.  

 

Nielsen & Landauer (1993) ansåg att 16 användare skulle vara värda sin 

kostnad i en utvärdering men att det mest lönsamma antalet att utvärdera, 

beroende på kostnad och antal hittade unika fynd, uppskattades till fyra 

stycken.  I denna utvärdering kan vi se att efter användare nummer 4 gjort sin 

utvärdering hade 69 % av alla fynd hittats. Dock stannar kurvan inte av här 

utan brytpunkten var efter sju användare. Se figur 15 i resultatdelen.  

 

Kurvanpassningen mellan Nielsen & Landauer (1993) och 

användbarhetsutvärderingens resultat kan ses i figur 18. 

Användbarhetsutvärderingens kurva är rätare än de kurvorna som Nielsen & 

Landauer har. Dock håller sig användbarhetsutvärderingens kurva mer i 

mitten av tabellen. Detta trots att (uppsatsens siffror) 

användbarhetsutvärderingens resultat varken har räknats fram med samma 

matematiska formel eller med permutationer av resultatet.  
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5.3 Användbarhetsutvärderingens resultat vs Spool & 

Schroeder 

 

I Spool & Schroeders (2001) artikel uppskattade de att cirka 35 % av fynden 

hittades med hjälp av fem användare. De fem första utvärderingarna som 

gjordes till denna användbarhetsutvärdering hittade 73 % av fynden, se figur 

19. Subtraheras 73 med 35 blir differensen mellan de två procentsatserna hela 

38 %.  

Figur 19 Jämförelse med Spool och Schroeders siffor (grå linjer) och 

användbarhetsutvärderingens resultat (svart linje) 
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Då Spool & Schroeders (2001) graf inte nåde upp till 100 % fick en 

kompromiss göras för att kunna jämföra uppsatsens resultat med Spool & 

Schroeders. Figur 19. 

 

Anledningen till att skillnaden mellan Spool et al och uppsatsen var så stor 

var för att inte samma värde för L användes i beräkningarna. Spool & 

Schroeders uppskattade L till 0.1. Det resulterade i att ingen procentsats 

någonsin kom till 100 % inom de 18 utvärderingar som utfördes.  

 

Kurvan från användbarhetsutvärderingen är mycket brantare än de kurvor 

som Spool & Schroeders hade i sin graf, detta på grund av att antalet unika 

fynd hittade i uppsatsen räknades som 100 %. I detta fall blir det inte lika 

jämförbart som i de andra artiklarna. Det som ställer till det mest är att Spool 

et al. (2001) har räknat på samma sätt som Nielsen & Landauer (1993) men 

uppskattat L till ett mycket mindre värde. Detta gör att det antal 

permutationer som skulle behöva renderas fram för att komma upp till 100 % 

skulle bli oändligt. Eftersom deras graf inte sträcker sig upp till 100 % kan 

slutsatsen dras att den grafen skulle bli för stor om alla permutationer skulle 

visas. Det som är mest intressant är att Spool & Schroeder (2001) inte har 

samma kurva som varken Virzi (1992) eller Nielsen et al. (1993), dock är den 

sakta stigande men det går ej att utskilja någon brytpunkt i den eller att den 

når upp till 100 %.  

 

Spool & Schroeder (2001) påstod att uppskattningen av lambda inte blev lika 

stor i deras utvärderingar som i till exempel Nielsen et al´s (1993) för att 

skillnaden i komplexiteten i de olika systemen var stor och att detta inverkade 

på resultatet.  Spool & Schroeder anser dock att de tumregler som Nielsen & 

Landauer (1993) har satt upp fortfarande kan användas men att det inte räcker 

med fem användare för att få fram det som önskas av en utvärdering när det 

gäller antal unika fynd.  
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6 Diskussion  
 

I detta kapitel diskuteras analysen och de olika teorierna. Även 

frågeställningen som presenterades i kapitel 1 besvaras här.  I delen övrig 

diskussion diskuteras teorin lite mer utförligt, till exempel hur företag skulle 

kunna utnyttja de olika uträkningsmodellerna för att räkna ut hur många 

användbarhetsproblem som finns kvar i ett gränssnitt efter ett fåtal 

användbarhetsutvärderingar samt varför detta inte används då branschen mer 

går efter tumregler och påståenden. Tillvägagångsättet i undersökningen 

diskuteras i metodreflektionen.  

 

6.1 Diskussion om analysen 

 

Nielsen & Landauer (1993) skrev i sin artikel att endast en utvärdering var 

tillräckligt för att hitta cirka 33 % av alla fynd.  Detta påstående verkade i 

början av undersökningen vara något högt. Dock visade det sig att redan efter 

den första utvärderingen hade 40 % av alla unika fynd upptäckts. Skillnaden 

på 7 % kan anses som relativt stor. Då Nielsen & Landauer (1993) 

proklamerar att fyra användare är det bästa antalet att utvärdera med tanke på 

kostnad kontra antal hittade fynd. Med facit i hand skulle fyra utvärderingar 

ge 69 % av alla unika fynd som hittades i utvärderingen för uppsatsen. Med 

tanke på att det är 31 % kvar upp till 100 % hittade unika fynd kan 69 % 

anses vara en god andel av de hittade fynden. Dock kan vi se på kurvans 

lutning att efter sju användare så stannar den mer eller mindre av (se figur 16 

i resultatdelen).  Efter sju användare har 93 % av alla unika fynd hittats och 

skillnaden mellan fyra och sju användare kan anses vara liten i 

resursutnyttjande jämfört med de fynd som hittas. Det var också en stor 

skillnad mellan 69 % och 93 % hittade fynd. Även om utfallet på 4 användare 

är bra är utfallet av sju användare mycket högre och ger ett bättre resultat. I 

stället för att nöja sig med fyra användare visar denna utvärdering att sju 

användare är närmare ett optimalt antal för mängden av fynd för denna 

specifika undersökning. Detta diskuteras i avsnitt 6.2. Skillnaden mellan 

Nielsen & Landauers (1993) undersökning och denna undersökning är att det 

inte räckte med fyra användare för att få ut tillräckligt med fynd.  Även om 

deras påstående baserades på fynd och kostnad blir det värt att lägga extra 

resurser på att få ut 93 % av fynden i stället för bara 69 %.  

 

Enligt Virzi (1992) skulle det vara tillräckligt med tre utvärderingar för att få 

fram 65 % av resultaten. Fem användare skulle få ut cirka 80 % av fynden 

och för att få fram 95 % borde nio användare utvärderas. Tre användare 

hittade 60 % av de unika fynden. Skillnaden här var att uppsatsen hittade 
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mindre fynd än vad Virzi (1992) gjorde. Dock skiljer det enbart fem procent. 

Om skillnaden var viktig eller ej i detta fall kan vara subjektivt. Det vill säga 

att det är upp till beställaren och situationen som avgör om 5 % av fynden gör 

någon skillnad eller ej. Virzis (1992) påstående om att fem användare skulle 

hitta 80 % av fynden visar sig stämma sämre överens med uppsatsens 

utvärdering. De första fem användarna som deltog i undersökningen för 

denna rapport fick ut 73 % av de unika fynd som totalt hittades. Vilket leder 

till en skillnad på sju procentandelar. Dock var det en ökning från tre 

användare med 13 %. Denna ökning kan se liten ut i procent men är en 

ökning med hela 14 fynd. Skulle en till användbarhetsutvärdering göras kan 

även 14 unika fynd förbättra gränssnittet avsevärt. Tack vare ökningen är det 

värt att spendera lite extra pengar på fler användare till undersökningen.  

 

95 % av fynden kunde erhållas av nio undersökningar enligt Virzi (1992). I 

detta fall fick nio användare fram 95 %, vilket innebar att uppsatsens 

utvärdering och Virzis påstående stämde mycket väl överens. Dock hade 93 

% av alla unika fynd hittats efter sju utvärderingar. För att hitta två procent 

unika fynd krävdes två utvärderingar till vilket inte kunde anses vara 

kostnadseffektivt.  

 

Den enda procentsatsen som Spool & Schroeder (2001) hade med i sin artikel 

visade att de hittade 35 % av de unika fynden med hjälp av fem 

utvärderingar. I utvärderingen som gjordes för denna uppsats hittades 73 % 

av de unika fynden med hjälp av fem utvärderingar. Skillnaden mellan de 

olika procentsatserna var 38 %. I diskussionen i Spool & Schroeders (2001) 

artikel resonerades det om varför skillnaderna är så stora i jämförelse med 

Nielsen & Landauers (1993) påstående om att fem användare skulle hitta ca 

85 % av problemen. Slutsatsen de kom fram till var att utvärderingarna 

gjordes på olika komplexa system men även att tekniken är mer avancerad än 

vad den var i början av 90-talet.  

 

Virzi (1992) baserade sin första utvärdering på en röstbrevlåda. Nielsen & 

Landauer (1993) baserade sina 11 utvärderingar på bland annat ett Office 

system, ett kalenderprogram och ett banksystem. Spool & Schroeder (2001) 

baserade sin utvärdering på en e-handelssida. Utvärderingen som denna 

rapport var baserad på var en flash-applikation för trädgårds- och 

bevattningsplanering. Även om det var många olika och komplexa system 

som utvärderingarna var baserade på påstod Spool & Schroeder att 2000-

talets teknik var mer avancerad än vad den var i början av 90-talet och att 

detta skulle påverka resultaten i stor utsträckning, särskilt då de jämförde 

siffrorna för antal unika fynd. Även om Spool & Schroeder (2001) fann att 

grundtanken var bra i både Virzis (1992) och Nielsens & Landauers (1993) 

formler ansåg de att lambdavärderna har ändrat sig på de tio år som skilde 
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undersökningarna åt. Dock visar undersökningen som gjordes till denna 

uppsats på My Garden applikationen att jämförelserna med de permuterade 

kurvorna stämde bättre överens med både Virzi (1992) och Nielsen & 

Landauers (1993) uppskattade värden av lambda. 

6.2 Optimala antalet användare 

 

Det mest gynnsamma antalet användare för denna utvärdering var sju 

användare. Detta baserades på att brytpunkten på kurvan uppstod vid sju 

användare och att ökningen av fynd inte ökade i samma takt som den hade 

gjort innan den sjunde användaren. Användare 8 hittade 2 unika fynd och 

användare 10 hittade 4 unika fynd medan användare 9 inte hittade ett enda 

unikt fynd. Detta kan bero på att användare nummer 9 var mer van vid den 

här sortens funktioner och verktyg i applikationen samt hade mer datorvana 

än de andra användarna.  

 

I Nielsen & Landauers (1993) graf över resultaten av permutationerna i deras 

utvärdering kan brytningspunkten urskiljas och för i princip alla test dras vid 

sju till åtta användare, det vill säga att upptäckten av unika fynd avtar och en 

slags mättnad upplevs i utvärderingarna. Detta resulterar i att uppsatsens 

utvärdering och Nielsen & Landauers (1993)  utvärdering har samma resultat. 

Även om Nielsen & Landauer har gjort 15 utvärderingar i 11 olika gränssnitt 

kan samma resultat urskiljas.  

 

I Virzis (1992) första graf över procentsatserna i den första utvärderingen 

uppstår en liknande mättnad i utvärderingarna efter utvärdering nummer 11. 

Detta är senare än hos Nielsen & Landauer (1992) och denna uppsatsens 

mättnad. Det kan bero på vilken typ av undersökning som utfördes och vilket 

upplägg som användes. Artikeln som Virzi (1992) skrev berättar hur 

förhörsledarna gav användarna en manual för röstbrevlådan som skulle 

utvärderas innan själva utvärderingen startade. Detta kan leda till att 

användarna redan från början vet mer om produktens funktioner och finesser 

som därför kan leda till färre unika fynd.  

 

Från användbarhetsutvärderingens resultat (figur 15) gick det att utskilja en 

brytningspunkt och en slags mättnad i resultaten efter användare nummer 7. 

Efter att användare nummer 7 hade genomfört sin utvärdering hade 93 % av 

alla unika fynd hittats. Utvärderingarna efter användare nummer 7 kan i 

efterhand anses som överflödiga för det slutgiltiga resultatet. Skillnaden 

mellan sju och elva användare i en användbarhetsutvärdering kan vara 

mycket pengar och tid. Även om kurvan hade en brytningspunkt vid 

användare nummer 7 kan Nielsens och Landauers (1993) påstående, att fem 

användare var nog för att hitta tillräckligt med unika fynd för att förbättra 

applikationen, anses vara gångbart.  
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6.3 Skillnaden i fynd 

Nielsen & Landauer (1993) skrev i sin artikel att bara genom en 

undersökning fås det mesta fram som utvärderingen kommer att ge i form av 

antal funna unika fynd i varje utvärdering. Detta kan stödjas med att den 

första användaren som gjorde utvärderingen fann 38 stycken fynd. Detta stora 

antal hittades inte av någon annan användare. Det kan anses vara självklart att 

finna mest fynd med den första användaren. Den egna empiriska 

uppfattningen av fynd funna utav en utvärdering kan inte tas som självklar, 

då användarna inte har samma mentala modeller för hur funktioner och 

verktyg i applikationen bör användas. Detta leder till att de val som anses 

vara självklara för en expertanvändare inte alls är självklara för en ny och 

oerfaren användare.  

 

Antalet unika fynd per användare kom aldrig upp i det stora antal som den 

första användaren hittade. Dock kunde det urskiljas att antalet unika fynd per 

användare höll sig i genomsnitt på 8,5 stycken fynd mellan användare 

nummer 2 och 7. Även om användare nummer 5 endast hittade fyra fynd var 

ökningen i de första 7 utvärderingarna mycket större än i de tre sista.  

 

6.4 Övrig diskussion 

 

Virzi (1992) och Nielsen & Landauer (1993) påstår att kurvan för fynd har en 

viss böjning och att det gäller för alla typer av olika datorsystem. Nielsen & 

Landauer (1993) jämförde elva olika system med olika typer av interaktivitet 

(enkla, medel och komplexa system). Från dessa undersökningar har riktlinjer 

för systemens lambdavärden fastställts som påvisar att de stämmer. Dock 

anser Spool & Schroeder (som testade fyra stycken e-handelssidor med 49 

användare) att dessa riktlinjer (tumregler) som fastställts ej stämmer överens 

med moderna komplexa system. Även om Spool & Schroeder (2001) anser 

att idén är bra så anser de inte att de tumregler (fyra till fem användare i en 

användarutvärdering) som används inom utvärderingar i branschen är 

tillräckliga för att upptäcka 85 % av alla unika fynd med fyra till fem 

utvärderingar.  

 

Branschen använder sig idag av de tumregler som sattes upp för 20 år sedan. 

Undersökningen till denna uppsats visar att Virzis (1992) och Nielsen & 

Landauers (1993) uppskattningar av lambdavärden stämmer överens med 

användbarhetsutvärderingen som gjordes för My Garden och Stendahls. Det 

som Spool & Schroeder (2001) menade var att det finns fler aspekter som 
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spelar in så som komplexitet i webbplatsen/applikationen, vilket stadie som 

utvecklingen av webbplatsen/applikationen befinner sig i, tiden man har till 

att utvärdera, utvärderaren/försöksledaren, målen, användarna/målgruppen 

eller den som analyserar med mera. Alla dessa aspekter kan påverka 

resultaten och detta påverkar även lambdavärdet. Även om Spool & 

Schroeder (2001) ansåg att det gick att räkna ut kvarvarande unika fynd i en 

utvärdering, fann de att lambda var för högt för 2000-talets webbplatser och 

applikationer.  Spool & Schroeder (2001) föreslår även att utvärderarna inte 

bör använda sig av Virzi (1992) och Nielsens & Landauers (1993) 

uppskattningar för att bestämma vilket antal användare som skall ingå i en 

utvärdering på förhand då risken för att uppskatta fel antal är allt för stor. 

Spool & Schroeder (2001) anser att en tillämpning efter varje försöksperson 

skall ske för att få ett mer exakt mått för den aktuella utvärderingen vilket 

kan leda till att säkerheten ökar i hur stor andel av unika fynd som hittats.  

 

My Garden applikationen som ligger på Gardenas webbplats är mer komplex 

än Spools och Schroeders (2001) e-handelssidor. Dock visar undersökningen 

att kurvorna och antal hittade fynd i procent stämmer mer överens med Virzis 

(1992) och Nielsen & Landauers (1993) uppskattade värden av lambda och 

permuterade kurvor i jämförelse med resultaten från 

användbarhetsutvärderingen av My Garden. Detta påvisar att Spools & 

Schroeders uppskattningar av lambda inte stämmer överens med 

användbarhetsutvärderingen av My Garden och att värdena från Virzi (1992) 

och Nielsen & Landauer (1993) stämmer bättre överens med utvärderingen 

av My Garden 20 år senare. Även om det finns många aspekter som påverkar 

slutresultaten som i sin tur kan påverka lambdavärdet så kan Spools & 

Schroeders (2001) påstående om komplexitet bortses ifrån, då mer komplexa 

system som My Garden bättre överensstämmer med Virzi (1992) och Nielsen 

& Landauer (1993).  

 

Då branschen har en tendens att använda sig av tumregler (fem användare = 

85 % av alla unika fynd) i utvärderingssituationer bör de ta i beaktning att 

tumreglerna inte alltid stämmer överens med de faktiska resultaten. Även om 

företag och utvärderare är nöjda med tumregeln är det inte säkert att de är de 

procentantal som utvärderingen kommer att komma upp till. 

Användbarhetsutvärderingen som gjordes för My Garden fann 66 % av de 

unika felen med hjälp av fem användare. Detta påvisar att tumregeln inte 

stämmer överens med resultatet. Dock kan företag som gör en utvärdering 

vara nöjd med det resultatet om de bara hade vetat att det var 66 % och inte 

85 % av de unika fynden som hittats. I stället för att företag skall ta för givet 

att det är 85 % av de unika fynden som hittats med hjälp av fyra till fem 

användare är det mycket enkelt att ta reda på den faktiska procentsatsen. För 

att vara på den säkra sidan kan företag med enkla medel tidigt i en 

utvärdering ta reda på hur många användare som behövs för att uppnå en 
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procentsats som är acceptabel för den aktuella utvärderingen med hjälp av 

Nielsens & Landauers (1993) formel, dock tillämpas inte denna utan 

tumreglerna består istället.  
 

6.5 Metodreflektion  

 

Undersökningen för uppsatsen har utförts med en deduktiv ansats som sedan 

tolkats kvantitativt.  

 

I upplägget av undersökningen valdes 15 användare ut som grund för 

utvärderingen. Valet baserades på Nielsen & Landauers (1993) teorier samt 

den budget som Stendahls bestämt. 24 olika utvärderingstillfällen sattes även 

upp. Norstat rekryterade in användare till 22 två av de 24 

utvärderingstillfällena. Varför denna över rekrytering gjordes var för att de 

räknade med ett bortfall på 10-15 %. När väl utvärderingarna skulle 

genomföras dök inte alla användare upp till undersökningstillfället. Efter att 

ha nått upp till kvoten på 15 utförda utvärderingar så skulle de resterande 

användarna avbokas.  

 

Även om rekryteringsföretaget Norstat räknade med ett bortfall på 10-15% så 

kom endast cirka 50 % av de som sagt att de skulle komma till 

användbarhetsutvärderingarna. Det faktiska antalet som dök upp till 

utvärderingarna var elva stycken, se figur 20, så några avbokningar behövdes 

aldrig göras. 

 

Vid ett tillfälle då utvärderingsfilmerna skulle renderas fram så ”hängde” sig 

datorn vilket medförde att det endast blev tio utvärderingar kvar att analysera. 

Så det egentliga bortfallet potentiella användare blev mer än 50 %. Frågan 

om att rekrytera fler användare till utvärderingarna uppkom när antalet som 

kom till utvärderingarna var mindre än vad som var förväntat. Detta valdes 

att inte göras då känslan av att ha en god grund att stå på infann sig samt att 

tiden var knapp.  

 

Då de unika fynden inte fick någon större ökning efter användare nummer 7 

kunde det i efterhand konstateras att det stora bortfallet inte fått någon 

Figur 20 Bortfall i utvärderingen.  
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signifikant betydelse för resultatet. Även om summan unika fynd hade blivit 

större med mer undersökningar inföll sig känslan av att den ökning av fynd 

som hade kunnat uppstå inte hade blivit så pass mycket större i relation med 

tiden och kostnaden för fler utvärderingar.  

 

Undersökningarna genomfördes på ett tillförlitligt sätt genom att alla 

undersökningarna utfördes efter samma manus. Även om små förändringar 

gjordes i manus och vägarna genom gränssnittet blev annorlunda så hölls 

alltid samma linje i intervjuerna. Vilket gav användarna samma chans att gå 

igenom funktioner och verktyg i tjänsten My Garden.  

 

Genomgången av de tio undersökningarna utfördes på samma sätt. Filmerna 

från utvärderingarna gicks igenom och de fynd som uppkom skrevs upp i ett 

dokument där de olika unika fynden namngavs. Därefter jämfördes de olika 

dokumenten med varandra och de fynd som berodde på samma sorts problem 

sattes ihop som ett unikt fynd. Vilket har resulterat i diagrammen i 

resultatkapitlet.  

 

Med facit i hand ger genomgången av utvärderingarna att metoden och 

tillvägagångssättet utfördes på ett relevant sätt då de resultat som visade sig 

och kurvanpassningen med teorin överensstämde mer än väl. Kurvan som 

framkom efter resultaten överensstämde och den var Poisson-formad. Vid 

valet av detta tillvägagångssätt övervägdes tidsåtgång, kompetens, underlag 

från tidigare forskning samt relevans och tillförlitlighet. 

 

Relevansen i uppsatsen har kunnat säkerställas genom att de unika fynd som 

utvärderingarna gav ökade i någorlunda samma takt som påstådda teorier och 

tack vare detta kunna åstadkomma en god jämförelse med teorin.  

 

Det var överraskande att resultaten stämde så väl överens med den teori som 

erhölls innan resultaten analyserats trots att metoderna skiljde sig åt och att 

samma matematiska formler inte användes. Både påstådda procentsatser och 

kurvanpassningen stämde väl överens med Nielsen et al (1993) och Virzi 

(1992), dock stämde inte kurvan överens med Spool & Schroeders artikel 

(2001). Även om tidsaspekten för utvärderingarna har varit begränsad har de 

ändå kunnat genomföras med stor grundlighet. Tillförlitligheten anses vara 

hög då arbetet har bearbetats grundligt och på ett trovärdigt sätt.  

 

 

 

7  Avslutning 
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I detta kapitel besvaras forskningsfrågorna mer konkret och vidare forskning 

på ämnet presenteras och diskuteras.  

7.1 Slutsats 

 

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur många användare som behövdes 

till en sådan här typ av formativ användbarhetsutvärdering för att få en slags 

mättnad av de unika fynden som hittades i utvärderingen. Resultatet av det 

optimala antalet användare i den här användbarhetsutvärderingen blev sju 

stycken. Detta baserades på den kurva som räknades fram på antal unika fynd 

hittade i varje enskild utvärdering. Efter användare nummer sju uppstod en 

tydlig brytpunkt i jämförelse med antalet hittade unika fynd och procentsats. 

Antalet unika fel var för få för att kurvan skulle kunna uppskattas att 

konsekvent fortsätta att öka. Med resultatet av brytpunkten och uträkningen 

av den höga procentsats som uppkom efter sju användare kunde mättnad 

fastställas med hjälp av dessa två aspekter. Även om det går att få in fler 

faktorer som kostnad, tid och tillfredställelse från beställaren, komplexitet i 

gränssnittet, målgrupp med mera har inte dessa faktorer tagits i akt för 

uppsatsens syfte. För att bekräfta resultaten från utvärdering 

likhetsgranskades uppsatsens resultat mot erkända teorier som säkerställde 

antagandet om att sju användare var det optimala antalet användare för att få 

mättnad i den här utvärderingen vilket tycktes stämma väl överens. Resultatet 

är subjektivt och behöver därför inte överensstämma med resultaten hos 

liknande användbarhetsutvärderingar.   

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

 

Denna rapport jämförde utvärderingens siffror med erkänd litteratur. Det 

beräknades inte fram någon form av sannolikhetslära för hur ytterligare 

användare skulle kunna hitta X antal unika fynd i kommande utvärderingar. 

Med datan från denna utvärdering hade det varit intressant att räkna ut 

sannolikheten med de formler som presenteras i teorin. Vad blir skillnaden i 

resultaten och sannolikhetsläran jämfört med teorin om dess formler 

används?  

 

Användarna (testpersonerna) för denna undersökning blev inte det antal som 

önskades i början av uppsatsen, på grund av ett ovanligt stort bortfall. Detta 

medgav att några skillnader i fynd i målgrupperna inte kunde göras som 

önskats. Kan det finnas någon skillnad av olika sorters unika fynd hittade 

inom de olika målgrupperna och i så fall vilka är skillnaderna?  
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Virzi utförde tre utvärderingar. I två av dem betygsattes de unika fynden som 

hittades i en utvärdering. En intressant vidare forskning skulle kunna vara att 

ta reda på om det gick att urskilja mer allvarliga fynd i början av 

utvärderingen eller om allvarliga fel uppkommer kontinuerligt under 

undersökningen. Om de unika fynd som hittades i undersökningen 

betygsattes från 1 till 3 där 3 var mer allvarliga fynd och 1 var mindre 

allvarliga fynd. Går det att betygsätta fynd och hittas de allvarliga fynden 

tidigare i en utvärdering eller hittas de kontinuerligt igenom hela 

utvärderingen?  

 

En intressant aspekt är att ta reda på varför företag väljer att använda sig av 

endast tumreglerna och inte av formler för att få svart på vitt hur många fynd 

som kan finnas kvar i ett gränssnitt efter ett fåtal utvärderingar. Hade företag 

haft den kunskapen om hur många fynd som är kvar att finna i gränssnittet 

skulle utvecklingen av användbarhet i gränssnitt kunna bli bättre och 

väsentliga fynd som kanske missas kan på så sätt hittas. Likaså kan företag 

sätta en förutbestämd procentsats att nå upp till innan utvärderingen skall 

anses som avslutad. Det är även intressant att se om detta på något sätt kan 

gynna verksamheten ekonomiskt.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1 

Bilder Gardena sprinklerplanering  

 
Nedan presenteras det gamla gränssnittet av bevattningsplaneraren som fanns 

på Gardenas hemsida. På bilderna går det att se hur programmet är upplagt, 

vad som skall göras och i vilken ordning det skall utföras för att kunna gå 

igenom gränssnittet.  
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Bilaga 2  

Bilder My Garden 

 
Nedan visas det nyutvecklade gränssnittet för tjänsten My Garden. Bilderna 

illustrerar samma delar som bilderna över det gamla gränssnittet för Gardenas 

sprinklersplanering i bilaga 2. 
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Bilaga 3  

Personas 
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Bilaga 4  

Rekryteringsformulär 
 

 

Stendahls - Mygarden 
Vi söker personer som vill vara med på en personlig intervju som handlar om 

en webbplats (hemsida) som är under utveckling. Webbplatsen har 

anknytning till trädgårdar och trädgårdsprodukter. Intervjun tar c:a 1,5 timme 

och som tack för sin medverkan får man Paus Presentchecjar till ett värde av 

300 kr. 

 

Namn :__________________________________________________ 

Ålder:__________ 

Adress:________________________________________________________

_________ 

Postnr:______________Ort:_______________________________________

_________ 

E-

post:________________________________@________________________

________ 

Tel 

hem:____________________________Mobil:________________________

__________ 

Sysselsättning:_________________________Bransch:_________________ 

 

Bekr brev på...    “ vanlig post      “ e-post      “ både ock 

15 personliga intervjuer ska genomföras, 5 per målgrupp (vi överrekryterar 1 

per målgrupp). 

Plats för intervjuerna: 

Stendahls, Vasagatan 7. 

Ersättning: Paus rikspresentcheckar (www.paus.se) till ett värde av 300 kr. 

 Frågor  

1. Ålder? 

__________år 

2. Kön? 

“ Man 

“ Kvinna  

3. Yrke/sysselsättning? Kolla även så att det inte är någon i hushållet eller 

någon nära vän som arbetar inom otillåtet område. 

______________________________________________________________ 
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Om respondenten arbetar med reklam, marknadsföring, PR, media, 

marknadsundersökningar eller med tillverkning/försäljning av 

trädgårdsprodukter à AVSLUTA 

4. Äger du ett hus med tillgång till egen trädgård? 

“ Ja  

“ Nej à AVSLUTA 

5. Anser du dig ha goda språkkunskaper i...  

“ Svenska (ställ frågan om osäker på IP:s svenskakunskaper) 

“ Engelska 

IP ska ha goda språkkunskaper i svenska och engelska, annars à AVSLUTA 

 

· Om MAN mellan 41-55 år à gå till frågebatteri Målgrupp 1 

Man 

· Om MAN mellan 30-40 år à gå till frågebatteri Målgrupp 2 

Man 

· Om KVINNA mellan 30-40 år à gå till frågebatteri Målgrupp 3 

Kvinna 

Frågebatteri Målgrupp 1 Man 

4. Hur ofta är du inne på internet? 

“ Dagligen 

“ Varje vecka 

“ Minst någon gång i månaden à AVSLUTA 

“ Mer sällan än varje månad à AVSLUTA 

“ Aldrig à AVSLUTA 

5. Jag kommer nu att säga ett antal påståenden som bl a har att göra med din 

trädgård och ditt intresse för den. Jag vill att du besvarar påståendena utifrån 

en 5-gradig skala där 5 betyder ”Instämmer helt” och 1 betyder ”Instämmer 

inte alls”. 

 

 5 4 3 2 1 

A) Jag tycker om trädgårdsarbete och njuter av min trädgård 

    

B) Jag tillbringar mycket tid i min trädgård  

   

C) Jag är en ”handyman” som tycker om att fixa och bygga själv 

   

D) Jag föredrar kvalitetsprodukter när jag handlar till min trädgård 

  

Om IP passar in – försök rekrytera till intervju! 

Frågebatteri Målgrupp 2 Man 

4. Hur ofta är du inne på internet? 

“ Dagligen 

“ Varje vecka à AVSLUTA 

“ Minst någon gång i månaden à AVSLUTA 
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“ Mer sällan än varje månad à AVSLUTA 

“ Aldrig à AVSLUTA 

5. Jag kommer nu att säga ett antal påståenden som bl a har att göra med din 

trädgård och ditt intresse för den. Jag vill att du besvarar påståendena utifrån 

en 5-gradig skala där 5 betyder ”Instämmer helt” och 1 betyder ”Instämmer 

inte alls”. 

 5 4 3 2 1 

A) Jag vill njuta av min trädgård och vill att den ska vara lättskött 

   

B) Jag tycker om nya saker och ny teknologi  

   

NIVÅ PÅ SVAREN FÖR ATT PASSA IN?? 

Om IP passar in – försök rekrytera till intervju! 

Frågebatteri Målgrupp 3 Kvinna 

4. Hur ofta är du inne på internet? 

“ Dagligen 

“ Varje vecka 

“ Minst någon gång i månaden à AVSLUTA 

“ Mer sällan än varje månad à AVSLUTA 

“ Aldrig à AVSLUTA 

5. Jag kommer nu att säga ett antal påståenden som bl a har att göra med din 

trädgård och ditt intresse för den. Jag vill att du besvarar påståendena utifrån 

en 5-gradig skala där 5 betyder ”Instämmer helt” och 1 betyder ”Instämmer 

inte alls”. 

 5 4 3 2 1 

A) Jag tycker om funktion och kvalitet i trädgårdsredskap 

    

B) Jag tillbringar mycket tid i min trädgård och tycker om att påta i jorden

     

C) Jag tycker om sociala medier och interaktion på internet 

  

Om IP passar in – försök rekrytera till intervju! 
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Bilaga 5  

Manus för utvärdering 
 

My Garden  
______________________________________________________________ 

 

Förra månaden var du i en butik som hade stort utbud av Gardena produkter. 

Du skulle köpa en gräsklippare till din trädgård. När du gick runt och kollade 

på gräsklipparmodeller snubblade du över bevattningssystemet som Gardena 

säljer.  

Nu har det gått ett tag. Otroligt nog har det varit torka denna sommar och du 

kommer på att det finns bevattningssystem till din gräsmatta. Du är väldigt 

trädgårdsintresserad och tycker om när din trädgård är grön och fin. Du surfar 

in på Gardena.se för att läsa mer om bevattningssystemet och snubblar över 

en tjänst som heter My Garden som kan planera ditt sprinklersystem.   

 

Fråga 1 

 

Du har nu surfat kommit in på den här applikationen som kallas My Garden. 

Det du vet från hemsidan att det är en applikation för att planera bevattning 

för din trädgård.  

 

 Vad tror du nu att du kan göra? 

 Vad tror du de olika menyerna betyder? 

Fråga 2 

Din uppgift nu är att rita upp hur din trädgård ser ut idag med hus, träd, 

buskar och så vidare. Du kommer att få en skiss på hur din trädgård ser ut. 

Försök vara så noggrann som du bara kan vara.  

 

Del uppgifter 

 Kan man ändra ytan på gräset? 

 Kan man göra runda hörn på gräsmattan? 

 Varför tror du det finns avståndsmätare till sakerna i trädgården? 

 Hur vrider du på huset?  

 Hur gör du en rak grusväg/buske eller liknande? 

 

Nu är du klar med din trädgård. Men du känner att den inte är riktigt perfekt. 

Du känner att du vill ha dekorationer i din trädgård. Du vill vidare utveckla 

den.   
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______________________________________________________________ 

 

Öppna diskussionsfrågor efter fas 1 

 

 Vilket var det första intrycket av tjänsten? 

 Hur kändes applikationen att arbeta med?  

 Vilka tre funktioner fungerade bra? 

 Vilka tre funktioner fungerade mindre bra? 

______________________________________________________________ 

 

Du skall nu gå vidare i tjänsten för att planera din bevattning. Hur gör du för 

att komma till nästa steg?  

 

Del frågor 

 Var har du hamnat nu  

 Vad gör man här? 

 Varför ändrades allt? 

 Vad betyder de olika färgerna (gul, röd och grön)? 

Fråga 3 

Hur gör du för att planera din bevattning? 

 Kan man ändra sprinklers på något sätt? 

 Hur vet du vad T och S sprinklers är? 

 Vad betyder de olika sakerna i vattenmenyn?  

 Kan du allt om hur vattnet fungerar nu? 

Fråga 4  

Din uppgift är nu att koppla ihop alla sprintrar med vattnet. Hur gör man då? 

 

Fråga 5 

Nu är du nöjd med ditt system. Alla rören ligger rätt och du är lite stolt över 

det du har gjort. Nu vill du kolla vad som skall köpas.  

 

 Vad tycker du om inköpslistan? 

 Finns det något som du saknar? 

Fråga 6 

Eftersom att din partner inte är hemma för tillfället och du vill visa upp vad 

du har gjort vill du spara din trädgård och sedan stänga programmet.  

______________________________________________________________ 
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 Öppna diskussionsfrågor efter fas 2 

 Vad var bra i denna del av applikationen? 

 Vad var mindre bra med denna del av applikationen?  

 Vad tyckte du om den automatiska sprinkler placeraren?  

 Fanns det något som du saknade?  

______________________________________________________________ 

 

Diskussionsfrågor efter utvärderingen av applikationen.  

 Vad är helhetsintrycket av applikationen? 

 Tycker du att man fokuserar mer på en del än den andra och varför?  

 

Nu är testet klart. Men för att få en liten bredare bild om hur vi kan vidare 

utveckla tjänsten skulle vi vilja ha din input om vad du tycker kan fungera 

och inte fungera i fram tiden.  

______________________________________________________________ 

 

Du ska nu fundera på det påstående som jag kommer att ställa. Svara med Ja 

eller Nej.  

 

Tänk dig att själva trädgårdsdelen var mer som ett community. Där du kan 

dela med dig av din trädgård och kolla på andras trädgårdar.  

 

Om dessa funktioner fanns hade du då använt dem applikationen (du är 

fortfarande hemskt intresserad av trädgårdar)? 

 

 Skulle du vilja kunna rita fler trädgårdar?  

 

 Om du skulle kunna det vill du då ha en liten hemsida där du har 

överblick av dina trädgårdar? 

 

 Kunna dela med dig av din trädgård och kunna titta på andras 

trädgårdar? 

 

 Kunna lägga in bilder från din riktiga trädgård? 

 

 Facebook (för att visa upp dina trädgårdar?) 
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 Kunna kommentera andras trädgårdar och få kommentarer på din 

egen trädgård.  

 Hade du velat ha tips om trädgårdssaker som odlingstips och hur man 

skall beskära äppelträden?  
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Bilaga 6 

D.E.C.I.D.E  

 
Determine the goals 

Målen med utvärderingen var att få reda på hur användbart gränssnittet var 

för My Garden applikationen och om det behövdes många förändringar för 

att förbättra användbarheten.  

 

Var fastnar användaren och var upplever den att gränssnittet blir för svårt att 

arbeta med så att den kanske stänger ner applikationen. Applikationen kunde 

kännas för komplex för att planera sin bevattning som var huvudsyftet i den 

version som har lanserats nu. Upplevde användaren också att den var 

komplex eller tyckte användaren om det hela. Verktygen och menyn i 

applikationen.  

 

Explore the questions 

De frågor som kom upp när applikationen diskuterades med utvecklare och 

beställare presenteras nedan.  

 

 Känns vattenplaneringsverktyget naturligt och om det fungerar som 

användaren väntar att det skall fungera.  

 Vilka är de största upplevda svårigheterna för att nå användarnas mål? 

 Vad skulle användarna vilja göra efter planning/irrigation är klar?  

 Vill användaren ha mycket hjälp och en guide, eller vill de hellre ha 

ett fritt verktyg att arbeta med.  

 Är det nog enkelt, eller tydliga/korta flöden, så att användaren inte 

tappar intresset eller tycker att det känns krångligt och stänger ned 

applikationen.  

 Är det nog automatiserat?  

 Förstår användaren flödet, när man blir "klar"?  

 Var är potentiella drop-off punkter? 

 Sprinkler planner - usability. Förstår man vad man förväntas göra, 

samt vad man får ut av det? 

 Lägga till objekt, rita, skapa. Känns det intuitivt? 

 

Choose the evaluation approach and methods. 

För att få en så god grund till utvärderingarna som möjligt valdes metoden 

think-aloud till utvärderingarna. Metoden går ut på att användaren skall prata 

och tänka högt hela tiden. Har användaren en känsla som säger att det inte är 
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bra skall detta sägas. Meningen med utvärderingen är se hur användare 

använder sig av tjänsten och hur de tänker och tycker. Inspelningar av ljud 

och dataskärmen sker samtidigt som utvärderingen pågår. På detta sätt kan 

man sedan gå igenom vad som har skett under utvärderingen och få en 

djupare insikt i hur användaren kommer att använda tjänsten.  

 

Identify practical issues 

Användbarhetstestet genomfördes på en beta-version av My Garden mellan 

version 1.0 och 1.1. Testmiljön som sattes upp för användarna ändrades inte 

under testperiodens gång för att resultaten skulle kunna få en chans att bli 

giltiga och kunna jämföras med varandra. Eftersom alla användare gick till 

väga på olika sätt i utvärderingarna och tog olika lång tid på sig att utföra 

uppgifterna anpassades manuset kontinuerligt efter vilken väg användarna 

tog. På så sätt anpassades, till en viss utsträckning, manuset efter användaren. 

Som exempel: hade användaren redan sett hur de kunde böja en polygon 

ombads användaren inte att böja en polygon. Beroende på hur lång tid 

utvärderingen tagit innan de gjort klart sin sprinklerplanering valdes delar av 

utvärderingsmanuset bort, till exempel "logga in" och "registreras”. 

 

Decide how to deal with ethical issues. 

Innan utvärderingen startades talade utvärderingsledaren om hur 

utvärderingen skulle gå till, vad den skulle användas till, vad som spelades in 

och att det inspelade bara kommer att handskas internt av Stendahls. 

Användarnas medgivande för detta var viktigt att få. Inga avtal skrevs om 

integritetshandskande.  

 

Evaluate, interpret and present the data. 

Därefter tittades alla användartesterna igenom noggrant och varje fel som 

uppkom skrevs ner. Efter detta ställdes datan upp i ett formulär där varje fel 

fick ett namn. Om två användare hade gjort samma fel eller liknande fel men 

av samma orsak skrevs detta upp. Se kapitel 5 analys.  

 

En rapport med de allvarligaste felen skrevs till Stendahls och lämnades in i 

två versioner. En för internt bruk med mindre bakgrundsfakta hur allt hade 

gått till och en extern med mer bakgrundsfakta. Rapporten skrevs inte efter 

D.E.C.I.D.E-metoden utan efter en mall ur boken ”Användbarhet i 

praktiken”.  

 

 

 


