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SAMMANFATTNING 
Denna uppsats ämnar undersöka olika utvärderingsmetoder inom 
fältet användbarhet. Alltsedan webbteknologier har tagit en större 
plats i vår vardag har efterfrågan ökat för gränssnitt och design 
med hög användbarhet. Vi har därför utfört tester på två 
utvärderingsmetoder för att utvärdera användbarhet på en prototyp 
som vi har utvecklat. Användarinkluderande och heuristiska tester 
är två utvärderingsmetoder som vi har undersökt i denna uppsats. 
De är båda väldokumenterade och används ofta för att mäta 
aspekter inom användbarhet. Således finns det ett intresse i att 
studera skillnader i resultat och hur metoderna bäst kan användas. 
Vi utförde tester på båda dessa utvärderingsmetoder, med fem 
olika personer per test. De heuristiska testerna resulterade i fler 
användbarhetsproblem av funktionell karaktär än vad de 
användarinkluderande testerna gjorde, vilka resulterade i fler 
användbarhetsproblem inom kategorin layout. Likaså resulterade 
de heuristiska testerna i att testsubjekten identifierade en större 
andel likartade användbarhetsproblem än vad de 
användarinkluderande testerna gjorde. Vi tror att detta kan bero på 
själva utvärderingsmetodernas utformning, där miljön och 
testsubjekten är kontrollerade i olika utsträckning. De slutsatser vi 
har dragit är att de båda är användbara för att mäta användbarhet 
och för att hitta fel/brister med ett gränssnitt i ett tidigt 
prototypstadie, men att den heuristiska metoden kan vara aningen 
bättre för en prototyp i ett tidigt stadie i utvecklingen, likt det 
gränssnitt vi utvärderade befann sig i. Vidare har vi konkluderat 
att användandet av båda dessa tester tillsammans ger optimalt 
resultat. 
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1. INTRODUKTION 
Denna uppsats handlar om utvärderingsmetoder inom fältet för 
användbarhet av gränssnitt. Idag ställs krav på välfungerande och 
användbara design- och gränssnittslösningar. Därför har vi valt att 
undersöka två metoder för att utvärdera just dessa aspekter, 
nämligen användarinkluderande samt heuristiska 
utvärderingsmetoder. Hur kan man mäta användbarhet och 
identifiera fel och brister i en prototyp av en webbapplikation med 
hjälp av två utvärderingsmetoder, och vilka skillnader finns 
mellan dem? Det är detta vi i denna studie undersöker och ämnar 
besvara. Användarinkluderande tester genomfördes där vi lät 
användare utan någon tidigare kunskap inom människa-
datorinteraktion utföra uppgifter och tänka högt, samtidigt som vi 
utförde kvantitativ tidmätning av musklick, för att kunna 

identifiera brister och fel med en prototyp vi utvecklat. Likaså lät 
vi personer med erfarenhet inom detta fält gå igenom samma 
prototyp och skriva ner de fel och brister de kunde hitta, utifrån ett 
antal principer, så kallade heuristiska tester. 
Att utvärdera ett gränssnitt har visat sig vara en vital del i 
utvecklingsfasen, i och med att vi förlitar oss mer och mer på 
datorer, smartphones och surfplattor. Följaktligen ställs högre och 
högre krav på interaktiva och användaranpassade tjänster. I 
dagsläget finns det mängder av metoder för att mäta användbarhet 
och för att undersöka interaktionen mellan människor och datorer. 
Forskning på området har ökat och trots att ämnet människa-
datorinteraktion (MDI), relativt sätt, är en ganska ung vetenskap 
har det under senare år fått en mer betydande roll i utvecklingen 
av tekniska system överlag Framförallt inom den gren som kallas 
”user experience” (UX) och fokuserar på att studera användares 
upplevelse av interaktion med ett gränssnitt eller design.  

Samtidigt som forskning har visat hur stor del av 
användarupplevelsen som grundar sig i designen av ett gränssnitt 
har de olika metoderna för att utvärdera gränssnitt utvecklats och 
ökat [10]. Det finns i dagsläget mängder av metoder för detta 
ändamål och vissa är mer vedertagna än andra; att utvärdera ett 
gränssnitt är ingen exakt vetenskap och heller inte något som går 
att få exakta svar på då det grundar sig i en användares subjektiva 
upplevelse. Men med det sagt finns det metoder som har fått mer 
uppmärksamhet än andra och två av dessa är, som nämnts ovan, 
heuristiska och användarinkluderande tester. Dessa två metoder är 
två av de mest vedertagna metoderna [8] men trots detta, och med 
koppling till MDI som en relativt ung vetenskap, upplever vi att 
ämnet förtjänar vidare undersökning i högre utsträckning. Detta, 
tillsammans med vårt eget intresse för användbarhet och 
människa-datorinteraktion, leder oss till att tro att det finns mer att 
lära sig om dessa två metoder. Vår uppsats ämnar av den 
anledningen undersöka dessa i syfte att kasta ljus över potentiella 
skillnader, vilket vi hoppas kan vara användbart och upplysande 
för alla med samma intresse av MDI, och samma vilja att skapa 
användbara och upplevelserika gränssnitt och designlösningar. 

2. TEORI OCH RELATERAD FORSKNING 
Don Norman myntade begreppet “User Experience” (UX), som 
grundas i att upplevelser är en kritisk punkt för design. Han menar 
att upplevelsen bestämmer hur starkt människor minns 
interaktionen av design [6]. Detta begrepp används numera flitigt 
inom många olika branscher och yrket UX-designer samt 
interaktionsdesigner växer sig allt större. 

Jakob Nielsen har skrivit åtskilliga böcker och artiklar om ämnet 
användbarhet. I boken ”Usability Engineering” skriver han om 
hur heuristisk utvärdering används för att identifiera problem 



inom gränssnitt och design. Dessa utvärderingar kan göras på lite 
olika sätt, men grundprincipen ligger i att olika utvärderare 
studerar produkten enskilt för att sedan identifiera problem och 
brister med produkten utifrån ett antal principer. Dessa principer 
är generella regler som ska vara samma för alla utvalda 
utvärderare. Resultatet från de heuristiska testerna blir slutligen en 
lista med användbarhetsproblem. På så sätt kan man ofta se en 
tydlig trend på vissa problem, menar Nielsen. De 10 principer, 
som Nielsen presenterar i sin bok består av de följande: 

1. Visibility of system status 
2. Match between system and the real world 
3. User control and freedom 
4. Consistency and standards 
5. Error prevention 
6. Recognition rather than recall 
7. Flexibility and efficiency of use 
8. Aesthetic and minimalist design 
9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors 
10. Help and documentation [3].  

Nielsen och Molich skriver i artikeln ”Heuristic evaluation of 
interfaces” att det finns fyra sätt att utvärdera ett gränssnitt. 
Formellt via någon form av analysteknik,  automatiskt via en 
datoriserad procedur, empiriskt genom experiment med tänkta 
användare och heuristiskt genom att titta på gränssnittet och fälla 
domar, enligt ens egen uppfattning. Vidare skriver Nielsen och 
Molich om hur antalet utvärderare vid de heuristiska testerna inte 
behöver vara fler än 5 personer. Detta för att antalet identifierade 
överträdelser/brister stagnerar efter 5 personer [5]. Nielsen skriver 
tillsammans med Thomas K. Landauer om hur de empiriska- och 
heuristiska utvärderingsmetoderna är viktiga och kompletterar 
varandra på ett givande sätt. Närmare bestämt är 
användarinkluderande tester och heuristiska tester de två metoder 
som kan ge störst insikt i de problem som ett gränssnitt har [4]. 

Sharp, Preece och Rogers skriver om olika sätt att utvärdera 
gränssnitt i sin bok ”Interaction Design: Beyond Human-
Computer Interaction”. De beskriver hur utvärdering är en viktig 
del av designprocessen och vital för att designers inte endast ska 
designa för dem själva. Användarinkluderande 
utvärderingsmetoder är ett verktyg för att identifiera fel/brister 
med en produkt (gränssnitt/design). Vad som skiljer metoden från 
de heuristiska metoderna är att man använder tänkta slutanvändare 
som testsubjekt, där dessa testsubjekt får utföra ett antal uppgifter 
för att testa produkten. Att ha användaren i fokus gör design 
mycket bättre, menar de. Vidare skriver de om olika metoder för 
att utvärdera design. Användarinkluderande tester har traditionellt 
sätt skett i kontrollerade miljöer, och fokus ligger på att undersöka 
hur användbar en produkt är. De menar på att data som är viktig 
att hämta från de användarinkluderande testen bl.a. kan vara: 

• Tiden det tar för att bli klar med en uppgift. 
• Antal och typ av fel under en uppgift. 
• Antal användare som gör ett specifikt fel. 

Vidare menar författarna på att observation är en viktig del av 
användarinkluderande tester. Att t.ex. filma ett testsubjekts ansikte 
för att kunna tolka hens ansiktsrörelser kan vara användbart. 
Komplement till detta är ofta enkäter och intervjuer, för att kunna 
mäta användbarheten vidare, hävdar författarna [8]. 

John McCarthy och Peter Wright skriver i boken “Technology as 
Experience” hur filosofen John Dewey argumenterade för att 
konst borde betraktas som en upplevelse, något som människor 
lever med i sin vardag; inte enbart en specifik och tillfällig 
upplevelse som man kan uppleva på ett museum, exempelvis. På 

liknande sätt menar McCarthy och Wright att upplevelsen av 
teknologi idag fungerar. I dagens informationssamhälle omger sig 
människor med teknologi i sitt vardagliga liv och fokus på 
teknologi bör således ligga i upplevelsen av hur en människa kan 
interagera med en teknologisk artefakt, såsom ett gränssnitt för en 
webbapplikation. Användbarhet för ett datasystem har länge 
definierats utifrån effektivitet, flexibilitet, inlärningskapacitet 
samt att det ska vara tillfredsställande att använda. Men denna 
definition betraktas inte längre som tillräcklig; numera bör man 
också väga in hur användbart systemet är för de som använder det, 
menar författarna. Upplevelsen av ett tekniskt system skiljer sig 
från användbarheten i den mån att upplevelsen är något subjektivt 
och alltså inte mätbart på samma sätt som användbarhet är [2].  

I artikeln ”User Experience Evaluation Methods: Current State 
and Development Needs” hävdar Obrist, Roto, et al. att det idag 
existerar ett antal utvärderingsmetoder inom UX men också att det 
saknas en tillräckligt stor förståelse för dessa 
utvärderingsmetoder. I denna artikel redogör författarna för ett 
stort antal metoder att använda vid designutveckling. De går in på 
olika utvärderingsmetoder som idag används och kommer fram 
till 96 st olika metoder. Dessa skiljer sig på några punkter och 
själva målet i artikeln är att ta reda på vilka metoder som man bör 
använda när man ska utvärdera en viss typ av prototyp [10]. 
Utifrån dessa aspekter har vi delvis grundat vårt urval för 
utvärderingsmetoder som vi använde under våra tester. 
Skillnaden mellan användbarhet och användarupplevelse är en 
diffus sådan, menar Nigel Bevan i sin artikel ”What is The 
Difference Between The Purpose of Usability and User 
Experience Evaluation Methods?”. Han beskriver hur fokus på 
dessa två begrepp kan leda till olika resultat vid undersökningar 
men att det i dagsläget inte finns någon tydlig skillnad mellan 
begreppen. På så sätt måste utvecklare vara medvetna om ett antal 
angelägenheter inom kontexten av användarcentrerad design: 

• Designa för och utvärdera övergripande effektivitet. 
• Designa för och utvärdera användarkomfort och 

tillfredsställelse. 
• Designa för att göra produkten enkel att använda, och 

utvärdera produkten för att kunna identifiera och lösa 
användbarhetsproblem. 

• När produkten är relevant leder de temporala aspekterna 
till problem för inlärning [1]. 

Brad A. Myers skriver i studien “A Brief History of Human 
Computer Interaction Technology” om hur gränssnitt har 
utvecklats genom historien. Han beskriver hur många av de 
tjänster som idag redan har standardiserats eller genomgår 
standardisering just nu, bygger på produkter och gränssnitt som 
redan utvecklats. Han menar att det ena bygger på det andra, 
vilket i sin tur skapar en dialektisk utveckling av tekniken [11]. 
W.S. Tan et. al. diskuterar i sin studie “Web evaluation: Heuristic 
evaluation vs. user testing” skillnaderna mellan de olika 
metoderna och hur de lämpar sig för olika stadier i en produkts 
utveckling. På grund av den mer kontrollerade miljön i de 
användarinkluderande testerna kan den metoden vara mer 
användbar i slutet av utvecklingen för att upptäcka de “mindre” 
problemen, medan de heuristiska testerna, som har större 
benägenhet att hitta mer funktionella och grundliga problem, är 
lämpligare i ett tidigare designstadie [9]. 

Begreppet användare behövs förtydligas för testernas skull. I de 
båda testerna används användare på så sätt att de använder 
prototypen. Vad som är skillnaden mellan testsubjekten är deras 



erfarenhet och kunskap inom området MDI. I de heuristiska 
testerna är användarna inte de tänkta slutanvändarna utan 
människor som valts ut på grund av sin kunskap och erfarenhet 
inom området MDI. I de användarinkluderande testerna har vi 
använt oss av personer utan erfarenhet och kunskap inom MDI, 
vilket gör att dessa testsubjekt är mer lika den tänkta 
slutanvändaren. Detta är den största differentieringen mellan de 
olika testsubjekten och anledningen till att begreppet användare i 
ordet användarinkluderande utvärderingsmetoder används och 
inte i heuristiska utvärderingsmetoderna. Slutanvändarna är 
således de användare som utför uppgifter, i denna studie. 

Med bakgrund i denna tidigare forskning vi nu har presenterat har 
vi kunnat bilda oss en uppfattning om hur användbarhet och 
användarupplevelser kan teoretiseras och vidare mätas. En 
differentiering mellan dessa olika metoder är inte helt tydlig, 
enligt de teorier och forskningar som nu har presenterats. Vårt mål 
med denna uppsats var av den anledningen att jämföra två 
metoder för att mäta användbarhet och användarupplevelse, och 
på så sätt se hur dessa metoder kan ge olika resultat. Resultaten 
kan på så sätt ge olika riktlinjer för vilka metoder som bör väljas 
för ett visst ämne. 

2.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka två vedertagna 
utvärderingsmetoder inom området människa-datorinteraktion 
(MDI). Heuristiska och användarinkluderande metoder, är idag 
två av de utvärderingsmetoder som i störst utbredning används vid 
utveckling av gränssnitt och vi ämnar att testa dessa metoder mot 
varandra och jämföra dem [4]. 

2.2 Hypoteser 
Vi förväntade oss att dessa tester skulle ge så pass olika resultat 
att vi skulle kunna identifiera skillnader mellan 
utvärderingsmetoderna. Vår hypotes låg vidare i att de heuristiska 
metoderna skulle ge fler och tydligare svar, eftersom dessa 
inkluderar experter inom området. 

2.3 Frågeställning 
Vilka skillnader inom användbarhetsproblem kan identifieras 
mellan de två metoderna heuristisk utvärderingsmetod och 
andvändarinkluderande utvärderingsmetod under utvecklandet av 
en webbapplikation? 

3. METOD 
För att undersöka skillnaderna hos de två utvärderingsmetoderna 
utvecklade vi en prototyp av en webbapplikation, närmare bestämt 
en  kötjänst för musik, som testobjekt (se Figur 1, 2 och 3). Valet 
av prototyp grundades i att vi under tidigare studier utvecklat 
denna prototyp. För studiens skull ansåg vi inte att det skulle vara 
av någon större betydelse vilken typ av tjänst vi genomförde 
testen på. Prototypen var webbaserad och innehade diverse olika 
funktioner. Vi lät två grupper om 5 personer genomföra en 
iteration av prototypen för att utvärdera designen och 
funktionaliteten, enligt de rekommendationer som Nielsen ger [3]. 
Den ena gruppen gjorde en heuristisk utvärdering och den andra 
en användarinkluderande utvärdering. Vi har använt oss av 
kvalitativa metoder i form av intervjuer, tänka-högt-metoder och 
observationer samt kvantitativa metoder i form av enkäter och 
mätning av musklick för att få fram våra resultat. 

3.1 Prototyp 
Under tidigare studier arbetade vi med att framställa en prototyp, 
som kom att bli testobjektet i denna studie (se Figur 1, 2 och 3). 
Resultatet blev en webbapplikation gjord för att skapa spellistor 

av musik från musiktjänsten Spotify. De funktioner som vi har 
gjort grundar sig i att kunna söka på låtar, artister, album och 
användare i ett stort bibliotek av musik. Användaren ska kunna 
skapa egna köer med hjälp av denna tjänst och spara dem som 
personliga spellistor. Vidare ska användare kunna rösta på andra 
användares spellistor, bli vän med andra användare och 
kommentera på andra användare. Vi har strävat efter att göra 
hemsidan så användbar som möjligt utifrån Don Normans teorier 
om användbarhet, Nigel Bevans fokuspunkter för användbarhet 
och Nielsens grundprinciper [6][1] [3]. Resultatet blev att tjänsten, 
enligt vår bedömning befann sig i ett prototypstadie när den 
utvärderades. Med detta menar vi att tjänsten är fullt fungerande, 
men har inte genomgått någon utvärdering för att identifiera fel 
och problem med prototypen. 

 
Figur 1. Bild på inlogg-sidan av prototypen. 

 

 
Figur 2. Bild på inlogg-sidan av prototypen. 

 

 
Figur 3. Bild på inlogg-sidan av prototypen. 



3.2 Pilotstudie 
Vi genomförde två pilotstudier för att pröva våra tester. Ett av 
pilottesten skedde på den användarinkluderande metoden och det 
andra pilottestet skedde på den heuristiska utvärderingsmetoden. 

För att eliminera eventuella brister och oklarheter i själva testet 
genomförde vi först av allt en pilotstudie för den 
användarinkluderande utvärderingsmetoden på en student inom 
Medieteknik på KTH. Under detta test spelade vi in skärmen för 
att kunna följa testsubjektets musrörelser och för att kunna mäta 
tiden mellan uppgifterna som personen gjorde. På så sätt kunde vi 
få tillgång till antal fel personen i fråga gjorde på väg till 
uppgiftens mål, hur lång tid det tog och vilka musklick som 
gjordes för att ta sig fram. Det framgick under pilotstudien att vår 
webbapplikation innehöll en del fel som vi var tvungna att åtgärda 
innan de användarinkluderande- och de heuristiska testerna kunde 
göras. För själva testets innehåll kunde vi dock identifiera ett antal 
problem med undersökningen självt. Vi konkluderade att de 
uppgifter vi framställt inte var tillräckligt tydliga och omfattande 
för att ge oss användbara resultat och på så sätt var vi tvungna att 
rekonstruera uppgifterna (se kapitel 3.4). Likaså gjorde vi en 
pilotstudie för det heuristiska testet. Där hade vi använt oss av mer 
dokumenterade tillvägagångssätt, då grundprinciperna att 
utvärdera utifrån var hämtade från Nielsens tio principer [3]. Detta 
pilottest visade oss i vilken grad vi själva måste vara involverade 
vid testet. Det visade sig att vi som observatörer inte behövde vara 
aktiva under testet, annat än att svara på frågor, då testaren skulle 
kunna få en så individuell bild av prototypen som möjligt. 

3.3 Heuristiska tester 
Testerna utgjordes av samtal och diskussion kring designen 
utifrån standarder inom heuristiska metoder, vilka protokollfördes 
och dokumenterades. Mer konkret fick alla utvärderarna en 
instruktion om hur testet skulle gå till; de fick använda prototypen 
helt fritt; fråga oss vid eventuella oklarheter; bredvid sig hade de 
Nielsens 10 principer på ett utskrivet dokument tillsammans med 
en kort förklaring av varje princip, också dessa från Nielsen [3]; 
ett utskrivet formulär för att fylla i vilka brister/fel de fann; vilken 
princip som överträddes och vilken allvarlighetsgrad denna 
brist/fel hade. Dessa personer bestod utav två doktorandstudenter 
inom interaktionsdesign vid KTH, en masterstudent inom 
interaktionsdesign vid KTH och två studenter på kandidatnivå på 
Medieteknikprogrammet vid KTH. Dessa personer har, efter att ha 
genomgått minst en grundkurs inom MDI, en djupare förståelse 
och erfarenhet inom MDI. De bör således kunna resonera kring 
prototypen utifrån den heuristiska metoden och likaså förstå de 
grundprinciper som de ska utvärdera utifrån. Eftersom flera av 
dessa testare var engelskspråkiga beslöt vi oss för att utföra alla 
heuristiska tester på engelska. 

Enkäten som testsubjektet fick göra efter iterationen var på 
engelska och är baserad på Nielsens 10 heuristiska principer för 
evaluering. Frågorna är direkt tagna från de 10 heuristiska 
principerna och testsubjektet fick bedöma hur väl de uppfylldes 
utifrån en 7-gradig skala. Punkten  “Simple and Natural Dialouge” 
och “Speaks the User’s Language” är ihopslagna till en punkt då 
det i vårt fall var mer intressant att bedöma dem samtidigt. Detta 
för att den dialog som fanns endast talar till användaren. 
Detsamma gäller för “Help Users Prevent and Recognize Errors” 
[3]. 

3.4 Användarinkluderande tester 
De användarinkluderande testerna med tänka-högt metod och 
tidmätning av musklick var inspirerade av Sharp et. als teorier och 
skedde genom att de olika testsubjekten, vid olika tillfällen, satt 

enskilt med prototypen och fick utföra uppgifter som vi gav dem i 
tur och ordning [8].  Detta skedde under observation av oss och de 
uppmuntrades att tänka högt samtidigt som de utförde 
uppgifterna. Likaså filmade vi skärmen för att kunna mäta tid 
mellan uppgifter och antal musklick. Efter detta moment 
genomförde vi en intervju med personen om själva prototypen och 
vad de tyckte om den. Testet avslutades med att testsubjektet fick 
fylla i en enkät. Under dessa tester skedde allt på svenska. 

Uppgifterna som testsubjekten fick utföra var författade av oss, på 
svenska, utifrån de olika funktioner som prototypen hade och var 
följande: 

1. Skapa en användare och logga in på hemsidan. 
2. Leta upp låten ”Fredag” av Dungen och förhandslyssna 

på den. 
3. Lägg in samma låt i kön. 
4. Leta upp det senaste albumet som artisten MGMT 

släppte och lägg in valfri låt i kön. 
5. Sök på artisten Frank Sinatra, sortera resultaten efter 

popularitet och lägg till den mest populära låten i kön. 
6. Ta bort låten ”fredag” av artisten Dungen från kön. 
7. Byt plats på första och sista låten i kön. 
8. Spara kön som en personlig spellista. 
9. Ändra ditt användarnamn och lösenord. 
10. Logga ut från hemsidan. 
11. Logga in igen. 
12. Leta upp användaren ”dui” och bli vän med hen. 
13. Rösta på en av ”duis” spellistor. 
14. Lägg in en av ”duis” låtar i kön. 
15. Gör en ny spellista av kön. 
16. Ta bort den gamla spellistan. 

Vi mätte antal fel som testsubjekten gjorde, i form av musklick, 
och tiden det tog att utföra varje uppgift, från det att uppgiften 
lästes upp till dess att uppgiften var klar. Dessa resultat gav 
värden som går att jämföra med deras kvalitativa värden, det vill 
säga, vad de tyckte om tjänsten och vad som var svårt, generellt 
sett. På så sätt kunde vi jämföra tiderna och felen med det de 
svarat och hur de upplevde problemen. 
Intervjufrågorna var följande: 

1. Nämn minst 3 grejer som du gillade med hemsidan? 
2. Nämn minst 3 grejer som du inte gillade med hemsidan? 
3. Mm du kunde göra en stor förändring på hemsidan; vad 

hade det varit? 
4. Vilka funktioner tycker du saknades?  
5. Tycker du att uppgifterna du fick göra speglar vad du 

själv hade velat göra på hemsidan?  
6. Var det något som var svårt eller något som kan göras 

bättre på hemsidan? 
7. Var det något faktainnehåll på hemsidan som saknades? 
8. Vad skulle få dig att besöka sidan oftare? 

Frågorna är hämtade från World Wide Web Consortium (W3C) 
[12] och modifierade av oss för att bättre passa våra syften. De är 
översatta av oss från engelska till svenska för att vara 
språkmässigt konsekventa med uppgifterna i de 
användarinkludernade testerna. Utifrån dessa frågor kunde vi 
skriva ner de identifierade felen, i kombination med deras resultat 
från uppgifterna. Testsubjekten bestod utav studenter på 
kandidatnivå på Medieteknikprogrammet vid KTH. 

Till enkäten efter det användarinkluderande testet använde vi oss 
av en existerande enkät från W3C [12]. Även dessa är översatta av 
oss från engelska till svenska av samma anledning som för 
intervjufrågorna. Vi ändrade frågorna delvis i syfte att passa vårt 



specifika fall bättre och vi valde att utelämna vissa frågor helt då 
de inte var relevanta för vårt ändamål. 

4. RESULTAT 
I detta kapitel har vi presenterat de data och resultat som vi 
tillägnat oss genom utförandet av de två utvärderingsmetoderna 
för att besvara vår frågeställning: ”vilka skillnader inom 
användbarhetsproblem kan identifieras mellan de två metoderna 
heuristisk utvärderingsmetod och andvändarinkluderande 
utvärderingsmetod under utvecklandet av en webbapplikation?” 
Resultaten är presenterade genom text, tabeller och figurer.  

4.1 Kategorisering 
De resultat vi fick fram från testerna har vi valt att kategorisera för 
att lättare kunna jämföra svaren och ställa testerna mot varandra. 
De kategorier vi valt att använda är funktionalitet, intuition och 
layout. Vi utgick från Nielsens 10 principer [3] och deltagarnas 
resultat och observationer för att skapa dessa kategorier och har 
valt att definiera dem som följer: 

• Funktionalitet: Fel/brister som har att göra med 
tjänstens funktioner; när någon funktion saknas eller 
inte fungerar som det ska. 

• Intuition: Fel/brister som har att göra med användarens 
förmåga att förstå olika delar av designen/gränssnittet. 

• Layout: Fel/brister som har att göra med designens-
/gränssnittets grafiska utformning. 

4.2 Heuristisk utvärdering 
Vi lät 5 testsubjekt genomföra en iteration av prototypen utifrån 
Nielsens 10 principer för heuristiska tester [3]. Totalt 
identifierades 24 överträdelser/brister. 

4.2.1 Test 
I Tabell 1, 2 och 3, nedan, är de olika bristerna redovisade utifrån 
vilken kategori de tillhör. Bristerna är redovisade med en 
beskrivning av bristen från testsubjekten, vilka  heuristiska 
principer de tyckte att bristen överträdde samt hur allvarlig de 
ansåg den vara. Det redovisas också vilket testsubjekt som 
upptäckte bristen. Beskrivningarna från testsubjekten av de brister 
som hade fler än en förekomster var inte identiska men ansågs 
vara tillräckligt lika för att kunna tilldelas samma beskrivning.  
Allvarlighetsgraden är ett medelvärde uträknat från de olika 
testsubjektens bedömning (från den 5-gradiga skala på det 
formulär de hade bredvid sig) av allvarligheten hos bristen. Detta 
för att få en bild över hur allvarligt ett problem ansågs vara på det 
stora hela.  
Beskrivning av variabler: 

 H1: Heuristisk testsubjekt nr 1. 
 H2: Heuristisk testsubjekt nr 2. 
 H3: Heuristisk testsubjekt nr 3. 
 H4: Heuristisk testsubjekt nr 4. 
 H5: Heuristisk testsubjekt nr 5. 

 
Tabell 1. Heuristisk utvärderingsmetod. Kategori Intuition. 

Beskrivning 
Överträdd 
princip Typ 

Allvarlighetsgra
d 

Förekomste
r 

Upptäck
t av 

Logga-ut-knappen 
var svår att förstå 
vad den hade för 
funktion - Bör fråga 
(varna) om utlogg. 1, 2, 3, 4  Intuition Medelvärde: 4 4 

H1, H4, 
H2, H3 

Svårt att förstå om 
"Title/Artist/Album"
-knapparna är 
knappar eller inte 4, 7, 8 Intuition Medelvärde: 3 3 

H1, H2, 
H5 

Svårt att förstå att 
"Music Queue"-
knappen tar en till 
huvudsidan 4, 8 Intuition Medelvärde: 3 2 H1, H5 
När man söker efter 
Artist/Album och det 
inte finns några 
resultat vore det 
bättre att få 
infromation om det i 
stället för blank sida. 4 Intuition Medelvärde: 3 1 H1 
I kön står det "lägg 
till låtar med +" men 
det finns inga 
plusteckan förrens 
man sökt 8 Intuition Medelvärde: 1 1 H2 
"User details" beter 
sig som en länk men 
är inte det. 4 Intuition Medelvärde: 1 1 H2 

 
Tabell 2. Heuristisk utvärderingsmetod Kategori 

Funktionalitet. 

Beskrivning 
Överträdd 
princip Typ Allvarlighetsgrad Förekomster 

Upptäckt 
av 

Ingen feedback 
vid för kort 
lösenord på 
inlog-sidan eller 
på profilsidan 5, 7, 9, 10 Funktionalitet Medelvärde: 5 4 

H1, H4, 
H2, H5 

"Change 
Order"- och "ta 
bort"-
funktionen var 
svår att förstå i 
"Edit mode" - 
Bör vara drag 
and drop 

1, 2, 3, 4, 7, 
8, 10 Funktionalitet Medelvärde: 4 5 

H1, H4, 
H2, H3,  
H5 

Ingen feedback 
när man är på 
väg att ta 
bort/lägga till en 
vän. 1, 9 Funktionalitet Medelvärde: 5 1 H4 
Rating-knappen 
borde inte 
kunna ge mer än 
plus-minus 1 i 
rating 2, 9 Funktionalitet Medelvärde: 3 2 H4, H3 
Tömma 
formulär 1, 3 Funktionalitet Medelvärde: 1 2 H4, H2 
Log in-sidan 
borde ha format 
på det man ska 
skriva in i grå 
text och bli röd 
om något är fel 5 Funktionalitet Medelvärde: 5 1 H4 
Kan inte ångra 
om man har 
tagit bort en låt 
eller playlist 
från playlists 
eller kön 3 Funktionalitet Medelvärde: 4 1 H4 
Feedback när 
man ändrat 
användarnamn 1 Funktionalitet Medelvärde: 2 1 H4 
Det går att göra 
edit på en tom 
spellista och det 
går att spara en 
tom spellista 5 Funktionalitet Medelvärde: 2 1 H3 
Man kan inte 
spara andra 
användares 
skapade listor 1, 2, 6 Funktionalitet Medelvärde: 3 1 H3 
Bakåtknappar 3 Funktionalitet Medelvärde: 1 1 H5 

 
Tabell 3. Heuristisk utvärderingsmetod Kategori Layout. 

Beskrivning 
Överträdd 
princip Typ Allvarlighetsgrad Förekomster 

Upptäckt 
av 

Albumnamn och 
info lägger sig över 
albumbilden 4 Layout Medelvärde: 4 1 H1 
Den sparade 
spellistan bör synas 
under Queue List. 
Eller ge 
information om var 
den finns. 1, 6 Layout Medelvärde: 3 2 H1, H4 



Den vita färgen på 
texten borde 
förbättras. Bättre 
distinktion mellan 
klickabara och icke 
klickbara knappar. 8 Layout Medelvärde: 2 1 H1 
Om låttiteln är för 
lång i Queue List 
hamnar X på fel 
ställe. 1, 4, 7, 8 Layout Medelvärde: 2 2 H4, H2 
Om en bild fattas 
står det "No image 
found", vilket är 
fult. 8 Layout Medelvärde: 3 1 H2 
När man scrollar 
ner kommer det 
inte fler låtar 8 Layout Medelvärde: 2 1 H2 
Visuell hirearki 8 Layout Medelvärde: 5 1 H5 

 

De olika bristerna grupperade vi även efter upptäckter och 
allvarlighetsgrad och presenteras  i Tabell 4. 
 

Tabell 4. Heuristisk utvärderingsmetod. Totala antal brister 
från alla kategorier. 

Totalt antal brister 24 

antal brister med allvarlighetsgrad 1 4 
antal brister med allvarlighetsgrad 2 5 
antal brister med allvarlighetsgrad 3 7 
antal brister med allvarlighetsgrad 4 4 
antal brister med allvarlighetsgrad 5 4 

    
antal brister upptäckta av alla 1 
antal brister upptäckta av 4 2 
antal brister upptäckta av 3 1 
antal brister upptäckta av 2 5 
antal brister upptäckta av 1 15 

 
Det framgår från testresultaten att de allra flesta 
brister/överträdelser identifierades enskilt av varje utvärderare. 
Vidare har vi valt att illustrera hur många fel per kategori som 
identifierades i Figur 4. 

 
Figur 4. Heuristisk utvärderingsmetod. Totala förekomster 

per kategori. 
Av de 24 överträdelser/brister som upptäcktes var majoriteten av 
funktionell karaktär, där överträdelsen/bristen grundade sig i 
någon form av brist i prototypens funktionalitet; exempelvis att,  
 

“Rating-knappen [för en spellista] borde inte kunna ge mer än 
plus-minus 1 i rating.”  - H3, H4 (från Tabell 2). 

 
En mindre del av överträdelserna/bristerna var av layout-karaktär, 
där testpersonerna upptäckte överträdelser/brister i prototypens 
grafiska utformning, till exempel hur:  
 

“Albumnamn och info lägger sig över albumbilden.”  - H1 (från 
Tabell 3). 

 

En ännu mindre del var överträdelser/brister inom intuition där 
testpersoner exempelvis hade svårt att förstå om en knapp var 
klickbar eller inte: 
 

“Svårt att förstå om "Title/Artist/Album"-knapparna är knappar 
eller inte” - H1, H2, H5 (från Tabell 1) 

 
Endast 1 överträdelse/brist upptäcktes av samtliga testare: 
 

“‘Change Order’- och ‘ta bort’-funktionen var svår att förstå i 
‘Edit mode’ - Bör vara drag and drop” - H1, H2, H3, H4, H5 

(från Tabell 2) 
 
Majoriteten av överträdelserna/bristerna var individuella för varje 
enskild testare.  Majoriteten av överträdelserna/bristerna 
bedömdes även ha en allvarlighetsgrad mellan 2-4. De fyra brister 
som ansågs vara allvarligast var av funktionell karaktär och i ett 
fall inom layout medan de med lägst allvarlighetsgrad var brister 
inom intuition. 

4.2.2 Enkät 
Enkäten, som finns redovisad i kapitel 3.2, samt med tillhörande 
svar i Figur 5 nedan,  gjordes efter det heuristiska testet och 
testpersonen fick utifrån Nielsens 10 principer [3] bedöma hur väl 
prototypen uppfyllde de olika principerna. Skalan som användes 
var 1 till 7, där 1 var dåligt och 7 bra. Svaren är presenterade i 
Figur 5.  

 
Figur 5. Heuristisk utvärderingsmetod enkätresultat 

Svaren från enkäten visar hur testpersonerna på vissa punkter var 
mer eller mindre överens med varandra medan det på andra 
punkter fanns större variation mellan svaren. Punkten “Clearly 
Marked Exits” gav till exempel 5 olika svar i intervallet 1 till 7. 

4.3 Användartester 
Vi gjorde totalt 5 st. användartester. Under dessa identifierades 
totalt 32 st. problem med gränssnittet/designen. Av dessa 32 var 
det 4 problem som 3 personer identifierade, 5 problem som 2 
personer identifierade och 24 problem som identifierades av 1 
person. 
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4.3.1 Uppgifter 
I Tabell 2 nedan redovisas de olika uppgifterna vid de 
användarinkluderande testerna tillsammans med det antal felklick 
som genererades då testsubjektet utförde uppgiften samt hur lång 
tid det tog. 
Beskrivning av variabler: 

 A1: Användarinkluderande testsubjekt nr. 1. 
 A2: Användarinkluderande testsubjekt nr. 2. 
 A3: Användarinkluderande testsubjekt nr. 3. 
 A4: Användarinkluderande testsubjekt nr. 4. 
 A5: Användarinkluderande testsubjekt nr. 1 
 

Tabell 5. Användarinkluderad utvärderingsmetod uppgifter, 
tid och antal felklick 

  
Antal 
felklick Tid 

Antal 
felklick Tid 

Antal 
felklick Tid 

Antal 
felklick Tid 

Antal 
felklick Tid 

Testsubjekt A5 A5 A3 A3 A4 A4 A2 A2 A1 A1 

Skapa en användare 
och logga in på 
hemsidan. 1 

45 
s 0 32 s 0 30 s 0 22 s 2 38 s 

Leta upp låten Fredag 
av artisten Dungen och 
förhandslyssna på den 0 

15 
s 0 8 s 0 9 s 0 15 s 3 25 s 

Lägg in samma låt i 
kön  0 3 s 0 2 s 0 2 s 0 3 s 0 2 s 

Leta upp det senaste 
albumet som MGMT 
släppte och lägg in 
valfri låt i kön  0 

14 
s 1 28 s 3 34 s 0 26 s 1 18 s 

Sök på artisten Frank 
Sinatra, sortera 
resultaten efter 
popularitet och lägg till 
den mest populära låten 
i kön.  1 

16 
s 0 15 s 0 14 s 0 21 s 2 3 s 

Leta upp valfritt album 
och lägg till 3 låtar som 
favoriter samt lägg till 
dem i kön 0 

25 
s 0 25 s 0 35 s 0 41 s 1 24 s 

Ta bort låten Fredag av 
artisten Dungen från 
kön 0 6 s 0 6 s 0 2 s 0 5 s 1 12 s 
Byt plats på första och 
sista låten i kön 0 

12 
s 1 16 s 0 7 s 2 18 s 5 18 s 

Spara kön som en 
personlig spellista 0 4 s 0 7 s 0 10 s 0 7 s 0 5 s 
Ändra ditt 
användarnamn och 
lösenord 0 

17 
s 0 19 s 0 25 s 1 25 s 0 22 s 

Logga ut från 
hemsidan. 0 3 s 0 7 s 0 2 s 0 4 s 0 8 s 

Logga in igen 0 
10 
s 0 22 s 0 19 s 3 46 s 0 8 s 

leta upp användaren 
dui och bli vän med 
hen 0 

20 
s 0 12 s 1 14 s 0 12 s 0 12 s 

Rösta på en av duis 
spellistor. 0 

14 
s 0 13 s 0 12 s 0 12 s 0 11 s 

Lägg även in en av duis 
låtar i kön 0 2 s 0 5 s 0 13 s 0 3 s 1 15 s 
Gör en ny spellista av 
kön 0 4 s 0 6 s 0 6 s 0 2 s 0 5 s 
Ta bort den gamla 
spellistan 0 8 s 0 11 s 0 7 s 1 5 s 0 3 s 

 

I Figur 6, nedan, redovisas antal felklick samt tid i ett 
stapeldiagram för att tydligare se vilka uppgifter som tog längst 
tid och genererade flest felklick. 

 
Figur 6. Användarinkluderad utvärderingsmetod uppgifter, 

tid och antal felklick 
Från Figur 6 kan vi se hur medelvärdet i tid och antal felklick på 
de olika uppgifterna varierar mycket. Uppgiften “byt plats på 
första och sista låten i kön” gav högst medelvärde på antal 
felklick, 1,6 st, och medeltiden låg på 14,2 sekunder. Likaså gav 
den första uppgiften, “skapa en användare och logga in på 
hemsidan” ett högt medelvärde i tid på 33,4 sekunder och 
medelvärdet i antal felklick på 0,6 st. Uppgiften “Leta upp det 
senaste albumet som MGMT släppte och lägg in valfri låt i kön” 
är också av intresse då det tog lång tid, i genomsnitt, för 
användarna, 24 sekunder. 

4.3.2 Intervju 
Det framgick att de flesta problem var relaterade till 
funktionalitet, näst flest inom layout och kategorin intuition 
innehöll minst antal fel. Nedan följer en tabell med resultaten från 
intervjun med användarna, där AX står för användarinkulderad-
testsubjekt nr X. Beskrivningarna från testsubjekten av de brister 
som hade fler än en förekomster var inte identiska men ansågs 
vara tillräckligt lika för att kunna tilldelas samma beskrivning. 

Tabell 6. Användarinkluderande utvärderingsmetod 
intervjuresultat, kategori intuition 

Beskrivning Typ Förekomster Upptäckt av 
Logga ut-knappen 
svår att hitta. Intuition 1 A3 
Att navigera sig 
framåt och bakåt Intuition 3 A1, A3, A5 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
skapa en användare och logga in på hemsidan (välj 

ett enkelt lösenord och något som du inte redan 
använder)

leta upp låten Fredag av artisten Dungen och 
förhandslyssna på den

lägg in samma låt i kön 

leta upp det senaste albumet som MGMT släppte och 
lägg in valfri låt i kön 

Sök på artisten Frank Sinatra, sortera resultaten efter 
popularitet och lägg till den mest populära låten i 

kön. 

Leta upp valfritt album och lägg till 3 låtar som 
favoriter samt lägg till dem i kön

ta bort låten Fredag av artisten Dungen från kön

byt plats på första och sista låten i kön

spara kön som en personlig spellista

ändra ditt användarnamn och lösenord

Logga ut från hemsidan.

Logga in igen

leta upp användaren dui och bli vän med hen

rösta på en av duis spellistor.

lägg även in en av duis låtar i kön

gör en ny spellista av kön

ta bort den gamla spellistan

felklick tid



på är sidan svårt. 
Förstasidan 
otydligt syfte Intuition 2 A1, A5 
Inloggningssidan 
icke-informativ. Intuition 1 A1 
Album, svårt att 
veta vilket som är 
senast. Intuition 1 A4 
Vän-knappen svår 
att förstå dess 
betydelse. Intuition 1 A4 
Popularitet - svårt 
att veta vad den 
går efter. Intuition 2 A4, A5 
Logotypen borde 
ta en till en annan 
förstasida. Intuition 1 A5 

 

Tabell 7. Användarinkluderande utvärderingsmetod 
intervjuresultat, kategori funktionalitet 

Beskrivning Typ Förekomster Upptäckt av 
Saknas meny för 
navigering. Funktionalitet 2 A3, A5 
Förhandslyssning i 
nytt fönster, borde 
vara på samma 
sida. Funktionalitet 2 A1, A5 
Topplåtar på 
artistsida sorteras 
inte efter 
popularitet Funktionalitet 1 A1 
Informationsknapp- 
eller sida saknas Funktionalitet 1 A1 
Endast Spotify som 
musiktjänst. Funktionalitet 1 A1 
Byta ordning i kön 
svårt Funktionalitet 3 A1, A2, A3 
Borde finnas 
“liknande 
låtar/artister” Funktionalitet 1 A4 
Att kunna se sök- 
och historikförslag Funktionalitet 1 A2 
Dra- och släpp-
funktion borde 
finnas Funktionalitet 1 A2 
Dålig feedback när 
man ändrar 
användardetaljer Funktionalitet 1 A2 
Formulär borde 
tömmas efter att de 
skickats. Funktionalitet 1 A2 
Instruktioner för 
hur 
användardetaljerna 
får se ut. Funktionalitet 1 A2 
Hemsidan passar 
sig bättre som 
mobilapplikation Funktionalitet 1 A2 

 

Tabell 8. Användarinkluderande utvärderingsmetod 
intervjuresultat, kategori layout 

Beskrivning Typ Förekomster Upptäckt av 
Man borde kunna 
se spellistor i kö-
kolumnen Layout 3 A1, A2, A5 
För få bilder Layout 1 A1 
Spellistor borde 
visas före 
favoritlåtar på 
användar-sidan Layout 1 A4 
Kön följer inte 
med när man Layout 1 A4 

scrollar 
Layout för 
sökresultat. Layout 3 A2, A4, A5 
Logotypen har 
underlinje när 
man markerar 
med muspekaren. Layout 1 A4 
Användardetaljer 
på samma sida 
som användarens 
favoritlåtar och 
spellistor. Layout 2 A2, A4 
Kö-kolumnen är 
till höger. Borde 
vara till vänster Layout 1 A2 
Svårt att se 
låtarna i kön, rent 
visuellt Layout 1 A2 
Layout på inlogg-
sidan dålig. Layout 1 A2 
Bilderna är 
konstigt skalade. Layout 1 A5 

 

I Figur 7 illustreras hur många fel per kategori som 
uppmärksammades under de användarinkluderande testerna.  

 
Figur 7. Användarinkluderande utvärderingsmetod. Totala 

förekomster per kategori. 
 
Av de 32 brister som upptäcktes i de användarinkluderande 
testerna var majoriteten brister inom kategorin funktionalitet. 
Likaså var intuition det område där minst brister upptäcktes. Alla 
tre kategorier var representerade inom de brister som hade flest 
förekomster.   

Det totala antalet förekomster av upptäckta brister i de 
användarinkludernade testerna var 45 st. Om en brist var upptäckt 
av 3 personer räknade vi det alltså som 1 brist men då 
testsubjekten upptäckte bristen individuellt var det alltså 3 
förekomster/upptäckter av samma brist. 

4.3.3 Enkät 
Från enkätresultaten framgår det tydligt hur testsubjekten svarade 
mycket olika. Flera ansåg att designen var tillfredsställande och 
att hemsidan överlag var attraktiv. Likaså ansåg majoriteten att det 
var lätt att navigera, att balansen mellan text och grafik var bra 
men att olika element (sortering, menyer, etc.) inte var tydliga för 
dess användningsområde, som visas i Figur 5.  
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4.4 Summering av resultat 
Totalt identifierades 24 fel/brister med prototypen från de 
heuristiska testerna och 32 fel/brister från de 
användarinkluderande testerna. Av dessa fel/brister var de allra 
flesta av funktionell karaktär, näst flest fel inom kategorin layout 
och minst fel av kategorin intuition. 

 

Figur 9. Kategorier inom vilka 2 eller fler personer 
identifierade fel/brister. 

Andelen fel för de heuristiska testerna resulterade i 46 % för 
funktionalitet, 29 % för layout och 25 % för intuition, som visas i 

Figur 9. Andelen fel för de användarinkluderande testerna 
resulterade i 41 % för funktionalitet, 34 % för layout och 25 % för 
intuition, i enlighet med Figur 9. De heuristiska testerna 
resulterade således i större andel fel av kategori funktionalitet än 
de användarinkluderande och mindre andel fel av kategori layout 
än de användarinkluderande testerna. Fel/brister av kategori 
intuition låg på samma andel för de båda metoderna. 

5. DISKUSSION 
Vilka skillnader inom användbarhetsproblem kan identifieras 
mellan de två metoderna heuristisk utvärderingsmetod och 
andvändarinkluderande utvärderingsmetod under utvecklandet av 
en webbapplikation? Det är en fråga som bland annat kräver ett 
svar på vad det är man vill få ut av sina tester. T.ex. om man vid 
utvecklingen av ett gränssnitt är mest intresserad av att finna 
fel/brister av funktionell karaktär, om designen/layouten är bra, 
eller om tjänsten är intuitiv för användare. Till att börja med gav 
de två utvärderingsmetoderna olika resultat som visar på dess 
olika kvaliteter. De heuristiska testerna gav en större andel brister 
i funktionaliteten än vad användartesterna gjorde. Likaså var det 
tydligt att de båda metoderna gav lika stor andel fel av kategorin 
intuition, vilket tyder på att de skulle vara lika bra anpassade för 
just detta ändamål. Som visas i Figur 9 gav de heuristiska testerna 
en större andel fel inom kategorin funktionalitet än vad de 
användarinkluderande testerna gjorde, samt att de 
användarinkluderande gav en större andel brister inom kategorin 
layout. Utifrån detta menar vi att de heuristiska testerna av den 
anledningen bör appliceras tidigare i designprocessen medan de 
användarinkluderande således bör appliceras i ett senare stadie. 

5.1 Metoddiskussion 
Vår metod för att jämföra de två utvärderingsmetoderna utgick 
från tidigare forskning och riktlinjer. Nielsen och Sharp et. al. 
skriver om hur dessa tester kan genomföras och vi har således 
utgått från deras rekommendationer [8][3]. På så sätt behövde vi 
först och främst utföra de faktiska testerna, för att kunna jämföra 
dem. Således får vi anse att val av metod var rätt och vi anser 
också att någon annan metod inte hade varit lika effektiv i detta 
sammanhang eftersom vi omöjligt hade kunnat uppnå samma 
resultat vid val av annan metod, det vill säga att inte utföra 
testerna. 

Däremot går det att diskutera hur vi utförde de två 
utvärderingarna. Enligt Nielsen bör heuristiska tester, för att 
uppnå optimalt resultat, ske individuellt under själva testet och 
sedan sammanställas under diskussion mellan testarna. Detta för 
att när testsubjekten diskuterar problemen de hittat så tenderar 
upptäckterna av problem att öka [13]. Vi valde att utföra de 
heuristiska testen enskilt med varje testsubjekt (se kapitel 3.1). 
Dels för att vi inte fick tillräckligt många svar från de experter vi 
kontaktat, och dels för att testsubjekten inte kunde på samma 
tillfällen som någon annan. Någon gemensam diskussion mellan 
testsubjekten skedde alltså aldrig. Detta kan ha påverkat våra 
resultat; det är möjligt att fler eller större fel hade uppdagats om 
testsubjekten hade haft möjlighet att diskutera prototypen 
tillsammans. Nielsen hävdar också att resultaten från de 
heuristiska testerna stagnerar efter att antalet heuristiska 
utvärderare överstiger fem personer [5]. Vilket visade sig stämma 
då vi utifrån detta valde att testa prototypen på 5 personer och såg 
då hur antal enskilt upptäckta fel avtog ju längre in i testerna vi 
kom. Vi kan därav anta att fler testsubjekt inte hade haft någon 
större inverkan på resultatet. Å andra sidan hävdar W.-s. Tan et. 
al. i deras studie att 5 testsubjekt inte alls är nog och att de i det 
fallet enbart kan upptäcka 35% av felen [9]. Men detta kan vi inte 
säga något om då vi innan testerna inte hade någon statistik på hur 
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många fel/brister vår prototyp innehöll. Vi kan därför inte avgöra 
hur stor andel fel som upptäcktes av de 5 heuristiska testsubjekten 
i vår studie. 

Efter den iteration av prototypen som testsubjektet gjorde fick hen 
svara på en enkät (se kapitel 3.3), också den baserad på Nielsens 
10 heuristiska principer [3]. Här kan man möjligtvis argumentera 
för viss brist i metoden då flera av testsubjekten i sina svar på 
enkäten var inkonsekventa mot sina upptäckter i själva testet. Det 
kan exemplifieras med hur en av testarna (A3) tyckte att färgvalet 
var olyckligt medan samma person sedan tyckte att prototypen var 
grafiskt tillfredsställande i enkäten.  De heuristiska testerna, till 
skillnad från de användarinkluderande, utfördes även på engelska. 
Detta kan ha bidragit till feltolkning i resultatet då vi har redovisat 
resultaten på svenska för att vara konsekventa och det således kan 
ha blivit en viss förlust av information vid översättningen.  

Hur de användarinkluderande testerna var konstruerade grundar 
sig i Sharp et. als teorier  där testsubjektet fick förutbestämda 
uppgifter att utföra [8]. Dessa uppgifter var utformade för att låta 
testsubjektet gå igenom alla prototypens funktioner och var 
specifika; exempelvis var den första uppgiften att “skapa en 
användare och logga in på hemsidan”. Hade frågan varit mer löst 
ställd, t. ex. enbart “logga in på hemsidan”, är det möjligt att 
resultatet hade gett en tydligare bild av problematiken med 
prototypens intuitiva brister. Dock var det vår avsikt att i de 
användarinkluderande testerna ge testsubjektet relativt strikta 
ramar att hålla sig till då vi i de heuristiska testerna använde oss 
av ett mer fritt förhållningssätt. På så vis gav det oss även 
möjligheten att bedöma aspekten fri i relation till mer strikt 
testning. Däremot uppmanades testsubjekten i de 
användarinkluderande testerna att “tänka högt” när de utförde 
uppgifterna, vilket gav oss som utvärderare möjligheten att tolka 
deras reaktioner och svar mer kvalitativt medan själva testet var 
mer kontrollerat. Detta kan dock ha inverkat på resultatet; vi har 
försökt vara så ordagranna som går i vår dokumentation men det 
kan finnas en viss färgning i hur vi dokumenterat det som 
testsubjektet sagt utifrån vad vi tyckt varit mer eller mindre 
intressant. 
Efter uppgifterna fick testsubjektet även här göra en enkät. I 
denna enkät, till skillnad från den heuristiska enkäten som hade en 
7-gradig skala, valde vi en 5-gradig skala och det går att 
argumentera för hur det hade underlättat om de båda enkäterna 
hade haft samma skala då det hade varit tydligare vilka paralleller 
som hade gått att dra mellan svaren på respektive enkäter. 

De båda testerna utfördes med oss närvarande och eftersom det 
även var vi som hade byggt prototypen, vilket alla testsubjekt var 
medvetna om, är det möjligt att detta kan ha påverkat 
testsubjektens svar då de kanske inte vågade svara helt ärligt av 
rädsla för att förolämpa oss på något vis. Vi var dock väldigt 
tydliga med att det inte fanns någon prestige från vår sida och att 
de inte skulle hålla tillbaka på något sätt. Med det sagt är det dock 
viktigt att ta upp denna aspekt då det kan ha inverkat på resultatet.   

Metoden vi valde för att besvara vår frågeställning har genererat 
både kvantitativ och kvalitativ data. Genom enkäter vid båda typer 
av tester, samt mätbara uppgifter vid de användarinkluderande 
testerna och mätbara överträdelser vid de heuristiska testerna fick 
vi tillgång till kvantitativ data vilket gav oss möjligheten att dra 
mer generella slutsatser. Detta var viktigt för oss då vi i vår 
jämförelse mellan de olika utvärderingsmetoderna kunde se mer 
konkreta skillnader eller liknelser när vi hade konkret data att 
tillgå. Detta gav oss möjligheten att göra  olika jämförelser och att 
ställa data mot varandra på flera olika sätt. Hade vi enbart haft 
kvalitativ data hade det varit mycket svårare att se tydliga 

mönster. Men den kvalitativa data vi fick i samband med 
intervjuerna i de användarinkluderande testerna och vid 
diskussionen under de heuristiska testerna var även den viktig och 
användbar för att komplettera och utvidga vår kvantitativa data. 

5.2 Resultatdiskussion 
Varför gav de olika metoderna olika svar? En anledning till att de 
heuristiska testsubjekten inte identifierade samma problem som de 
användarinkluderande testsubjekten skulle kunna bero på att de 
inte var kontrollerade under testen. De användarinkluderande 
testerna utfördes i en kontrollerad miljö där testsubjekten fick 
tydliga uppgifter att utföra. Det fanns då en risk att testsubjekten 
identifierade liknande problem eftersom det var något de stötte på 
under uppgifterna. Vi lät de heuristiska testsubjekten vara helt fria 
under sitt test, på så sätt att de i interaktionen med gränssnittet inte 
hade några förbestämda uppgifter som skulle leda dem genom 
gränssnittets funktioner. Instruktionen var att de skulle använda 
prototypen helt fritt och försöka identifiera överträdelser av 
Nielsens tio principer [3] som de hade bredvid sig. På så sätt 
skiljer sig metoderna åt. Vi fann att de användarinkluderande 
testerna tenderade att generera fler problem av mindre allvarlig 
karaktär i den mån att de inte påverkade den mer generella 
funktionaliteten medan de heuristiska testerna fann fler fel/brister 
av just mer funktionell karaktär. Det är troligt att detta beror på 
den mer kontrollerade miljön i de användarinkluderande testerna 
och med anledning av detta, och i likhet med Tan et. al., kan vi 
sluta oss till att användarinkluderande tester kan lämpa sig bättre i 
ett senare designstadie för att hitta mer ytliga problem medan de 
heuristiska testerna på motsvarande sätt kan passa bättre för att 
hitta mer djupgående fel/brister i ett tidigare stadie i utvecklingen 
[9]. 

Det är intressant att se hur de användarinkluderande testerna var 
bättre på att identifiera aspekter som användarna tyckte var “fula” 
eller “dåliga”. Jämfört med de heuristiska testerna där resultaten 
snarare handlade om vad som skulle kunna bli bättre, vad som 
saknades och vilken potential som fanns. Tan, et al. skriver att 
heuristiska tester ska användas för just detta ändamål, att fokusera 
på vilken potential som produkten har, istället för vad som är fel. 
Likaså menar de på att användartester fungerar bättre för att 
utvärdera vad som redan existerar, och bedöma hur väl utfört detta 
är. I deras studie framgår det att heuristiska tester har en högre 
förmåga att identifiera fel/brister än användarinkluderande, vilket 
inte stämmer överens med våra resultat, där det var tvärtom [9]. I 
vårt fall visade de heuristiska testerna på mindre antal fel, än de 
användarinkluderande, men en större andel där utvärderarna var 
överens om problemen, samt en större andel allvarligare fel. Detta 
resultat är intressant då det visar på hur de olika 
utvärderingsmetoderna har olika värde, i vårt fall. Likaså visar det 
på hur de båda metoderna kompletterar varandra vid 
identifikationen av fel och brister i prototypen. 

Under de användarinkluderande testerna fick vi en tämligen stor 
spridning på våra svar från enkäten. Det är intressant att se hur 
många av testsubjekten ansåg det vara svårt att förstå 
navigeringssymboler, men att det överlag var enkelt att navigera, 
enligt enkäten. Denna typ av motsägelse tror vi kan bero på att 
navigering, generellt sett, kan ske utanför hemsidans inbyggda 
navigering där webbläsarens inbyggda navigering istället kan 
användas. På så sätt är det mer intuitivt att trycka på vedertagna 
”bakåt”-symboler t.ex. Av resultaten att döma verkar det likaså 
vara mer förvirrande för användare att ha inbyggda 
navigeringssymboler i prototypen. Flera av testsubjekten i de 
användarinkluderande testerna ansåg att man bör ha en ”meny”-



symbol, som kan sköta navigeringen mellan de olika sidorna på 
hemsidan, istället för “framåt”- och “bakåt”-symboler.  

De heuristiska testerna gav som sagt 24 st. olika brister/fel i 
prototypen och de användarinkluderande testerna gav 32 st. (se 
punkt 4.2 och 4.3). Med detta sagt innebär det inte att de 
användarinkluderande testerna skulle vara bättre på något sätt. 
Testsubjekten i de användarinkluderande testerna hade en mer 
kontrollerad miljö, i jämförelse med de heuristiska testerna. Detta 
för att de hade ett antal uppgifter som satte ramarna för vilka 
problem de kunde stöta på och utöver detta fick de tala helt fritt 
om brister som de kunde hitta. De heuristiska testerna grundade 
sig å andra sidan på ett helt fritt sätt att undersöka tjänsten på, de 
problem som skulle identifieras hade dock tydliga ramar, 
nämligen Nielsens 10 grundprinciper [3]. På så sätt är det tydligt 
att de heuristiska testerna resulterade i mer likartade typer av 
problem och följaktligen kunde testsubjekten vara överens om 
problemens respektive allvarlighetsgrad och lyckades identifiera 
brister av mer allvarlig grad. Slutsatsen vi kan dra från detta är att 
de heuristiska testerna resulterade i ett färre antal brister/fel med 
gränssnittet/designen, men med större allvarlighetsgrad, och de 
användarinkluderande testerna resulterade i ett större antal 
brister/fel med större spridning i allvarlighetsgrad, med avseende 
på den tid det tog för uppgifter och de felklick som gjordes per 
uppgift. Andelen unika fel som testsubjekten upptäckte i de 
användarinkluderade testerna var marginellt större än i de 
heuristiska testerna. Vilket tyder på att andelen personer som 
hittade samma fel var större i de heuristiska testerna. Detta kan 
bero på att de heuristiska testsubjekten hade förbestämda principer 
att gå efter vilka visar på liknande brister hos prototypen. 

Eftersom de två olika metoderna gav olika resultat anser vi att de 
kompletterar varandra. På likartat sätt anser vi att det inte är 
självklart vilken av de två metoderna man bör välja, om man 
måste. De heuristiska testerna lämpar sig kanske, enligt vårt 
resultat, först och främst på mer fundamentala problem och de 
användarinkluderande testerna kan vara bättre för att identifiera 
mindre problem som vissa användare kan uppfatta som störande. 
Å andra sidan är de problem som identifierades via de 
användarinkluderande testerna åtskilda mellan användare. Vissa 
ansåg att färgerna var fula och oattraktiva, medans andra ansåg att 
de var attraktiva och fina. På så sätt är det svårare att ta hänsyn till 
de resultat som de användarinkluderande testerna ger, än det som 
de heuristiska testerna ger, eftersom de heuristiska testsubjekten 
var överens i större utsträckning. 

De användarinkluderande resultaten bör också diskuteras vidare 
utifrån testsubjektens uppgifter och den tid det tog för dem att lösa 
dessa. Det är tydligt från resultaten att det fanns ett antal aspekter 
av prototypen som skapade förvirring hos användarna, då det tog 
extra lång tid att genomföra. T.ex. att byta plats på låtar i kön tog 
lång tid och genomsnittet felklick under denna uppgift var högst 
av alla uppgifter. De flesta tog upp detta som en problempunkt 
under intervjun som följde och i genomsnitt ansåg de flesta att det 
var otydligt hur knappar användes från enkätresultatet. Vad som 
dock var intressant var att de övriga resultaten från enkäten visade 
på hur detta inte förstörde helhetsupplevelsen, då de flesta tyckte 
det var tydligt med vilken information som visades. 
I ett framtida perspektiv har de utvärderingsmetoder vi utfört på 
vår prototyp kunnat lägga grunden för större användbarhet och 
användarupplevelse, om vi ska utgå från Nigel Bevans teorier. 
Han beskriver hur skillnaden mellan begreppen användbarhet och 
användarupplevelse inte är helt tydlig, men att båda aspekter kan 
främjas allt eftersom man utvärderar aspekter såsom effektivitet, 
användarkomfort och tillfredsställelse. På så sätt menar vi på att 

de resultat vi har fått fram från de två utvärderingsmetoderna 
kommer att kunna öka användbarheten och användarupplevelsen, 
skulle vi välja att utveckla prototypen vidare. Det är tydligt hur 
dessa utvärderingar lägger grunden för att skapa mer användbar 
design, utifrån Bevans teorier och i ett vidare perspektiv även 
kunna öka användarupplevelsen, menar vi [1]. Don Normans 
teorier kring UX går också att tillämpa på liknande sätt som för 
Nigel Bevan. UX som begrepp går hand i hand med 
användarupplevelse och den design som vi skapat i vår prototyp 
går uppenbarligen att utveckla vidare, vilket våra resultat från de 
två utvärderingsmetoderna visar tydligt på. I inledningen av detta 
kapitel påstår vi att för att få svar på vår frågeställning är det först 
och främst viktigt att undersöka frågan om vad det är man vill 
utveckla. Om man vill utveckla ett gränssnitt eller design, vars 
interaktion människor ska minnas, är det viktigt att skapa ett 
gränssnitt eller design med stark användarupplevelse [6]. Likaså 
kan man diskutera dessa begrepp utifrån McCarthy och Wrights 
teorier kring att upplevelsen av teknik är något subjektivt och inte 
mätbart på samma sätt i jämförelse med användbarhet. Men för att 
den subjektiva upplevelsen av ett tekniskt system ska vara 
tillfredsställande krävs det att systemet är användbart och att det 
inte finns några tydliga brister i användbarheten [2]. Sammantaget 
finns det således en tydlig koppling mellan den subjektiva 
upplevelsen och användbarheten hos ett system. Vi anser av den 
anledningen att det visar hur viktigt det är att utvärdera 
användbarheten.  

5.3 Framtida forskning 
Vi fann att resultaten från vår studie gav något olika sätt att se på 
de två metoderna vi har undersökt. Att de kompletterar varandra 
råder det inget tvivel om, menar vi. Men vad vi, trots det, vill 
understryka, är att metoderna har olika värde beroende på vilket 
stadie i utvecklingen gränssnittet eller designen befinner sig i. I 
vårt fall studerade vi metoderna på ett gränssnitt i prototypstadie, 
och om detta ska bevisas måste man förstås utföra testerna på 
olika stadier i sin utveckling. Vi vidhåller dock att för just det 
stadie som vi befann oss i (prototyp), gav de heuristiska testerna 
mer fundamentala problempunkter att angripa, än vad de 
användarinkluderande testerna gjorde. Vidare anser vi oss ha 
skapat en studie som kan hjälpa till att bygga på 
användningsområden för mätningar inom människa-
datorinteraktion. Den teori och forskning som knyter an till vår 
studie har skapats under lång tid; Deweys teorier om hur konst bör 
upplevas [7] till att teknologi också bör upplevas, utifrån 
McCarthy och Wrights teorier [2]. Detta är ett exempel på hur 
forskningen inom upplevelsen av teknologi har utvecklats och 
byggts vidare på. Vi tror att vår studie ska kunna bidra till denna 
utveckling och skapa underlag för att använda 
utvärderingsmetoder för utveckling av teknikupplevelse inför 
framtida forskning. 

Idag handlar mycket forskning om hur användbarhet kan mätas 
och standardiseras. ISO-standarder går att finna för hur gränssnitt 
bör se ut, ur ett standardiserat perspektiv [14], W3C är en annan 
organisation som strävar efter standardisering på webben [12], 
och UX-yrket har blivit en viktig del för många företag att skapa 
mervärde för sina kunder, exempelvis. Vi tror att forskningen 
inom användbarhet kan komma att förändras något i framtiden då 
vi ser ett större intresse för interaktion med andra gränssnitt än det 
helt och hållet grafiska. Exempelvis “Internet of Things” där 
digitala tjänster tas ut i det fysiska rummet. Inom detta ämne finns 
det inte lika mycket forskning, men vi tror det mesta talar för att 
de teorier som idag finns inom användbarhet kommer att tas 
vidare till detta område och vidareutvecklas för att skapa 
standardiseringar och nya sätt att se på användbarhet. Frågor som 



behandlar vad användbarhet är kommer att förändras över tid då 
det i sin natur inte är något fast och stilla, utan rör sig dialektiskt i 
takt med att nya teknologier utvecklas, tror vi. Med denna studie 
hoppas vi kunna bidra till denna utveckling och förståelsen för hur 
man kan använda sig av utvärderingsmetoder för att få teknologier 
att tala med människor på ett mer intuitivt sätt. I framtiden tror vi 
oss t.o.m. kunna hävda att forskningen inom användbarhet 
kommer kunna hjälpa till vid utvecklingen av artificiell intelligens 
och robotik, för att kunna kombinera mänskliga faktorer med 
teknik. 

6. SLUTSATS 
Den forskningsfråga som vi ämnat besvara i denna uppsats 
handlar om vilka skillnader inom användbarhetsproblem mellan 
de två metoderna som går att finna vid utveckling av en 
webbapplikation. Eftersom metoderna kompletterar varandra och 
kan ge olika resultat kan vi, utifrån de skillnader vi fann, dra 
slutsatsen att de två metoderna bör användas tillsammans för att 
uppnå optimalt resultat, nämligen att identifiera 
användbarhetsproblem. Om man är tvingad till att endast använda 
en metod måste man titta på vilket behov man har för att utvärdera 
sin produkt. Om man t.ex. är i ett läge där produkten är i ett tidigt 
prototypstadie, i likhet med vårt testobjekt, vill vi rekommendera 
att lägga störst vikt på den heuristiska metoden. Detta för att den 
gav oss störst inblick i vad som fattas och vilken potential vi kan 
finna i prototypen, enligt våra resultat. Om man är i ett senare 
stadium i sitt produktutvecklande, bör man lägga mer vikt på de 
användarinkluderande testerna. Detta för att förstå vad användare 
saknar och hur de tänker. Dessa rekommendationer grundar sig 
som sagt i våra resultat, och vi vill poängtera att våra resultat inte 
är några absoluta sanningar, då vi genomfört studien i en relativt 
liten skala och på ett gränssnitt i prototypstadie. Studien ger dock 
en indikation på hur de olika metoderna fungerar och vad de ger 
för resultat i ett tidigt prototypstadie. Således kan slutsatserna som 
nyss redovisats behöva ytterligare forskning för att kunna bevisas. 
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