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Abstract 
This study is about the selection of test groups for a user test. The natural choice for 
company is to choose people that are included in the target group for the product or 
system that are about to be tested. This is something I have chosen to focus on. Is there 
reason to believe that you would choose people to your test group that are not part of 
the target audience and still produce an equally good result? To learn more about this, 
a test is conducted on a product that has one focus area and a clear target audience, in 
this case Snapchat. This research is showing that it’s a difference depending on what 
people are picked for the test. The two different groups focused on different things in 
the test that gave different goals to follow. 

 

 

 

 

Förord 
Denna studie handlar om att välja ut testgrupper för ett användartest. Det naturliga valet 

för varumärken är att välja testpersoner som ingår i produkten eller systemet som ska 

testas målgrupp. Just detta är någonting jag har valt att fokusera på. Finns det anledning 

att tro att man skulle kunna välja personer till sin testgrupp som inte ingår i målgruppen 

och ändå få fram ett lika bra resultat? För att kunna lära mig mer om detta kommer ett 

test att genomföras på en produkt som har ett fokusområde och en tydlig målgrupp, i 

detta fall Snapchat. Jag har även studerat andras dokumentationer kring användartest 

för att nå fram till ett resultat. Från denna undersökning visar resultaten att det finns en 

skillnad beroende på vilka personer man väljer för sina testgrupper. De två olika 

grupperna fokuserade på olika saker inom testet vilket gav olika mål att rikta in sig på. 
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1. Inledning 
Har du funderat över hur användare faktiskt beter sig när de interagerar med en produkt 

eller tjänst? Att använda sig av användartester är ett sätt för att se hur användandet av en 

produkt går till på riktigt, när man observerar personer då de försöker lösa nyckeluppgifter 

som en testledare gett dem. Utifrån detta test får man fram hur det gick och vad användarna 

tyckte om upplevelsen, inte bara vad man tror att de tycker. Personerna man utför testet på 

är en grupp personer som man satt ihop, denna grupp kallas för testgrupp. Testgrupper 

används främst för att testa en befintlig eller kommande produkt men kan även vara bra för 

utvecklare då de vill få fram saker om deras produkt som de kan missa då de själva kan 

produkten utan och innan eller har fastnat vid ett spår och inte tar sig vidare. 

När man väljer testgrupp så brukar man försöka se till att personerna i gruppen är 

densamma som målgruppen för produkten man testar. Detta är på grund av att man vill få 

fram önskemål och förslag från personer som faktiskt kommer att använda produkten efter 

lansering (Lee Kwang Bok., Grice Roger A., (2004). Det tar både tid och energi att hitta 

personer som passar i den tänkta målgruppen och verksamheter har oftast deadlines och en 

budget de måste hålla. Tänk er att det skulle fungera att använda personer som inte är i den 

tänkta målgruppen också och ändå få fram ett önskat resultat, då blir det både lättare och 

effektivare att hitta sina testgrupper och även ifall man har en tight deadline kan man utföra 

fler test för det är enklare att hitta testare.  

När man strävar mot att skapa lönsamhet i sin verksamhet är en viktig aspekt ett 

användarvänligt system enligt (Gulliksen, Göransson, 2002). Verva har genomfört en 

undersökning där de kom fram till att endast 25 % av de statliga myndigheterna utför 

användartester med sina målgrupper (Jönsson, 2006). Som tidigare beskrivet, om 

användbarhet bidrar till lönsamhet borde verksamheters beslut också baseras på fakta där 

man mätt och värderat användbarheten.  Desurvire, Kondziela och Atwood anser att intresset 

för att hitta sätt att utvärdera användbarhet är väldigt stort, främst att hitta lätta och billiga 

metoder framför de traditionella. Anledningen till att de inte vill använda sig av de 

traditionella metoderna är för att de är resurskrävande gällande både tid och pengar 
(Desurvire m.fl. 1992).  Att dra ner på kostnaderna gällande testning internt är något alla 

verksamheter strävar mot, en tids-bov är att hitta personer som ska utföra testet, där man 

fokuserar på att hitta de inom målgruppen. Därför är detta ämne viktigt, kan vi dra ner på 

tiden att söka personer inom målgruppen och därigenom spara tid, vilket är pengar. Det 

finns forskning som talar emot detta, som säger att det är viktigt att testerna ska spegla 

verkligheten (Karlsson, Johanner, 2010). Detta är gällande miljön, målgruppen och de 

användare man tar in i testet. Därför är det viktigt att denna typ av utvärdering genomförs på 

olika typer av grupper.  

Syftet med den här rapporten är att vid framtida användartester kunna se till att hålla 

kostnaderna nere och resultatet så kvalitativt som möjligt, och för att se om produkten 

uppnår vissa kriterier (Rubin, I., (1994). Genom att skapa ett sätt att göra snabba och billiga 

grupper som ger lika bra svar som ifall man lägger ner tid för hitta personerna till den tänkta 

målgruppen, kommer testning av produkterna bli lättare och göras oftare för att skapa högre 

kvalitet för alla. Tester idag har använts av i princip alla branscher, efter som jag har valt att 
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fokusera på den digitala byråbranschen där en produkt står som fokus för det varumärket. 

Därigenom är också en applikation som har ett tydligt syfte och målgrupp det jag tänker 

använda mig av när jag genomför testerna.  

 

1.1 Problembeskrivning 
Att förstå hur man komponerar en så bra testgrupp som möjligt gör att man snabbt kan 

plocka ut rätt antal och personer för framtida tester. Målet med denna rapport är att svara på 

frågan gällande att använda sig av personer som inte tillhör den tänkta målgruppen, ifall det 

fungerar och kanske till och med är bättre. Testet som ska genomföras praktiskt i detta 

projekt är intervjuer. Testpersonerna utför ett visst antal funktioner i en applikation där 

testledaren ställer frågor kring förbättringar och funderingar kring produkten. Resultatet 

mellan de olika grupperna kommer sedan att jämföras och analyseras. Denna tanke kring att 

använda personer utanför målgruppen kommer att fokuseras på applikationer, vilket också 

gör att det slutgiltiga resultatet och alla funderingar handlar om just detta.  Funderingar och 

resonemang som kommer fram under denna rapport kommer att vara relaterade till 

applikationer som vi använder i vår mobila enhet, främst med fokus på de applikationer som 

hjälper användaren att utföra något specifikt. Ifall det visas att det går att använda sig av 

vemsomhelst i en testgrupp kommer tester som utförs att bli både billigare och lättare att 

kunna användas i praktiken om den visas att inte stämma kommer det bli lättare att 

argumentera för varför man behöver lägga ner mer tid och resurser för att ta fram rätt 

testgrupper. Genom denna rapport kommer man kunna argumentera på hur ens resurser ska 

kunna användas när man ska utföra tester och skapa testgrupper. Ifall hypotesen stämmer, 

att man kan välja personer utanför den aktuella målgruppen, kommer man kunna göra fler 

tester för en billigare kostnad då det blir lättare att hitta användare till testgruppen. Vilket i 

sin tur sparar in både ekonomiska samt tidsmässiga resurser. Ifall det visar sig att hypotesen 

inte stämmer ger det grund för de som ska utforma testerna att förklara varför det är viktigt 

att lägga ner resurser på att hitta rätt personer till målgrupperna.        

 

1.2 Frågeställning 
Reducera antalet personer i en testgrupp gör att de går snabbare att hitta de antal personer 

som behövs till ens testgrupp. Men att reducera antalet personer utan att ha en anledning 

förutom kostnad är en onödig chansning gällande resultat av genomfört test. Därför är det 

viktigt att vi undersöker möjligheterna inom valet och hur det kan falla ut i resultat. Att 

reducera antalet är en sak, men finns det en gyllene siffra på antal personer som borde ingå i 

en testgrupp. 

 

Frågor att besvara: 

 

- Finns det någon skillnad mellan att välja personer i testgruppen som inte tillhör den 

tänkta målgruppen eller att välja personer från den tänkta målgruppen? 
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- Kan man använda sig av personer utanför sin tilltänkta målgrupp för användartester 

och ändå få fram ett bra, om inte bättre resultat? 
 

1.3 Avgränsning 
Det är två grupper som ska testas på fem personer per grupp, detta på grund av forskning 

kring detta och för att jag är själv under genomförandet av detta test. Som Laura Faulkner 

anser så är fem det gyllene talet användare som man ska testa på för att få ut så mycket som 

möjligt av sitt test, dessa fem användare hittade 99% av alla problem som de andra 90 

personerna hittat (Faulkner, 2003), vilket också Nielsen (Nielsen, 2000) och Virzi (Virzi, 

1992) stöttar. Därför valde jag att jag ska testa fem personer i varje grupp istället för att göra 

stora grupper. Anledningen till att jag valde två grupper är för att kunna jämföra skillnaden 

mellan gruppen med personer som ingick i målgruppen och gruppen som innehåller 

personer som inte ingick i målgruppen för applikationen som ska testas.  

Testpersonerna utför vissa uppgifter medan de berättar vad de tycker och tänker medan 

de genomför testet. Anledningen till att det är intervjuer är för att det är ett frekvent använt 

test som används av många olika verksamheter och det testet har inte ett geografiska måste 

utan intervjuerna kan göras på olika ställen vid olika tillfällen. Då personerna jag genomförde 

testerna på befann sig vid olika platser och alla tester blev inte genomförda vid samma 

tillfällen var intervjuer ett bra test att använda sig av.  

Testet genomfördes på en applikation och den valda applikationen var Snapchat, då 

målgruppen för Snapchat var tydlig vilket hjälpte att se ifall det var någon skillnad ifall 

användarna var från målgruppen eller inte. Att det var en applikation som jag testade och 

inte ett fysiskt system eller liknande beror på att jag ville fokusera på den digitala världen och 

eftersom att applikationer är någonting alla använder dagligen så kändes det som ett 

naturligt val.  

 

2. Bakgrund 
Användartester är något som verksamheter använder sig av för att kunna försäkra sig om att 

produkten fungerar och passar sin tänkta målgrupp före lansering (Dumas J. S, and J. C. 

1993). Resultaten för dessa tester ligger ofta till grund för att ta viktiga och kritiska 

användarupplevelse-val. När man står vid vägvalet om en funktionalitet ska adderas eller tas 

bort är det användartester som står i grund till de valen.  

På grund av att man tar stora och viktiga beslut baserat på statistiken från testgrupper är 

det viktigt att man ser till att testgrupperna innehåller rätt personer och har rätt antal 

personer i sig (Faulkner, 2003). Jag ska undersöka tidigare testgrupper inom IT för att se hur 

testgrupperna har utförts och vad det har fått för resultat. Då jag inte kan undersöka alla 

tester och testgrupper som gjorts ska jag fokusera på de tester som använder sig av 

intervjutester. För en del av de väldokumenterade användartesterna ska jag se vad de själva 

ansåg fungerade bra och vad som de skulle ha gjort annorlunda om de fick göra om testet 

igen.  
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2.1 Historik 
Användartester har ändrats under åren men den första som är lik dagens användartester är i 

slutet på 1994 då Jakob Nielsen utförde bland de första användartesterna. Jakobs slutsats var 

att de webbplatser han testade behövde ha högre krav på webbgränssnitten för då 

användarna har fler alternativ på sidor att använda kommer de ha mindre tålamod ifall något 

är svårt att förstå eller använda sig av (Whitehand, 2003). Det tog ett par år innan 

användartester började används mycket och då 1997 började många organisationer samla in 

feedback från användare, men det var oftast med webbenkäter. Sen dess har användartester 

utvecklats med tiden då organisationerna märkte att det var många olika problem som inte 

kom fram ifall man inte testade med sina användare.  
Förr var användbarheten som man testar när man gör användartester starkt ihopkopplat 

med utvärdering av produkter. I slutet av en process när man nästan var klar med produkten 

tog man in användare för att låta dem göra tester på en nästan färdig produkt då hade man 

inte tid att göra alla ändringar utan då var man ute efter att få veta hur bra den fungerade 

istället för att veta vad som saknades. I början var användartesterna oftast online och med 

webbenkäter då användarna fick svara på frågor vad som var bra och vad som var dåligt. Det 

var på produkter som redan var färdig utvecklade och släppt till allmänheten och som sedan 

fick ändras istället som man gör nu förtiden då man testar under utvecklingen (Whitehand, 

2003). 
 

3. Metod 
Jag har valt att fokusera på användartester inom digitala produkter för att begränsa 

området kring användartester. Genom att bara fokusera på användartester inom digitala 

produkter kan man få svar på många frågor som sedan kan kontrolleras inom andra områden 

också. Med andra personers dokumentationer kan man se vad som har fungerat för dem och 

vad de skulle ha gjort annorlunda ifall de hade gjort om testet med den kunskap de fått från 

att ha utfört sina tester. Ett genomförande av test för att se om det är bättre att ha testledaren 

i rummet istället för att lämna användaren själv jämfördes just på detta sätt. Där de jämför 

två resultat mot varandra för att svara på sin hypotes gällande om man får olika resultat 

beroende på om testledaren är i samma rum eller utanför när testet genomförs (Ma et al. 

2012). Så tänker jag mig att jag ska kunna jämföra mina resultat. Jag kommer även att ställa 

följdfrågor efter de gjort färdigt de uppgifterna jag ställt för att få ut så mycket som möjligt av 

testet (J. S, and J. C., 1993). Genom att använda mig av både observationer och ställa 

följdfrågor till testarna efter användartestet kan jag gå igenom svaren för att se ifall det finns 

någon skillnad mellan de olika gruppernas svar. Ifall det inte är någon stor skillnad kommer 

verksamheter och andra kunna effektivisera deras testgrupper, genom att använda sig av 

personer som är tillgängliga.  

Då jag behöver någonting att testa med har jag valt att använda mig av en redan befintlig 

applikation där jag skapar ett test kring den applikationen. Snapchat är en applikation som 

riktar in sig på yngre användare. Genom att välja en applikation som har en tydlig målgrupp 

blir det enkelt att fördela testarna i olika grupper. Snapchat är enkelt att använda sig av men 
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har många funktioner som kan vara svåra att hitta, därför kommer testet att fokusera på 

skillnaden på hur användarna hittar de olika funktionerna och deras åsikter om 

funktionerna. Testet kommer även att använda sig av mina observationer om hur testarna 

navigerar sig igenom applikationen. För att utforma testet har jag hittat relaterad forskning 

och teori kring metoder för att veta hur testet ska utföras på bästa sätt. 

Då jag är ensam som ska utföra testerna behövde jag utforma dem efter resuserna jag 

hade. För att hinna med att göra testerna och utföra dem valde jag att använda andras 

forskning om hur många personer man ska ha i sina testgrupper. Mina test kommer istället 

fokusera på personerna i grupperna istället för hur många det är som utför testerna. Testerna 

kommer att utföras i ett rum med mig som observerar testaren medan den berättar hur den 

tänker medan den utför testerna. Då jag ska fokusera på kvalitativt test istället för att göra 

kvantitativa tester kommer jag att använda mig av små grupper. Kvantitiva tester fokuserar 

mer på att få många svar medan de kvalitiva testerna ser till att svaren är utförliga. Att få 

utvecklade svar istället ger en större insikt kring vad testarens åsikter.  

Testet jag har valt att utföra på grupperna gick till så att, först skapade jag ett par 

uppgifter som alla testare ska utföra, medan de utför testerna ska de tala högt om hur de 

tänker när de utför uppgifterna. Samtidigt som de berättar vad de tänker observerar jag vad 

de gör samtidigt som allting antecknas. När de är klara med sina uppgifter får de tre frågor 

om vad de tycker om applikationen och vad som kunde förbättras. När jag utfört alla tester 

går jag igenom alla svar för att se ifall det finns någon skillnad på de olika gruppernas svar. 

Ifall det är stor skillnad kommer det inte fungera att använda vem som helst när man ska 

utföra tester men ifall det inte är stor skillnad kan man göra grupper med vem som helst. 

I studien har kvalitativ metod används för att förstå deltagarnas upplevelse och hur de 

tänkte kring användandet av applikationen. Då har deltagarna möjlighet att  framföra sina 

egna tankar och testledaren kan ställa följdfrågor som är bra då deltagarna i studien är få. Vid 

kvalitativa studier kan man se människors handling och hur de tolkar olika situationer, men 

även deras erfarenheter genom att observera dem direkt .  

Vetenskapsrådets fyra huvudkrav på forskningsetiska principer har genomförts i denna 

studie (Vetenskapsrådet. 2002). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagarna informerades om deras uppgift och 

syftet med studien och vilka villkor som gäller vid deras deltagande. Deltagandet är frivilligt 

och att de kan avbryta när de vill. Allt material som samlas in behandlas konfidentiellt och 

kan inte knytas till de som person. Deltagarna informerades både muntligt och skriftligt 

innan testet började. 

 

3.1 Genomförande   
Detta test genomfördes på applikationen Snapchat med två separata grupper om fem 

personer. De initiala frågorna handlade om personens bakgrund, detta för att ta reda på 

utsträckningen av deras erfarenhet kring användandet av mobila applikationer. Denna 

erfarenhetsfråga var en av punkterna att ta i beaktning för analysen av testet. Då jag själv 

utförde de olika testen valde jag att sitta bredvid testaren när vid utförandet av testet, så att 

jag kunde observera samtidigt som jag gav dem frågor och uppgifter att utföra. Jag valde att 
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använda mig av testtypen intervjuer baserat på den teori som jag undersökt och beskrivit 

tidigare, detta baserat på fokusområdet kring testet. Förutom intervjuer valde jag även att 

testpersonen skulle tänka högt, alltså berätta om det som de tänker samtidigt som de utför 

uppgifterna. När jag hade testat alla personer i båda testgrupperna sammanfattades de båda 

gruppernas svar för att sedan jämföras. Detta för att se om det finns någon skillnad i resultat. 
 

3.2 Val av respondenter 
Jag valde att se till att grupperna var uppdelade hälften killar och hälften tjejer. För att få bra 

grupper tog jag personer som använt sig av Snapchat tidigare. Jag hade satt upp önskemål 

om mina användare och började söka efter personer som jag trodde skulle passa in både på 

universitet och i närheten av där jag bor. Jag frågade personerna ifall de ville vara med på 

mitt test där jag bokade in en tid med dem där de antingen fick komma hem till mig eller att 

jag kom till dem där de fick utföra testerna.  Mina grupper var lika stora så att det inte blir 

någon skillnad på antalet testare. Inför testet gjorde jag i ordning ett manuskript med frågor 

så att ingen av testpersonerna skulle behandlas olika.  
 

3.3 Test   
När jag skulle utföra testerna började jag med att presentera mig själv och förklara för dem 

varför jag genomförde testet, att de är frivilligt och att de kunde lämna när de ville. Efter jag 

förklarat för dem anledningen till testet förklarade jag även hur det skulle gå till; jag och 

testaren satt ensamma och gick igenom frågor och några uppgifter där testpersonen fick 

förklara vad den gjorde. Sedan ställde jag frågor om vad de tyckte var bra och mindre bra 

med applikationen. Efter testaren har fått information om testet fick den skriva på ett 

medgivande om att de går med på att jag använder mig av deras svar i detta projekt.  
När alla uppgifter var färdiga ställde jag några frågor till testaren om vad den tyckte var 

bra och vad som skulle kunna vara bättre med applikationen. När testet var klart visade jag 

mina anteckningar för testaren så att den skulle godkänna allt jag hade skrivit, detta för att 

de själva skulle få välja ifall något inte är rätt eller ifall det är något som testpersonen inte 

ville att jag skulle ta med i min rapport. Testenkät finns bifogat i slutet av denna rapport. 
 

4. Teori  
Det finns flertalet olika sorters tester man kan utföra. Tester väljs beroende på vad som ska 

testas och vad verksamheten är ute efter att få svar på. Testgrupper brukar vara olika stora 

beroende på hur mycket resurser de som utför testerna har, en del testgrupper är mindre 

med mer detaljerade frågor medan andra grupper är större och har mycket mer spridda 

frågor.  

Nedan beskrivs olika typer av användartester som man kan använda sig av när man vill 

testa en produkt under utveckling, lansering eller när man vill förbättra produkten. Test är 

även någonting man kan använda sig av när man adderar funktionalitet till en produkt för att 

se om det är någonting man ska lägga tid och pengar på för att få med i slutprodukten. 
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Genom att använda sig av fördelarna från de olika användartesterna kan man skapa ett 

standardiserat test som kan ge ett så bra test som möjligt. Därför är det viktigt att gå igenom 

vilka tester som finns idag och efter det göra ett informerat svar om vilket test som ska 

användas i utförandet av testet.  

 

4.1 Användartester 
Användbarhetstestning är till för att undersöka hur en produkt fungerar i praktiken när 

tänkta användare intrigerar med den. Testet hjälper till att hitta problem och utvärdera 

produkten för att få fram ett underlag med förbättringar. 

När man utvärderar användbarhet vid genomförandet av ett test är det viktigt att man 

tänker på dessa fyra punkter: 

 
1. Utgå från syftet med produkten. 

2. Baseras på de vanligaste och/eller viktigaste uppgifterna som användaren förväntas 

göra. 

3. Resultera i en åtgärdslista som prioriterats utifrån verksamhetseffekt. 

4. Inkludera förslag på ny omgjord design som skulle åtgärda problemet. (Domingues & 

Berntsson, 2012): 

Metoden som Domingues & Berntsson använder sig av är uppdelad i tre faser; Idéfasen, 

Byggfasen, och Förbättringsfasen. Mellan varje fas finns det ett vägskäl med kontrollpunkter 

som hjälper dig att avgöra om du är redo för nästa fas. Vid dessa vägskäl så ska du genomföra 

ett test, det är detta test som hjälper dig att ta beslutet för att se om du borde gå vidare med 

de idéerna som du tagit fram. Om du går vidare och bygger dessa idéer så kommer du komma 

till en punkt där dessa kan behöva förbättras, enligt dig. Därför är det viktigt att du genomför 

ett test för att se om din hypotes kring förbättring stämde.  

Nielsen (Nielsen, 2012) skriver att användbarhet är ett kvalitetsattribut och definieras av 

fem kvalitetskomponenter: 

 

- Lätt att lära för användare. 

- Effektivt att använda. 

- Lätt att återupprätta kunskaper. 

- Lite fel för användarna. 

- Tillfredställelse att använda.  

 

Om produkten uppfyller dessa fem attribut under ett test så är det ett bra resultat som 

kommer att ge produkten en bra användbarhet. Vilket är någonting alla strävar mot när man 

tar fram en produkt. Detsamma gäller en annan författare vid namn Molich som anser att 

systemet ska uppfylla kvalitetsnivåer, detsamma som Nielsen. Molich pekar på tre viktiga 

aspekter för användbarhet; tillförlitlighet, säkerhet och tillgänglighet, vilket ska leda till att 

samspelet mellan systemet och användarna ska vara både enkelt och begripligt (Molich, 

2002) 
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När man ska ta fram ett system som ska vara så användbart som möjligt ska man ha i 

åtanke att en användare ska inte behöva tänka för att använda produkten eller systemet 

(Krug, 2006). Det är viktigt att varken en känsla av kaos eller förvirring sker i samband med 

användandet. ”Vi läser inte, vi skannar. Vi gör inte optimala val, vi nöjer oss. Vi räknar inte 
ut hur saker och ting fungerar, vi skummar oss igenom.” – (Krug, 2006). 

Det finns flertalet användartester som används idag, för olika syften. Dessa 

användbarhetstester ser till att produkten eller system som tas fram levererar det som är 

förväntat. För att få en klarhet över de som finns beskrivs vissa av dessa tester mer utförligt 

nedan.  

 

4.1.1 Enkel rumsuppsättning 
Enkelrumsuppsättning är när man sätter testaren i ett rum där man har satt upp en kamera 

och låter användaren testa produkten och göra olika saker medan den testansvarige sitter och 

dokumenterar och är där för att hjälpa ifall användaren fastnar på något. När man använder 

detta test sätter man upp en kamera som filmar personen som testar för att man senare ska 

kunna gå igenom och se ifall man missat något den gjorde när man satt med den. Man filmar 

även personen som övervakar testet för att se till så att den inte påverkar resultatet med 

ledande frågor eller hjälp. Testövervakarens uppgift är att vara stöd för testare och försöka få 

testaren att tänka högt så att man får veta mer än att bara observera vad den gör. Ifall 

testövervakaren gör mer än bara ge stöd som kan påverka hur testaren utför sin uppgift 

kommer resultatet att bli annorlunda än ifall personen fått göra det helt själv. Det är även 

vanligt att man har några som bara observerar och utför anteckningar i samma rum som 

testet utförs men det är något som är frivilligt att göra.  

 

4.1.2 Tänka högt 
Tänka högt metoden är när man låter användaren testa produkten och säga högt vad den 

tänker och tycker om designen och utförandet. Denna metod är det mindre kontakt med 

testövervakaren än den enkla rumsuppsättningen utan den går ut på att man gör en liten 

grupp som ska utföra testet och sätter dem i samma rum och låter dem sitta och prata högt 

när de gör testet.  

Även här spelar man in testet med en kamera för att kunna gå igenom det flera gånger 

utifall man skulle missa något medan testet pågår. För att få ut så mycket som möjligt från 

testet ber man testarna utrycka sig om hur och varför de reagerar på ett visst sätt när de 

använder testprodukten. Förutom hur testprodukten fungerar frågar man även hur 

testpersonerna reagerar på designen på produkten ifall den är som de förväntar sig eller hur 

de skulle vilja ha designen. Det som är bra med detta test är att det är billigt att utföra då man 

inte behöver skaffa flera användare utan det räcker med små grupper och resultaten är något 

som de faktiska användarna skulle komma fram till.  

Dokumentationen av testet förmedlas direkt av användarna, vilket gör att man direkt 

förstår vad de tänker. Denna metod förenklar dokumentationen då all viktig information, vad 

användaren tycker sägs av användaren själv (Preece et al, 2002). Dessa tankar kan annars gå 
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förlorade då man inte hinner dokumentera och ställa frågor under samma gång, detsamma 

om användare hinner fundera och reflektera över vad de har gjort.  

Det finns fler som talar väl om denna metod, då de anser att detta är ett bra sätt att 

analysera hur användare beter sig under ett test. De påpekar även den viktiga roll som 

testledaren har, då den måste se till att testpersonen får den tid den behöver för att kunna 

genomföra testet och inte känna sig stressad. Det är också viktigt att ge användaren tid att 

reflektera över produkten och uppgifterna efter det genomförda testet (Molich, 2002). 

För en användbarhets designer är enligt vissa det vanligaste verktyget för testning tänka 

högt (Nielsen 2012), även fast den metoden inte löser alla problem. Det är viktigt när man 

genomför ett sådant test att man rekryterar representativa användare för produkten som får 

passande uppgifter där testledaren låter dem prata och inte stör under testet. Nielsen 

beskriver testet med dessa för- och nackdelar:  

 

”Fördelar: 

- Billig metod som inte kräver någon speciell utrustning, utan bara sitta bredvid och 

göra anteckningar. 

 

- Robust oavsett hur bra eller dåligt studien genomförs så får du ändå relativt bra 

resultat. 
 

- Flexibel för att metoden kan användas från ett tidigt skede till slutet av ett 

genomfört system. 

 

- Övertygande för att de som kommer att använda systemet delar med sig av sina 

tankar. 

 

- Lätt att lära sig grunderna i tekniken på en dag. 

 

Nackdelar: 

 

- Onaturlig situation då användaren ska prata hela tiden om sina tankar. Kan vara 

svårt att göra uppgifterna samtidigt som hela tiden tala om vad du tänker. 

 

- Filtrerande uttalanden eftersom användarna ska säga vad de tänker på direkt. De 

har inte möjlighet att reflektera över situationen och ge en redigerad kommentar i 

efterhand. 

 

- Partiskhet i användarens beteende i vissa fall kan testledaren ändra 

användarens beteende. 
 

- Inget universalmedel som gagnar alla ändamål men kan vara till nytta i många 

syften.” 
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4.1.3 Intervjuer 
En mer direkt tagning på användartester är intervjuer då man tar in personer och frågar dem 

olika frågor om sin produkt för att se vad de tycker och tänker om den. Användarna får 

använda sig av produkten ibland samtidigt som testet görs och ibland innan själva intervjun. 

Den som är testansvarig kontrollerar och dokumenterar vad testarna gör och ställer frågor 

vad de skulle tycka kunde vara bättre och vad de gillar med produkten.  

Största skillnaden med intervjuer och de andra testerna är att man tar fram många frågor 

som alla användare ska svara på istället för att låta användarna påpeka vad de tycker och 

tänker. När man använder sig av intervjuer när man testar finns det två olika sätt man kan 

utföra det på och det är antingen med strukturerat intervju test eller ostrukturerat test.  

Ostrukturerat test innebär att man ska få fram användarens förväntningar och 

erfarenheter, det gör man genom att inte ha många förbereda frågor utan låter personen 

förklara vad den tycker och tänker när den gör olika saker. Genom att använda ett 

ostrukturerat test kan man få fram resultat som man inte alls hade förväntat sig och förberett 

sig på.  

När man använder de strukturerade testet har man gjort frågor innan som testarna ska 

svara på. Intervjun blir mer riktad när man gör det på det här sättet istället för de 

ostrukturerade men eftersom man har tagit fram frågor som är intressanta för verksamheten 

får man svar på det man vill ha svar på. Detta betyder också att man kan gå in mer på detalj 

kring de olika punkterna som man vill få fram information kring. Det strukturerade testet 

behandlar inte hur användbar produkten är heller utan den behandlar bara de frågor som 

testaren har skapat innan.  

Vissa ser intervjuer som ett bra tillägg till andra användbarhetsmetoder och att ta det 

bästa från var och en för att skydda sig mot vilseledande resultat (Nielsen, 2010). Trots 

många svagheter med metoden ger resultatet ofta värdefull information. Vad användare gör 

och säger är två olika saker. Att komma ihåg eller spekulera om tidigare användning eller om 

framtida användning ger oftast svaga eller missvisande svar. Intervjuer fungerar bra som 

komplement till andra användbarhetsmetoder.  

I en intervju utgår man från vissa bestämda frågor och frågorna har öppna eller stängda 

svarsalternativ. Frågor med stängda svarsalternativ kan liknas vid enkäter och ger samma 

struktur från alla användare. Vid öppna svarsalternativ kommer mer egna tankar och åsikter 

fram. Även möjlighet till följdfrågor och funderingar från testledaren. Intervjuer kan ses som 

en ”konversation med ett syfte” (Preece et al, 2002). 

 

4.1.4 A-B test 
Många verksamheter använder sig av så kallat A/B-test som är ett verktyg som används för 

att optimera en design på en webbsida. Användarna vet inte om att de blir testade utan 

verksamheten skickar ut två olika sidor en som är originalet och en omgjord sida, senare 

jämförs de olika versionerna baserad på vad användare har klickat på. Användarna vet inte 

heller om vilken sida som är originalet eller inte utan det slumpas när man besöker sidan.  

Ett A/B-test är ett verktyg som används för att optimera en design på en webbsida. Som 

Tullis och Albert beskriver, ett A/B-test går ut på att två versioner av en sida testas mot 
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varandra där besökarna slumpas mellan de två olika versionerna (Tullis T, Albert B 2008). 

En som är originalsidan och en som är en omarbetad version av originalet. Väl genomförda 

A/B-tester hjälper till att avgöra vilka designbeslut som är en förbättring och vilka som inte 

tillför förbättringar (Tullis T, Albert B (2008).  

Nielsen påpekar att det finns både för- och nackdelar med A/B-tester och menar att det 

finns fler problem än fördelar. Fyra stora fördelar jämfört med andra metoder:  

- Mäter den faktiska beteende på webbsidor under verkliga förhållanden och gör att det 

är enkelt att konstatera vilken version som fungerar bäst. 

 

- Mäta små eller stora förändringar med hög statistisk signifikans om versionerna 

exponeras för ett stort antal besökare. 

 

- Löser kompromisser mellan motstridiga riktlinjer eller kvalitativa resultat eftersom 

testet visar vilken version som fungerar bäst under rådande omständigheter. 

 

- Billig metod när de två designalternativen är gjorda. Inga dyra kostnader för att 

övervaka eller analysera användarna. 

 

Nackdelar/begränsningar: 

- Kan endast genomföras där det finns ett tydligt mål, det vill säga en enda indikator på 

ett lyckat resultat. Dessutom måste detta mål vara mätbart så att det går att analysera. 

 

- Största problemet är att inte veta varför det uppmätta resultatet blev som det blev. 

Det enda som visas är att statistiskt utförde fler användare en viss handling med 

konstruktion A än med konstruktion B. Inte möjlighet att veta om andra förändringar 

skulle medföra ännu större förbättringar (Nielsen J 2005). 

 

Enligt Eisenberg är det viktigt att utforma A/B-testet i sju steg (Eisenberg., Quarto-

vonTivada, 2008): 

 

1. Skapa ett beskrivande namn. 

2. Definiera ditt mål. 

3. Bestäm hur du kommer att nå ditt mål. 

4. Definiera styrvariabeln/variation.  

5. Skapa din hypotes. 

6. Låt testet fortgå. 

7. Mät och analysera resultaten. 

4.1.5 Heuristisk utvärdering  
En heuristisk utvärdering är att utvärdera en produkts användbarhet för att göra produkten 

bättre genom en analytisk inspektionsmetod utan inblandning av användare. Systemet 

granskas av användbarhetsexperter utifrån dess kunskap och riktlinjer för systemet plus hur 

människor fungerar. Denna typ av granskning är det bra att följa vissa heuristiska regler. 
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Syftet att finna avgörande brister till låga kostnader och under kort tid (Lindroth T.and s. 

Nilsson, (2001). Resultatet förväntas bli en förteckning av brister och förslag på åtgärder 

(Domingues & Berndtsson, 2012). Genomförandet av en sådan utvärdering kan delas upp i 

fyra steg där man börjar med att definiera produktens syfte och omfattning. Efter det går 

man igenom innehållet och utformningen av produkten innan man utvärderar och 

dokumenterar utvärderingen.  

Nielsen menar att genom att följa vissa riktlinjer så hittas snabbt och effektivt många fel 

och brister (Nielsens, 2005). Heuristisk utvärdering finner många användarhetsproblem 

men man inte kan vara helt säker på systemet förrän den är testad på riktiga användare. 

Trots att alla regler och riktlinjer har följts.  

 

Nielsens 10 heuristiska regler (Nielsens, 2005): 

1. Synlig systemstatus  

2. Överensstämmelse mellan systemet och den verkliga världen 

3. Användarkontroll och frihet  

4. Konsekvens och standarder  

5. Förebyggande av fel 

6. Erkännande snarare än återkallelse 

7. Flexibilitet och effektiv användning  

8. Estetisk och minimal design  

9. Hjälp användare känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel  

10. Hjälp och dokumentation 
 

4.2 Användargrupper 
För att veta vilken typ av användare man ska rekrytera till testerna är det viktigt att 

bestämma vad man vill få ut av testet. Nielsen anser att realistiska användare som är 

representativa för systemet/produkten är de som ska användas (Nielsen, 2012). Krug skriver 

att det är viktigt att börja testa systemet/produkten med användare i ett tidigt skede.  Bättre 

att testa en person i ett tidigt skede än att ödsla kraft på att söka efter representativa 

personer. Då det kan leda till att testerna inte kommer igång förrän i slutskedet (Krug, 2006). 

Så där är det två författare som argumenterar för varje sida.  

Preece et al rekommenderar enligt experter mellan fem till tolv personer i testerna (Preece 

et al, 2002). Även Nilsen förespråkar fem testpersoner för att få samma resultat och hålla 

kostnaderna nere. Finns det en stor budget så spendera det på ytterligare tester hellre än fler 

deltagare. I kurvan nedan visas att ca 80% av bristerna kan identifieras av fem testpersoner 

(Nielsen, 2005 & 2012). Detta är något som även belystes i avgränsningen och står till grund 

till valet av fem personer per grupp vid undersökningen. 
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Figur 3 – Kurvan visar att man måste testa åtminstone 15 användare för att upptäcka alla 
användbarhetsproblem. (Nielsen, 2000) 

 

4.2.1 Hur man väljer testgrupper 
Det är viktigt att komma ihåg att kärnan i ett test är verkliga människor. Att tänka på 

personerna i testgruppen som försökspersoner kommer att vara ett misstag. Varför man ska 

tänka på dem som riktiga personer är för att alla är inte exakt likadana. Man har en egen 

personlighet, man gör misstag och man har olika intressen, alla har olika sätt för att göra 

saker. Att bestämma vilken typ av personer som du vill testa och ge uppgifter till är en viktig 

faktor, även om du i slutändan väljer att det ska vara slumpmässigt utvalda personer (UXPin, 

2016).  

 

4.3 Relaterade arbeten 
Det finns många andra som har forskat kring just testning. Det har genomförts 

automatisering av tester för att se om man kan få in mer kvalitativ data som resulterar i 

mindre manuellt arbete (West, Lehman., 2006). Det testet genomfördes på en dator och inte 

i en mobil, en som dock genomfört tester i en mobil enhet är Waterson et al. där hälften av 

testerna genomfördes i samma rum som testledaren och andra hälften ensamma i ett rum 

där testledaren observerade från ett annat rum (Waterson et al., 2002). 

Som UXPin beskriver (UXPin, 2015) så har de kommit fram till att när man skapar 

användargrupper handlar det mer om hur stor erfarenhet användarna har istället för ålder, 

kön eller geografisk plats. När man vet vad man söker efter handlar det om att hitta 

användare till sina tester. När man söker efter användare finns det olika sätt att göra det på 

som att annonsera efter testare eller att bara ta de personer som kommer förbi så kallad 

”hallway testing”. När man söker efter testpersoner är det inte viktigt hur många utan vilka, 

De säger även att kvalitetstester kan köras med så lite som fem personer medan 

kvantitetstester behöver åtminstone 20 personer, detta är baserat på att personerna är inom 

den tänkta målgruppen. Med den tänkta målgruppen är det inte bara ålder som är viktigt 

utan även erfarenhet av produkten och området som testet handlar om. Dessa kan även 

variera på vilken typ av test man vill ha och vilka förutsättningar man vill att användarna ska 

ha för testet. Detta pekar även på hur viktigt det är att få kvalitativa framför kvantitativa svar. 
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4.3.1 Yelp  
I boken ”User testing and design” (UXPin, 2014) nämner de att det inte är viktigt vilken 

typ av test man gör utan vikten ligger i att göra det tidigt och ofta. Innan man startar med 

testerna tar men en titt på hur verksamheten fungerar och vad som krävs. När man vet vad 

verksamheten behöver och söker så tar de fram en målgrupp på de personer som de vill testa 

med. För att analysera testerna som genomfördes kollade de på de inspelade filmerna under 

testet där personer interagerar med applikationen Yelp, vilket var den som testades. I början 

märkte de att användare som inte använder Yelp så ofta förlitar sig på sökrutan för att hitta 

saker istället för event fliken, även så var det lite oklart för dem hur betalningssättet 

fungerade. Vilket alltså betyder att de kunde se ett mönster bland nya och befintliga 

användare. 

När de skulle om designa Yelps hemsida anordnade så att 35 användare skulle genomföra 

ett test. De gav användarna tio stycken olika uppgifter bland annat gav de användarna en 

uppgift att hitta ett bra ställe för att ha födelsedagsfest för sin kompis och 15 andra. De 

märkte att de behövde göra två grupper för att kunna se skillnaden mellan att ha användare 

som använder Yelp och icke användare. Det är inte viktigt att ha en stor spridning på ålder 

och kön då den största skillnaden mest troligt kommer att vara ifall de har tidigare kunskap 

eller inte.  

Då de ska skapa grupperna börjar de med att bryta ner verksamheten för att veta vilket 

sorts test och hur många de ska testa på. När de skulle designa i sprintar valde de att de 

första testerna skulle vara första klick test från distans för då kan de lära sig mer om 

användarnas egenskaper. Då de skulle skapa de själva grupperna de skulle testa i sina 

användartester valde de att de ville testa på personer som använder Yelp redan istället för 

nya användare. Då de inte ville att några personer skulle störa hur den medelanvändaren är 

valde de att även ta bort användare som använde Yelp varje dag.  

Då det är en kvalitativ undersökning som ska göras behöver man inte testa på flera 

personer utan då gör man ett välutformat test som man testar på några personer, de valde att 

göra fem personer och dela upp det i två små grupper då tre fick använda Yelp-konto och två 

fick köra utan. För att minska ner erfarenheten på användarna mer tog de bara personer som 

haft Yelp i mindre än sex månader (UXPin, 2014).  

 

4.3.2 MailChimp  
MailChimp skulle genomföra ett test på sina användare på två dagar. Testledaren funderade 

länge på hur de skulle genomföra testet då de inte hade alla testare på plats (Jenn, 2011). De 

bestämde sig för att använda sin webbkamera och testarna fick hålla upp mobilen till 

webkameran så att de kan se vad som hände. Istället för att bara kunna göra ett till två tester 

gjorde de sju tester på bara två dagar. När alla tester var klara satt de ner med testerna och 

kollade när krascherna uppstod och buggar.  De skapade en mobilgrupp och gjorde testerna 

själva och sedan gick de igenom filmerna de hade för att se vad de gjorde.  
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Detta betyder alltså att man inte ska se sin position som ett hinder. Det finns alltid sätt att 

nå ut till personer som du vill testa. Mailchimp hade personer som de ville testa på som inte 

befann sig på samma plats som dem, att använda sig av tekniken som finns idag gjorde att de 

kunde genomföra testerna ändå. 
 

5. Snapchat 
Snapchat är en mobil applikation där användare kan ta bilder eller spela in videoklipp. 

Användaren kan sedan dela det med sina vänner och väljer hur länge mottagaren kan se det 

skickade meddelandet. Tidsgränsen är mellan 1 till 10 sekunder och sedan försvinner de efter 

bildmeddelandet har visats på mottagarens skärm. Tar mottagaren en skärmdump så 

meddelas avsändaren om det. Konceptet med Snapchat och dess meddelanden är att ett 

meddelande ska försvinna efter det har blivit skickat.  

Snapchat lanserades 2011 och vänder sig till 13 till 34-åringar och idag är det är 

8+miljarder videovisningar varje dag på Snapchat (Snapchat Ads, 2016). Det finns över 100 

miljoner dagliga aktiva användare och det antalet fortsätter att växa. En annan funktionalitet, 

att dela sin berättelse med alla ens kontakter där berättelser uppdateras i realtid och löper ut 

efter 24 timmar. 

 

 

 

Figur 1 – Snapchat loggo (Snapchat, 2016) 

 

5.1 Funktionalitet 
Snapchat har flertalet funktioner. Huvudfunktionen är att skicka bilder och filmklipp till sina 

vänner där klippet försvinner efter 1-10 sekunder. Användare kan koppla ihop sig med sina 

vänner där man kan skicka direkta meddelanden till flertalet personer utan att de ser vilka 
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man har skickat meddelandet till. Man kan även lägga upp publika berättelser som alla 

kontakter får ta del av. En och samma berättelse ligger live i 24 timmar. Förutom att skicka 

meddelanden, filmer, koppla ihop sig med andra och lägga upp berättelser kan man även ta 

del av företagsberättelser. Det är helt enkelt olika företag som kopplat sig mot Snapchat och 

uppdaterar information, detta kan vara vid ett event, en tidning som riktar sig mot 

målgruppen eller någon som vill nå ut med information till alla användare. Detta är det inte 

privatpersoner som gör, utan endast för verksamheter.  

 

5.1.1 My Story 

My story, eller berättelse är att man kan lägga upp snaps i ett flöde som är kopplat till ens 

profil och där klippen visas i 24 timmar och kan ses hur många gånger som helst av dina 

följare. För varje gång du gör ett klipp till en berättelse så adderas den på din föregående 

berättelse och försvinner inte.  

Publika personer använder My Story för att låta sina fans följa med in i deras vardag. Där 

tidsskillnader kan göra att användare från andra världsdelar kan gå in och se när de har tid. 

Eftersom att detta är någonting man kan se flertalet gånger ser man till att informationen 

man lyfter här är någonting man vill att alla ens kontakter ska kunna se.  

Företags-berättelser eller discover är meddelanden från olika företag och annonsörer, en 

kanal för varje utgivare och de uppdateras var 24 timme. Discover-funktionen är betald 

reklam som riktar sig mot målgruppen som använder sig av Snapchat.  

När man har tagit sin bild eller spelat in sin film kan man addera vissa förvalda filter. Det 

är en dynamisk konst för olika platser som bara är tillgängliga på vissa platser/ort. Alltså, 

befinner du dig i Skellefteå kommer Skellefteå, temperaturen och viss annan information 

vara tillgänglig på alla dina geofilter, du kan inte befinna dig i Umeå och använda dig av ett 

filter där det står Skellefteå på. Detta gör att det är unikt baserat på position. Konstnärer och 

formgivare uppmuntras att skapa Geofilters för sin stad eller någon annan offentlig plats som 

sedan kan användas av vardagliga vanliga användare.  

Meddelanden kan skickas till dina kontakter, detta är bild, video eller textmeddelanden. 

Dessa direktmeddelanden skickas till kontakter och försvinner efter att de läst dem, på 

samma sätt som för bilder och filmklipp. Förutom att skicka textmeddelanden kan man även, 

om man befinner sig i chatt-fönstret samtidigt som sin kontakt chatta med video live. Ringen 

längst ner på chattskärmen ändrar färg till blå när din kontakt är tillgänglig för videochatt. 

Det finns flera sätt att hitta och lägga till kontakter i Snapchat. Hitta kontakter i din 

mobils telefonlista eller sök på kontaktens användarnamn. Det finns också en funktion där 

du kan hitta vänner nära dig om du befinner i en större samling eller grupp. Ett annat sätt att 

lägga till personer i din kontaktlista är att du har en bild på deras användar-spöke. Snapchat 

kontrollerar då igenom ditt fotoalbum och söker efter sådana bilder. Alla bilder som du har 

av Snapchat-spöket analyseras och personen adderas automatiskt av applikationen. Denna 

funktion används flitigt av publika personer då det ibland kan vara svårt att stava rätt på 

användarnamn.  

 

5.1.1 Filter 



 20 

En funktionalitet som Snapchat har och är frekvent använt är linser. Linser kan aktiveras när 

man trycker på sitt eget ansikte. Man får fram flertalet olika effekter som live kopplas på ditt 

ansikte. Detta kan vara öron och tunga från en hund, förvrängda ansikten, en regnbåge som 

kommer ut ur din mun när du öppnar den. Denna funktion uppdateras dagligen och är 

aktuell baserad på vad som händer i verkligheten; halloween, alla hjärtans dag, julafton.  

 

5.1.2 Snapmoney 
I USA har Snapchat har ett samarbete med Square (Square inc, 2016) inom chatt funktionen 

som gör att man kan hantera pengar. Du kopplar ett betalkort till applikationen som sedan 

behandlas av Square när man gör en överföring(Snapcash, 2016).  När man befinner sig i 

chatt-fönstret och skriver $ följt av en siffra så förändras den gula skicka-knappen till en grön 

knapp med ett dollar-tecken på. När användaren fyllt i en summa och klickat på knappen får 

de göra en dragrörelse över skärmen för att skicka en dollar åt gången. Detta för att det ska 

kännas som att det regnar pengar. Pengarna skickas då till den användare som står som 

mottagare i det chatt-fönstret.  

 

5.1.3 Official stories 
För de konton som är publika, alltså kändisar och offentliga personer. Deras konton har fått 

en emoji framför sig, detta för att kunna skilja sig från mängden. Det spelar ingen roll vilken 

emoji de har framför sitt namn, de får välja vilken de vill. Detta för att verifiera att det 

faktiskt är offentliga personer som står som ägare för de kontona och inga som försöker att 

lura en. 

 

5.1.4 Troféer och poäng 
Genom att klicka på trofén högst upp vid sin användare så får man fram en vy som har 

flertalet låsta lås. Dessa representerar olika aktiviteter som användare kan genomföra. 

Användaren vet inte i förväg vad de behöver göra för att låsa upp dem, utan när de har 

genomfört en aktivitet så kommer ett lås att låsas upp och representeras av en emoji istället. 

De olika aktiviteterna kan tillexempel vara att; registrera telefonnummer, skicka en video 

mellan fyra och fem en morgon eller skicka mer än 1000 snapchats.  

Snapchat poäng på det totala antalet skickade och mottagna snaps. Poängen visas bredvid 

ditt namn i dina kontakters lista. Det visas även emojis bredvid ditt namn för att avgöra hur 

du och dina kontakter pratar med varandra, hur frekvent och vem som skickar mest till den 

andra.  
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Figur 2 – Snapchat emojis (Emojipedia, 2016) 

6. Resultat 
Testerna som genomfördes för att se om det finns någon relation mellan svaren på frågor 

från olika typer av testgrupper kommer att beskrivas nedan. För att få så detaljerade svar 

som möjligt från svaren är det viktigt att veta vilket test man ska använda. Jag valde att gå 

igenom de tester som finns idag och använda fördelarna från testerna. Genom att ge 

testgrupperna uppgifter som de gör i enkel rumsuppsättning och observera deras beteende. 

Sedan efter det ställa frågor för att utveckla deras svar för att kunna se ifall de finns några 

skillnader. Dessa skillnader kommer också stå till grund kring för slutsatsen kring valet av 

personer i testgrupper som man använder. Hypotesen som är framtagen säger att personer 

som ingår i målgruppen levererar rätt/bra resultat jämfört med personer som är utanför en 

målgrupp där man får fram resultat som kan rikta utvecklingen av en applikation åt fel håll. 

Då personerna från målgruppen fokuserade mer på vad som var bra och kunde tilläggas för 

att förbättra produkten fokuserade de utanför målgruppen på hur svårt de var för dem att 

förstå hur det fungerade istället. Testet genomfördes på tio personer där målet var att få en så 

jämn fördelning mellan könen som möjligt. De blev uppdelade i två grupper på fem per 

grupp med tre tjejer och två killar i båda grupperna.   

För att kunna få fram ett mer korrekt svar så var mobilanvändningen någonting som 

frågades efter i båda grupperna. Genom att koppla till de andra testerna fick jag fram ett bra 

resultat som gjorde att det syntes en skillnad. Sedan att också se på för- och nackdelarna på 

de andra testerna kom det fram att man behövde kolla på fler faktorer. Gruppernas 

mobilanvändning var en sak, men även erfarenheten av att använda den applikation som 

testades, Snapchat är en viktig aspekt för att få ett bra resultat. Funktionerna som testades 

var att man ska göra en text på en bild, live chatta med någon som är online, använda sig av 

filter/linser, se hur många poäng ens vänner har, lägga till en vän och göra en favicon. 

Fördelningen mellan könen var 40% män jämfört med 60% kvinnor. Det man kunde se 

gällande användandet av applikationen Snapchat var att alla testpersoner hade någon gång 

använt applikationen.  
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6.1 Grupp A 
Grupp A består av fem personer som ingår i Snapchats målgrupp, 13-34 åringar. Personerna i 

denna grupp var mellan 13 och 22 år. Snapchat vänder sig mot både kvinnor och män och 

därför var fördelningen mellan dem jämn i denna testgrupp, tre kvinnor och två män.  

I denna grupp var alla vana användare av mobila applikationer och alla var också 

användare av denna applikation. Anledningen de såg till varför de använde applikationen var 

för att de var ett sätt för dem att hålla kontakten med deras vänner och att det som skickades 

inte sparades, vilket gjorde att de inte behövde tänka efter lika mycket kring vad som 

skickades. Alla var vana användare av applikationen, men vissa av dem hade de en önskan 

om att lära sig mer för att få ut så mycket som möjligt av applikationen där andra ansåg att de 

hade full koll på vad som kunde göras i Snapchat. De tyckte även att det var ett snabbt och 

enkelt sätt att se vad deras vänner gjorde om dagarna på deras my story.  

Gällande vidareutveckling och förändring av applikationen Snapchat så fanns det många 

olika åsikter. Där de yngsta testarna gillade att det fanns troféer så man kunde tävla mot 

varandra. Vissa ansåg att det skulle behövas tydligare förklaring till hur applikationen ska 

användas. Detta för att personer som inte använder den idag, de utanför målgruppen ska 

börja använda den mer, då de tror att anledningen till att de är yngre personen som använder 

applikationen är för att andra inte har förstått hur man använder den.  

Favoritfunktionen i applikationen var utan tvekan filter då det är ett enkelt sätt att göra 

roliga bilder och vara en anledning till att man kan ta kontakt med sina vänner. Denna 

filterfunktion uppdaterar sina filter veckovis så att det alltid är relaterat till vad som händer, 

jul, sommar och liknande vilket de sa gör att de använder applikationen mer flitigt.  

Det målgruppen ansåg var negativt med Snapchat är att det inte går att ta tillbaka en Snap 

när man har skickat den och att alla kan lägga till en ifall man har deras nummer. De skulle 

även vilja att det fanns ett enkelt sätt att skicka en Snap till alla sina vänner. Att det syns när 

någon tar en skärmavbild på det skickade meddelandet hade personerna olika åsikter om, 

där vissa ansåg att det var bra då de ville veta vilka som har tagit en skärmavbild och de ville 

helst inte att det skulle synas när de själva tog en skärmavbild av någon annans Snap.  

De yngre gillade mycket som var mer fokuserade med interaktioner med andra personer 

så som att det inte fanns ett enkelt sätt att skicka till alla vänner och att man kan se när 

någon har sett meddelandet de har skickat.  

Killarna i den yngre gruppen gillade att man kunde tävla på olika sätt med applikationen.  

Tjejerna gillade att det var enkelt att hålla koll på vad ens vänner gjorde dagligen och att man 

kan skicka korta svar och personerna förstå ändå. Tjejerna tyckte att de absolut bästa var att 

bilderna bara fanns ett tag medan killarna gillade att man kunde göra roliga saker.  

 

6.2 Grupp B 
Målgruppen för applikationen som testades var som sagt 13-34 år, vilket personerna i denna 

grupp skulle vara utanför. Personerna som testades var mellan 40 och 55 år. Där tre av 

personerna var kvinnor och två män för att få en så jämn fördelning som möjligt. I denna 
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grupp var vanan med mobila applikationer  mycket varierande, där de flesta skulle säga att 

sin nivå låg på medel medan de andra sa att de hade en låg mobilanvändning. Alla i gruppen 

har använt sig av applikationen Snapchat innan, ingen av dem använde sig av applikationen 

dagligen men visste vad det var för någonting.  

I denna grupp av användare blev alla glatt överraskande kring vilka funktionaliteter som 

fanns, där de ansåg att den var svåranvänd men rolig att använda. Eftersom att de inte 

använde sig av applikationen idag så hade de svårt att ta fram en anledning till varför de 

skulle ha använd den dagligen, tills de utforskat all funktionalitet. I slutet av detta test så 

hade alla en positiv bild och skulle börja använda applikationen mer, de ansåg att funktionen 

där meddelandet försvinner efter en stund var positiv. 80% av personerna som testade 

applikationen i denna grupp ville lära sig mer om den.  

De utanför målgruppen tyckte var negativt med Snapchat är att det är för svårt och 

invecklat och att de vill ha mer förklarningar hur man gör och använder de olika 

funktionerna som finns på Snapchat. När de båda grupperna fick frågan om det fanns något 

de ville tillägga i gruppen svarade 100% av de utanför målgruppen att de skulle börja 

använda den mer nu och att de vill ha tydligare instruktioner för hur man använder de olika 

funktionerna.  

Männen ville att det skulle finnas en startsida som den man ser när man går in på spöket. 

Kvinnorna gillade att bilderna bara fanns ett tag och att de inte sparas någonstans. På den 

äldre gruppen var det mindre skillnader mellan könen då alla tyckte det var svårt och ville 

lära sig mer. 

  

7. Analys  
Efter att ha studerad resultaten ingående så började jag se några mönster mellan de olika 

grupperna. Den största skillnaden var att grupp b, personer som inte ingår i målgruppen, 

tyckte att det mesta med applikationen var väldigt svårt. Det var svårt att hitta det man sökte, 

förstå vad det finns för funktioner. Medan de personerna i grupp a, tyckte att det var väldigt 

enkelt att utföra de uppgifter som efterfrågades. Tack vare att kolla igenom andra tester 

kunde jag välja ett test som fungerade bra och få fram detaljerade svar för att kunna se 

skillnad mellan svaren. Problemet med att välja test när man inte har information om olika 

tester är att man inte vet vilket test som är bäst, men att gå igenom dem noga hjälper att göra 

ett informerat val. Då jag använde applikationen Snapchat behövdes ett test som fungerade 

till den och att testet ska passa för både den yngre och den äldre gruppen. Då de existerande 

testen visar vad de är bra på och vad som är nackdelen med dem kan man ta och skapa ett 

test som tar det bästa från de olika testerna. För Snapchat passar tester som handlar om 

observation och att få testaren att tala om hur den tänker för att få ett detaljerat svar.  

Då grupp a består av yngre personer kunde man se ett mönster av hur mycket de testade 

sig fram. De var inte oroliga över att klicka och se vad som händer, vilket de i grupp b var. 

Detta kan bero på att personerna i grupp a är mer vana vid mobilen då de växt upp i en 

digital värld då man lärt sig av att klicka och se vad som händer. Medan personer i grupp b 

var mer försiktiga och ville försöka förstå vad som skulle hända genom att utesluta allt annat 
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innan de klickade och genomförde en viss funktion. Det man kan säga kring en nytänkande 

applikation som Snapchat där man testar gränserna och olika sätt att interagera och navigera 

så vänder de sig mot helt rätt målgrupp. Att addera funktionalitet som inte används tidigare 

eller en navigationsmodell som varken är horisontell eller vertikal, som de traditionella, 

fungerar bra för en applikation som denna. Detta för att man idag testar sig fram och söker 

efter funktionalitet, man utforskar applikationen i större grad idag och belönar de som 

utmanar de traditionella. De yngre ville att de skulle finnas sätt att kunna sortera sina 

vänners olika storys och att man kan skicka till alla utan att behöva lägga ut en story med 

hjälp av en knapp.  
 

8. Diskussion 
Enligt vetenskapliga artiklar som beskrevs i början på denna artikel ansågs det att fem 

personer var en bra storlek på en testgrupp för att få fram ett bra resultat. Detta har jag nu 

själv kunnat testa då jag valde att genomföra testet på just fem personer. Man får fram 

mycket från dem ifall man har ett väl utformat test. Mitt test bestod av uppgifter för att täcka 

det mesta man kan göra på Snapchat som de skulle prata om hur de tänkte medan de utför 

uppgifterna, sedan har jag frågor om vad som är bra och dåligt och vad de skulle vilja ha eller 

ändra på. Med det är de ett välutformat test som täcker så mycket som möjligt inom 

Snapchat. Som Faulkner (Faulkner, 2003) har testat får man fram alla önskemål och 

förbättringar från att ha små grupper.  

     Genom att ta lärdom från hur de utförde sina tester i Yelp och med Mailchimp kunde jag 

se att de hade utformat test där testarna fick uppgifter att utföra medan de observerade och 

antecknade vad de personerna gjorde. Att göra tester på olika sätt skulle även kunna påverka 

resultatet vilket skulle vara bra att göras. Då man gör tester på olika sätt är en påverkande 

faktor skulle det kunna bli annorlunda ifall man testar på olika sätt.  

I mina grupper var deras erfarenhet av mobila enheter den stora skillnaden vilket gjorde 

att man kunde se att personerna som var utanför målgruppen fokuserade på att det var svårt 

att utföra vissa funktioner. Förutom det tyckte de ganska lika. Målgruppsgruppen tyckte även 

att de borde förenkla applikationen för att folk som inte har använt den mycket ska kunna 

förstå hur saker fungerar. Då det inte var så stor skillnad skulle de kunna utöka sin målgrupp 

ifall de gjorde tester på personer som inte var i målgruppen också. Då skillnaden på deras 

mobila erfarenheter var stor påverkar det hur de tänker när de utför testerna. Det har en 

inverkan på hur de svarar, då det var en del som påverkar resultatet tog jag det i åtanken. 

Skillnaden på svaren var ganska lika även ifall de inte hade samma mobila erfarenheter så 

skulle det inte ändra deras åsikter om vad som kunde bli bättre eller vad som var bra. Då den 

yngre målgruppen och den äldre målgruppen inte har samma åsikter om vad som behövs 

förbättras, även när de fattat hur man skulle göra tyckte de att olika saker skulle läggas till.  

Det fanns många andra sorters test jag skulle kunna göra men för mig var det intervjuer 

som såg ut som att de skulle ge bäst resultat. Jag studerade många olika användartester och 

det fanns mycket bra i de olika testerna. Enkel rumsuppsättning är ett bra upplägg på ett test 

men då jag inte ville göra någon nervös genom att filma dem valde jag att jag skulle bara 

observera och anteckna istället för att filma, för att fylla ut och få ut mer information 
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komplicerade jag mina intervjuer med denna del från enkel rumsuppsättning. Men det var 

inte ett perfekt test än då jag tyckte att det skulle vara lätt att missa ifall man bara observera 

så jag tog en bit från tänka högt metoden också för att låta testpersonerna säga högt vad de 

tänker för att vara säker på att inte missa något. Då det blir lite onaturligt att de ska säga vad 

de gör medan de utför testet fick de göra klart uppgiften och sedan förklara hur de tänkte för 

att testet skulle kännas som att de satt hemma och testade applikationen själv. De här 

ändringarna på hur intervjuer hjälper den att bli mer heltäckande och då man har problemet 

att det kan bli riktat när man gör frågor därför valde jag att göra frågor som var allmänna och 

inte lutande mot något håll utan helt opartiska frågor. Ifall jag skulle ha mer resurser hade 

jag gjort fler test och inte bara intervjuer för att se ifall det skulle bli någon skillnad på 

resultaten beroende på testen. Då jag bara hann testa skillnaden på ifall personerna var från 

målgruppen eller inte var det svårt att veta ifall det fanns andra faktorer som påverkar allt. 

Då det finns andra tester som är bra för att få fram det man vill veta som A-B tester testar 

flera samtidigt och man får veta mycket, då när jag inte testade kvantitetstester valde jag att 

bara forska lite inom det för att se ifall det fanns någonting som kan förbättra de andra 

testerna i den. Genom att göra fler tester skulle jag ha kunnat testa fler faktorer för att vara 

säker på att det handlar om hur många testpersoner man har eller ifall det är skillnad på 

vilken produkt det är man väljer att använda sig av. Då jag själv var både den som 

dokumenterade och ledde testet finns det saker som jag kan ha missat då jag behövde 

fokusera på mer än en sak ifall jag hade haft någon som dokumenterade testerna skulle det 

kunna finnas mer och vi skulle kunna göra en tredje blandad grupp där hälften skulle vara i 

målgruppen och den andra halvan skulle vara utanför målgruppen det skulle man kunna 

använda för att se ifall det blir bättre resultat att blanda grupperna istället för att man har 

delat upp grupperna. Då jag bara utförde ett test för att se ifall de hade någon skillnad i vilka 

personer man använde i de olika testgrupperna istället för flera tester för att säkerställa ifall 

hypotesen stämmer kan denna rapport användas som hjälp att framställa det, ifall andra gör 

fler tester också. Förutom att göra fler tester skulle det vara bra att testa olika tester för att se 

ifall det påverkar resultatet. Då applikationen jag valde också kan vara en påverkande faktor 

skulle det vara bättre ifall man även testade på fler applikation och program för att se ifall 

resultatet skulle bli annorlunda.    

 

8.1 Test 
De jag testade tyckte att testet var roligt och bra då jag gjorde det i en hemmamiljö så att 

testarna inte skulle behöva känna sig obekväma för att de var i en främmande miljö utan det 

är i en miljö som de faktiskt kommer att använda applikationen i. Tester som utförs i lokaler 

som man har gör så att man kan få lite annorlunda resultat för att personerna kan känna sig 

obekväma med att vara i en ny miljö. Så jag anser att jag tog ett bra beslut att utföra testerna i 

en hemmamiljö. 

Det var bra sitta med personerna som utförde dem för att se det de gjorde även fast jag 

bad dem säga hur de tänkte och tyckte samtidigt, för ibland ser man något som de inte tänker 

på att de gör.  
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Det hade varit bättre ifall jag hade haft någon som fokuserat på att enbart dokumentera 

under testfasen, för att då är man säker på att man inte missar något och man kan fokusera 

på att utföra testet. Då jag i detta fall var testledare och dokumenterade samtidigt. Detta hade 

även kunnat lösas med att spela in testet på något sätt.  
 

8.2 Resultat 
Då jag skapade mina testgrupper blev det en stor skillnad i hur stor mobilvana användarna 

hade då de utanför målgruppen bestod av äldre personer som inte använder sig av mobilen i 

samma utsträckning som vissa yngre. Resultatet jag kom fram till skulle kunna vara 

annorlunda ifall de äldre testpersonerna hade mer erfarenhet av Snapchat och 

mobilanvändning då de fokuserade mest på att det var svårt att förstå hur man skulle göra 

saker i applikationen nu. Ifall jag skulle ta personer med liknande erfarenheter skulle det 

kunna bli så att båda grupperna skulle ha mer lika svar än vad det var nu. Då 

könsfördelningen var samma i båda grupperna så var skillnaderna i ålder och hur stor 

erfarenhet de hade så ifall man skulle kunna ta personer med samma erfarenhet skulle man 

kunna se ifall det gjorde någon skillnad eller ifall det är så att det är viktigt att ta personerna 

från målgruppen för att få fram vad det är de vill ha.  

Då jag hade brist på tid och var själv när jag skulle utföra mina test var det på bara två 

olika grupper med fem personer i varje, hade jag testat på fler grupper hade det varit enklare 

att se ifall det var lika svar från grupperna oavsett vilken applikation man skulle använda sig 

av. Skulle det vara fler än bara ett test kan man se ifall det är stor skillnad beroende på 

applikationen man använder eller personerna i de olika grupperna. Skulle även vara bra med 

en kontrollgrupp som består av en blandning för att se ifall det skulle vara bättre att göra så 

än att ha antingen eller. Alltså, skulle det finnas mer tid hade testet kunnat genomföras på 

flertalet grupper, med blandade personer i och utanför målgrupp, men även fler grupper som 

dessa två. Tester kunde även ha genomförts på fler applikationer än Snapchat för att de om 

det hade gjort någon skillnad på resultatet.  

Jag testade endast genom att intervjua personerna i de olika testgrupperna och lät de 

tänka högt medan de genomförde testet, det skulle kunna bli olika svar ifall jag hade valt att 

använda mig av andra typer av tester. Hade jag bett testpersonerna att svara på enkät skulle 

svaren kunna bli annorlunda då ingen varit testledare och dragit mer och ställt följdfrågor.  

Om mitt test hade haft andra frågor och uppgifter än de jag använde mig av hade det varit 

annorlunda svar då? Var mina frågor ledande på något vis är något man inte vet ifall de bara 

handlar om ett test? Ifall jag hade filmat testet skulle jag kunna gå igenom filmerna och se 

saker jag kanske inte såg medan jag antecknade? Men utifrån de förutsättningarna jag hade 

för detta projekt anser jag att testet och resultatet blev som förväntat och jag kan utifrån 

detta dra en slutsats.  

 

9. Slutsats 
Antalet personer man behöver i en testgrupp beror på vilket test man ska använda sig av. 

Rekommendationer från teorin som alla stod för samma sak; att använda fem personer i en 
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testgrupp är någonting jag också rekommenderar. Jag känner att utifrån de tester som 

genomfördes så fick jag ut det önskade resultatet gällande antal svar. Efter att ha analyserat 

resultatet mellan de olika grupperna så kom jag fram till att det finns en skillnad. De olika 

grupperna fokuserade sina förslag om förbättringar kring olika områden. De som ingick i 

målgruppen gav önskemål som fokuserade på att utöka funktionaliteten där den andra 

gruppen fokuserade på att förklara och förenkla den befintliga. Detta resulterar i att hade 

man valt att gå enlig de som var utanför målgruppen hade man skapat en produkt som i 

teorin skulle passa fler personer, men de man har i sin målgrupp skulle mest troligt anse att 

produkten inte längre är lika aktuell. Det är viktigt att man utvecklar sin produkt i den 

riktning man ser att varumärket ska ta. Därför vill jag rekommendera att ta tiden till att hitta 

personer i den tilltänkta målgruppen när man ska testa sin produkt.  

 

9.1 Lärdomar 
Ifall man ska utföra tester på flera grupper är det bättre ifall man skulle ha någon med sig 

som kan anteckna medan man utför testet. I efterhand skulle det ha varit bättre göra fler test 

för att få en tydligare bild över det hela för att se ifall det finns andra faktorer som påverkar 

ens resultat från de båda grupperna.  

 

9.2 Framtida arbete 
Ifall man ska fortsätta med detta bör man göra fler tester och testgrupper för att se ifall det 

påverkas av andra faktorer än om de är i den tänkta målgruppen eller inte och om det beror 

på hur många personer det är i varje grupp. Även om min rekommendation är att använda 

personer som ingår i den tilltänkta målgruppen så finns det ett område som inte är besökt i 

denna undersökning. Det är att blanda personer i en testgrupp, personer som ingår i en 

målgrupp och de som är närliggande målgruppen. Detta för att kunna utöka sin användar-

bas och nå ut till fler typer av personer och därigenom växa sin verksamhet. Skulle någon 

fortsätta denna forskning ser jag att det är första steget. Genomföra detta test på en grupp 

med personer från både grupp a och grupp b.   
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11. Bilagor 

 

Bilaga – Användartest Snapchat 
 

Testet kommer att gå till på följande sätt: 

Jag kommer att först ställa några allmänna frågor om dig som person/användare. 

Sedan kommer du att få muntliga uppgifter att utföra/navigera på mobilapplikationen 

Snapchat. Jag kommer att be dig utföra en uppgift i taget och ber dig att tänka högt och 

berättar allt som du tänker på om varje uppgift. Jag kommer att sitta bredvid och anteckna 

under testet men även hjälpa till om frågor/problem uppstår. Det är inte dig jag testar utan 

applikationen och därför hjälper jag inte till att lösa uppgifterna. 

 

Kön:   

 Kvinna  

 Man  

Ålder:     

 13-20 år 21-25 år 26-35 år 36år och uppåt 

     

Dator-/ 
Mobiltelefonvana: 

   

 Låg Medel Hög 

    

Använder du 
mobilapplikationer: 

   

 Lite Mellan Mycket 

    

 

Vad använder du 

mobiltelefonen till? 

   

    

    

 

Använder du 
Snapchat? 

   

 Lite Mellan Mycket 
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Uppgifter: 
 

1. Kan du skicka en bild/snaps med en text? 

2. Kan du skicka ett textmeddelande till någon kontakt? 

3. Kan du lägga till en favicon som visas bredvid ditt namn? 

4. Kan du lägga till en ny kontakt? (Finns flera olika sätt) 

5. Kan du lägga till ett filter/lins på ditt ansikte?(Finns flera olika) 

6. Kan du lägga upp ett snaps till ”My Story” som visas i 24 timmar? 

7. Kan du titta på en berättelse ”Discover” från något företag? 

8. Kan du se hur många poäng ”Scores” din tredje kontakt har? 

9. Kan du ”Live chatta” med någon kontakt som är tillgänglig? 

 

Frågor/kommentarer efter testet: 

1. Vad tycker du om Snapchat allmänt och hur tycker du testet gick? 

2. Nämn tre positiva och negativa saker med applikationen? 

3. Något du vill tillägga om applikationen? 

 

 

 

Tack för din tid och för att du ville medverka i mitt examensarbete! 
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Bilag – Medgivande 
 
Jag godkänner här med att delta i ett användartest som Alexander Granlund 
genomför. Jag är medveten om att materialet som samlas in kommer att behandlad 
konfidentiellt och kan inte knytas till mig som person. Jag godkänner att jag 
observeras under testet utförs och får när som helst avbryta om jag inte längre vill 
delta.    
 
 
Jag godkänner att informationen används till examensarbetets utvärdering. 
 
 
 
Ort/Datum: 
 
 
 
Underskrift: 
 
 
 
Namnförtydligande: 
 
 
 
 
 
 

Användartestare: 
 
 


