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Användbarhet inom människa-datorinteraktion i praktiken:  
En kartläggning av utvärderingsmetoder 

 

Anton Almgren och Hannes Winbäck 
 

 
Studiens syfte är att kartlägga yrkesverksammas preferenser och användning av utvärderingsmetoder 
för användbarhet inom människa-datorinteraktion. En webbenkät distribuerades via epost till företag 
med minst en anställd som arbetar med användbarhet samt via sociala medier genom 
intresseorganisationen STIMDI och företaget Inuse. Totalt erhölls 104 svarande varav en räknades som 
bortfall då den ansågs vara en dubblett. Resultaten visar att ingen enskild eller kombination av metoder 
används oftast och rankas ge högst effekt på användbarhet. Angående vilka utvärderingsmetoder som 
används är intervju och tänka högt med användare de två metoder som nämns av flest deltagare. 
Resultaten visar även att nästan 80 % skattar användning av utvärderingsmetoder och involvering av 
användare i deras arbete som mycket viktigt. En tydlig preferens för att involvera användare och arbeta 
med kombinationer av metoder framgår i denna kartläggning. Forskning bör möjligtvis fokusera mer på 
hur användandet av utvärderingsmetoder sker i kombination. 

The study's purpose is to identify professionals' preferences and use of usability evaluation methods in 
human-computer interaction. An online survey was distributed via email to companies with at least one 
employee working with usability and in social media by the interest organization STIMDI and the 
company Inuse. A total of 104 respondents was obtained of which one was excluded as it was considered 
being a duplicate. The results show that no individual or a combination of methods are used most often 
and ranked highest in giving maximum effect on usability. Regarding which evaluation methods are used, 
interview and think aloud with users are the two methods mentioned by most participants. The results 
also show that almost 80% report the use of evaluation methods and the involvement of users in their 
work as very important. A clear preference for user involvement and working with combinations of 
evaluation methods is shown in this survey. Research should perhaps focus more on how the use of 
evaluation methods is done in combination. 

 
 

Användbarhet är ett vedertaget begrepp inom fältet människa-datorinteraktion och 
anses viktigt för att bland annat att spara tid och pengar, behålla användare och för en 
produkts överlevnad (Nielsen, 1993). Enligt Folmer och Bosch (2004) finns en samsyn 
kring vad användbarhetsbegreppet innebär men olika sätt att angripa problemet har 
genererat många olika definitioner av begreppet. Varje definition styrs bland annat av 
vilket sätt användbarhet mäts och definitioner kan också förändras över tid. En vanligt 
förekommande definition av användbarhet är ISO:s (ISO 9241-11:1998) som lyder: 
“Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals 
with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.” 
 

Som verktyg för att öka användbarheten i en produkt och kartlägga interaktionen 
mellan människa och teknik används bland annat olika utvärderingsmetoder för 
användbarhet (Usability evaluation methods). De utgör en del av en mängd MDI-
metoder som nyttjas i användbarhetssyfte och beskrevs på 90-talet av bland annat 
Nielsen (1993). Att identifiera styrkor och svagheter av kognitiva förmågor hos 
användare i deras interaktion med teknik är viktigt och kan vägleda designen för en 
mer användbar produkt (Sharp, Rogers & Preece, 2011). Utvärderingsmetoderna har 
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av Nørgaard och Hornbæk (2006) beskrivits som en framgångssaga för fältet människa-
datorinteraktion (MDI) och enligt en kartläggning av Vredenburg, Smith och Carey 
(2002) uppfattas de ha god effekt på en produkts användbarhet. Det existerar en mängd 
utvärderingsmetoder och flera sätt att gruppera dessa. Ett sätt är genom användandet 
av tre parametrar: huruvida användare är involverade eller inte, i vilken kontext 
metoden utförs i och hur kontrollerad utvärderingen är (Sharp et al., 2011). Värt att 
poängtera är också att en distinktion mellan utvärderingsmetoder för användbarhet, 
som behandlas i denna studie, och utvärderingsmetoder för användarupplevelse (User 
experience evaluation methods) kan vara svårt att göra. Detta bland annat eftersom det 
tycks finnas olika uppfattningar om vad som ingår i termen användarupplevelse (UX) 
och att det berör dynamiska koncept (Law, Roto, Hassenzahl, Vermeeren & Kort, 2009). 
Nielsen Norman Group (u.å.) beskriver UX som ett vidare begrepp än användbarhet och 
Vermeeren et al. (2010) anser att UX inbegriper användbarhet. Utvärderingsmetoder 
för användarupplevelse har större fokus på subjektiva mätningar medan 
utvärderingsmetoder för användbarhet handlar främst om hur väl en uppgift går att 
genomföra (Vermeeren et al., 2010). Vermeeren et al. beskriver även en distinktion 
mellan designmetoder och utvärderingsmetoder som bör beaktas. För att kontrollera 
att bland annat koncept och färdiga produkter uppnår mål eller utvecklas i rätt riktning 
används utvärderingsmetoder. Designmetoder används framförallt för att inspirera 
och generera nya idéer i utvecklingen.  
 

Trots den beskrivna framgången visade en litteratursökning att förhållandevis få 
kartläggningar av utvärderingsmetoder för användbarhet gjorts, främst vad gäller 
forskning på området. I en systematisk översikt av studier som använder 
utvärderingsmetoder för användbarhet inom webbutveckling som gjordes av Insfran 
och Fernandez (2008) visades dock att användartestning var den mest vanligt 
förekommande utvärderingsmetoden och utgjorde 41 % av traditionella metoder. 
Vidare utgjorde inspektionsmetoder 20 % och 39 % bestod av övriga metoder (t.ex. 
pappersprototyper och användartestning på distans). Studien ger en indikation på 
vilken typ av utvärderingsmetod som föredras inom forskningen med 
användartestning som vanligaste metod men där även modifierade eller 
nyintroducerade metoder utgör en stor del av de metoder som beskrivs. Resultatet 
visade också att 80 % av utvärderingar utförs i implementationsfasen av 
webbutvecklingsprojekt och författarna menar att metoder för utvärdering tidigt i 
processen behövs. 
 

Något fler kartläggningar har gjorts vad gäller användandet av MDI-metoder i 
praktiken, i vilka utvärderingsmetoder för användbarhet ingår men inte behandlas 
separat. En gemensam nämnare för kartläggningarna är att utvärderingsmetoder som 
involverar användare rankas högt. En kartläggning av hur individer med 
användbarhetsrelaterade yrken arbetar med användbarhet i Sverige gjordes av 
Gulliksen, Boivie, Persson, Hektor och Herulf (2004). Där påvisades att en hög andel 
svarande rankade utvärderingsmetoder som involverar användare högst. En majoritet 
angav också att de tyckte att användare involverades för lite i processen. En liknande 
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studie av Bark, Følstad och Gulliksen (2006) visade även den att metoder där 
användare involveras rankades som mest användbara. Studien visade att 
användartester tydligt ansågs vara den mest användbara MDI-metoden i mellan och i 
slutfasen av utvecklingsprojekt. Ytterligare stöd för detta ges av Følstad, Bark och 
Gulliksen (2006) där majoriteten ansåg att användartester är det ideala sättet att 
utvärdera nyttan av sitt arbete med användbarhet. Bark et al. (2006) lyfter fram att 
heuristisk utvärdering rankas högt i både mellan- och slutfasen av utvecklingsprojekt 
och menar att det är förvånande då det är en metod som tidigare utsatts för kritik. Det 
är inte lika tydligt i de kartläggningar som gjorts hur frekvensen av användandet av 
olika utvärderingsmetoder ser ut. Bark et al. (2006) visade att de utvärderingsmetoder 
som användes oftast i slutfasen av projekt var bland annat användartestning, 
expertutvärderingar och heuristisk utvärdering. Även Vredenburg et al. (2002) 
rapporterade att heuristisk utvärdering var ofta använt på grund av den är 
okomplicerad och billig vilket indikerar att valet av utvärderingsmetod kan bero på en 
trade-off mellan vilka fördelar metoden ger och hur kostsam den är att genomföra. 
Kartläggningen av Gulliksen et al. (2004) gav dock inte samma stöd för detta.  
 

Flera kartläggningar pekar på att populationen som arbetar med användbarhet utgörs 
av människor med olika utbildningsbakgrund och erfarenhet av användbarhet 
(Goodman, Stolterman & Wakkary, 2011; Gulliksen et al., 2004; Vredenburg et al., 
2002). Gulliksen et al. (2004) visade att endast hälften av deltagarna i deras enkät hade 
utbildning inom området människa-datorinteraktion. Resterande hälft var antingen 
autodidakter eller hade fått sin erfarenhet på jobbet och författarna menar därför att 
vissa tillvägagångssätt för användbarhetsarbete kan ha stannat i den akademiska 
världen och inte använts i praktiken. Även i Goodman et al. (2011) beskrivs många av 
de äldre som jobbar med interaktionsdesign ha fått sin kunskap via sitt arbete och inte 
via studier. De yngre deltagarna hade däremot akademisk utbildning inom området 
eller fått sin kunskap via praktik.  
 

Bark et al. (2006) beskriver ett antal olika ingångar till att utvärdera hur väl olika MDI-
metoder fungerar i praktiken. Ingången i flera av de kartläggningar som gjorts (Bark et 
al., 2006; Gulliksen et al., 2004; Vredenburg et al., 2002) kan kallas “fråga experten” och 
innebär kartläggningar som görs med hjälp av enkäter.  Denna ingång urskiljs från 
tillvägagångssätt som till exempel innebär en mer kvantifierbar mätning av att 
implementera användbarhet i utvecklingsprocessen. Enligt Goodman et al. (2011) är 
kartläggning med enkät ett tillvägagångssätt som är vedertaget inom MDI-området och 
kan ge en tydlig bild av det praktiska arbetet. 
 

Med ovan beskriven bakgrund ämnar denna studie att göra en kartläggning av läget för 
utvärderingsmetoder i praktiken inom området MDI i Sverige. Detta för att ge en bild 
av vilka olika metoder som används i praktiken vad gäller omfattning och om detta 
skiljer sig från forskning på området. Tidigare studier är inriktade på generella metoder 
inom fältet MDI medan denna studie har till syfte att ge en tydligare bild av läget för just 
utvärderingsmetoder. Syftet är även att kartlägga yrkesverksammas preferenser för 
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olika metoder och attityder till involverande av användare i processen samt 
användartestning. Den enkät som används för datainsamling ställer frågor för att 
beskriva deltagarna med avseende på demografi, yrkestitel och utbildning. Enkäten 
ställer även frågor om utvärderingsmetoder med avseende på vilka som används 
överhuvudtaget, oftast och i kombination. Vilka utvärderingsmetoder som rankas ge 
högst effektivitet på användbarhet, attityd till användartestning och vikten av 
involvering av användare behandlas också. Frågor och upplägg i enkäten är i till viss del 
baserad på den enkät som utfördes av Gulliksen et al. (2004) och i dialog med J. 
Berndtsson (personlig kommunikation, april 2015) men med modifieringar och tillägg 
för att anpassas till inriktningen på specifikt utvärderingsmetoder. Detta för att 
underlätta en diskussion och jämförelse mellan resultaten. 
 
 

Metod 
 

Deltagare 

Potentiella deltagare för den här studien var personer som är yrkesverksamma inom 
användbarhet. Eftersom det totala antalet av denna population till vår vetskap är okänt 
eftersträvades att nå ut till så många som möjligt, vilket innebar ett bekvämlighetsurval. 
På grund av att populationen utgörs av en mängd olika titlar och olika typer av 
bakgrund beslutades att det endast skulle finnas ett inklusionskriterium. Detta var att 
deltagare skulle arbeta med användbarhetsfrågor inom fältet människa-
datorinteraktion. Inklusionskriteriet beskrevs i informationen om enkäten och i 
enkäten. Ingen ytterligare kontroll utfördes för att säkerställa att svarande ingick i 
målgruppen. Ingen minimumgräns av antal deltagande sattes utan ett så högt antal 
deltagare som möjligt eftersträvades. Totalt 104 svarande skickade in enkäten och av 
dessa ansågs 103 vara seriöst ifyllda och uppfylla inklusionskriteriet. En svarande 
räknades som bortfall på grund av att det bedömdes vara en dubblett. Vissa inlämnade 
enkäter innehöll uteblivna svar men räknas inte som bortfall. I resultatet redovisas 
därför hur många som svarat på respektive fråga.   
 

Material 
För att möjliggöra en kartläggning av utvärderingsmetoder i praktiken utformades en 
webbenkät med verktyget Google Formulär med syfte att inriktas specifikt mot 
utvärderingsmetoder för användbarhet. För att säkerställa att frågorna var adekvata 
för målgruppen kontaktades företaget Inuse för en dialog kring frågorna. Totalt togs 22 
frågor fram för att kunna besvara den här studiens frågeställningar (se Bilaga 1). Åtta 
av dessa är baserade på kartläggningen av Gulliksen et al. (2004) för att underlätta 
jämförelser av resultat. Frågorna i den färdiga enkäten behandlar områdena demografi, 
utvärderingsmetoder, involvering av användare och användartestning på distans. I 
fråga 1-7 behandlas demografiska uppgifter. Fråga 8-10 behandlar erfarenhet och 
omfattning av användbarhetsarbete. Fråga 11-16 handlar om utvärderingsmetoders 
omfattning, preferenser och attityder mot dessa. Fråga 17-19 behandlar involvering av 
användare i processen och attityder mot detta. De sista frågorna, 20-22, rör 
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användartestning på distans. Fråga 8 och 10 är hämtade från kartläggningen av 
Gulliksen et al. (2004) medan fråga 5, 7, 9, 11a, 14a och 17 är hämtade och modifierade 
för att passa den här studiens syfte.  
 

Listan av utvärderingsmetoder som inkluderades i enkäten baserades på tidigare 
kartläggningar och sammanställningar av metoder för användbarhet (Bark et al., 2006; 
Gulliksen et al., 2004; Hom, 1998; Insfran & Fernandez, 2008). Metoderna valdes ut 
efter kriteriet att det skulle vara en utvärderingsmetod för användbarhet och inte en 
generell MDI-metod. Ingen förklaring av de olika metoderna gavs i enkäten utan de 
ansågs vara vedertagna för målgruppen. Utöver detta hade deltagare möjlighet att 
skriva till egna metoder ifall någon ansågs saknas.  
 

I enkäten fanns information om studiens syfte och att deltagare är anonyma. Inga frågor 
ställdes om deltagarnas arbetsplats eller vilken typ av företag de arbetar i. Detta för att 
det inte ska gå att ta reda på vem deltagaren är och att ingen potentiell deltagare ska 
undvika att svara på enkäten. De deltagare som var intresserade av att ta del av 
resultatet ombads i slutet av enkäten att höra av sig via epost.  
 

Procedur 

För att kontrollera att frågorna var tydliga och korrekt formulerade utfördes två 
pilottester. Deltagarna för pilottesterna var studenter med relevant kunskap för 
området men ingen yrkeserfarenhet.  
 

I syfte att nå ut till så många deltagare som möjligt kontaktades olika företag, forum och 
en förening för distribution av enkäten. Enkäten delades mellan 20 april 2015 och 30 
april 2015 via sociala medier av Sveriges tvärvetenskapliga intresseorganisation för 
MDI (STIMDI) och företaget Inuse. Epost skickades också till 66 st företag som har 
minst en anställd som arbetar med användbarhet på fulltid. Enkäten fanns även 
tillgänglig på internetforumet interakt.nu (http://www.interakt.nu/home/index.asp). 
Inga modifieringar av frågor eller svarsalternativ utfördes under tiden enkäten fanns 
tillgänglig för svar.  
 

Statistisk analys av resultatet gjordes med hjälp av Excel. Analysen presenteras främst 
av procentuell och frekvensfördelning av val. Vid de demografiska resultaten 
presenteras även ytterligare centralmått och spridningsmått såsom medelvärde, 
median och standardavvikelse. Svaren för varje fråga som presenteras i resultatet är 
nämnd minst tre gånger, resterande svar ingår i punkten övriga. 
 
 

Resultat 
 

Av studiens 103 deltagare angav 48 % att de var kvinnor och 52 % män. Medelåldern 
var 36,9 (se Tabell 1). Medelvärdet för antal yrkesverksamma år totalt var 12,4 och för 
antal yrkesverksamma år inom användbarhet 8,5 (se Tabell 1).  
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Tabell 1. Demografiska variabler (N = 103) 

 
 

Deltagarnas titlar och yrkesroller var till övervägande del kopplade till fältet människa-
datorinteraktion. Den största gruppen utgjordes av titlar innehållande User Experience 
(UX) i kombination med något ytterligare som till exempel architect eller designer. Den 
näst största gruppen utgjordes av titlarna interaktionsdesigner/arkitekt och en mindre 
del utgjordes av användbarhet i kombination med något ytterligare som till exempel 
expert eller arkitekt (se Tabell 2).  
 

Tabell 2. Deltagarnas yrkestitlar (N = 103) 

 
 

Gällande deltagarnas utbildningsnivå (N=103) uppgav en majoritet (65 %) master som 
högsta utbildningsnivå. Den andra största gruppen var bachelor på 23,3 % följt av 4,9 
% som angav att de saknade eftergymnasial utbildning. De två minsta svarsgrupperna 
var PhD på 3,9 % och Yrkeshögskoleutbildning eller liknande på 2,9 %. Det vanligaste 
utbildningsområdet som uppgavs var datavetenskap följt av kognitionsvetenskap och 
övriga (se Tabell 3). Utbildningsområden som nämndes färre än tre gånger eller ansågs 
vara programspecifika klassificerades som övriga. Deltagarna hade möjlighet att välja 
flera utbildningsområden och procentsatserna i Tabell 3 visar hur stor del av 
deltagarna som valde respektive alternativ. Sammanlagt svarade över 80 % (N=103) 
att de anser sig haft hög (48,5 %) eller mycket hög nytta (35,9 %) av sin utbildning i sitt 
arbete med användbarhet. De som angav låg var 10,7 % och 1,9 % angav mycket låg. 
Ingen eftergymnasial utbildning uppgavs av 2,9 %.   
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Tabell 3. Angivna utbildningsområden (N = 103) 

 
 
På frågan om var de främst fått sin utbildning i användbarhetsarbete svarade 66 % av 
alla deltagare (N=103) att de fått den via program eller enstaka kurs, 19,4 % att de var 
självlärda, 13,6 % att de fått den via arbetsplats och 1 % vet ej. 
 

I enkäten ombads deltagarna uppskatta hur stor del av sin arbetstid de lägger i 
praktiken på användbarhetsarbete. Av studiens deltagare (N=103) svarade 43,7 % att 
de lägger all eller nästan all tid på användbarhetsarbete och 30,1 % angav att de lägger 
mer än halva tiden. De som angav att de lägger mindre än halva tiden utgjorde 20,4 % 
och 4,9 % angav att de sällan lägger någon tid på användbarhetsarbete. 
 

Nästa område i enkäten handlade om användandet av utvärderingsmetoder och 
preferenser och attityder gentemot dessa. Alla deltagare uppgav att de använder två 
eller flera utvärderingsmetoder i sitt arbete. De tre metoder som nämndes flest gånger 
var intervjuer, tänka högt och datorbaserade prototyper som alla nämndes av fler än 
80 % av deltagarna. I Tabell 4 visas en sammanställning över hur många gånger 
utvärderingsmetoderna har nämnts av deltagarna.  
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Tabell 4. Angivna utvärderingsmetoder som används i deltagarnas arbete (N = 103) 

 
 

Av deltagarna (N=102) svarade 83,3 % att det är vanligt att de kombinerar olika 
metoder och 16,7 % att det inte är vanligt. Sammanställningen av vilka kombinationer 
som används visade att ingen specifik kombination av metoder är vanligare än någon 
annan. Tabell 5 visar därför vilka metoder som nämndes flest gånger i kombination 
med andra där intervju och prototyper var de mest vanligt förekommande. Totalt 30 
deltagare nämnde antingen fler än 4 metoder i kombination eller att kombinationen 
beror på omständigheterna. 21 deltagare nämnde 3 metoder i kombination och 29 st 
nämnde 2 metoder.  
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Tabell 5. Angivna utvärderingsmetoder som nämns i kombination (N = 80) 

 
 

Deltagare ombads i enkäten ange den utvärderingsmetod de oftast använder i sitt 
arbete, med anvisningen att ange en metod. Trots detta valde en stor andel att ange 
flera metoder i kombination eller att ingen enskild metod kunde anges och denna grupp 
svar utgör den största delen i svarsfrekvens på frågan. De mest använda metoderna 
som nämndes enskilt var olika former av prototyper följt av olika användbarhetstest 
(se Tabell 6). 
 

Tabell 6. Angivna utvärderingsmetoder som används oftast (N = 101) 

 
 

Deltagarna ombads också ange den utvärderingsmetod de rankar högst utifrån vilken 
de anser ha bäst effekt på användbarhet. Även på denna fråga angav en stor andel en 
kombination av metoder eller ingen enskild som svar och utgjorde också här den 
största svarsgruppen. De två vanligaste metoderna som nämndes enskilt var 
användbarhetstest följt av prototyper (se Tabell 7).  
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Tabell 7. Angivna utvärderingsmetoder som ger högst effekt på användbarhet (N = 100) 

 
 

För att veta i vilken del i utvecklingsprocessen deltagarna främst använder 
utvärderingsmetoder ombads de ange alla delar där detta sker. Designfasen angavs av 
92,1 % av deltagarna och var den absolut mest frekvent nämnd av delarna i processen. 
Av de svarande valde 26 stycken att kryssa i alla delar av processen och 9 stycken angav 
endast en enskild del (se Tabell 8). I sista frågan om utvärderingsmetoder fick 
deltagarna skatta hur viktigt de ansåg det vara med användning av 
utvärderingsmetoder i användbarhetsarbete. Detta gjordes på en femgradig skala där 
1 motsvarade inte alls viktigt och 5 motsvarade mycket viktigt.  Av deltagarna (N=101) 
angav 78,2 % alternativet 5 på skalan och 18,8 % angav 4. Endast 3 % totalt angav 
alternativ 3 eller 2 på skalan och ingen angav det lägsta alternativet 1.   
 

Tabell 8. Angivna delar i utvecklingsprocessen som utvärderingsmetoder används (N = 
101) 

 
 

I sista delen av enkäten ställdes frågor om hur användare involveras och inställning till 
detta. Även i denna del fick deltagarna skatta på en femgradig skala hur viktigt de ansåg 
det vara att involvera användare i utvecklingsprocessen. Av deltagarna (N=102) angav 
79,4 % alternativet 5 och 15,7 % angav 4. Sammanlagt 4,9 % angav alternativ 4 eller 3 
på skalan och ingen angav det lägsta alternativet 1.  För ta reda på i vilken del av 
utvecklingsprocessen det är vanligast att involvera användare fick deltagarna ange 
detta. De tre vanligaste svaren på denna fråga var designfasen, under hela processen 
och under kravspecificering som alla angavs av över 20 % av deltagarna. I Tabell 9 visas 
en sammanställning av svaren på denna fråga. Av deltagarna uppgav 79,4 % att de inte 
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tycker att användare involveras tillräckligt i deras arbete och 18,6 % att de involveras 
tillräckligt. Resterande 2 % svarade vet ej.  
 

Tabell 9. Angivna delar i utvecklingsprocessen som användare involveras (N = 102) 

 
 
 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att göra en kartläggning av läget för utvärderingsmetoder 
i praktiken inom området MDI i Sverige. Resultatet ger en bild av deltagarnas bakgrund, 
erfarenhet samt en indikation på vilka utvärderingsmetoder som används i praktiken 
inom fältet idag. Det visar också på preferenser och attityder för dessa metoder och för 
involvering av användare och inställning till detta.    
 

En tydlig distinktion mellan utvärderingsmetoder och övriga metoder inom området 
MDI kan vara svår att göra. Även med ingången, likt Bark et al. (2006), att det finns en 
vedertagen uppfattning om vad varje enskild metod handlar om är det inte alltid tydligt 
att en metod kan klassas specifikt som en utvärderingsmetod. Detta eftersom metoder 
kan användas i olika delar av utvecklingsprocessen med olika syften. I denna 
kartläggning klassificerades utvärderingsmetoder utefter tidigare sammanställningar 
av MDI-metoder och med ingången att de ska kunna kontrollera att koncept eller 
färdiga produkter uppnår mål eller utvecklas i rätt riktning. Prototyper är ett exempel 
på metod där det blir problematiskt att avgöra om det är en utvärderingsmetod och om 
användare involveras eller inte. Möjligtvis innebär detta att det inte alltid är relevant 
att göra en hårt dragen distinktion mellan utvärderingsmetoder och MDI-metoder i sin 
helhet. Detta bör beaktas i tolkning av denna studies resultat.  
 

Utvärderingsmetoder har i den här studien beskrivits som enskilda enheter och de val 
som deltagare har kunnat göra har också utgått ifrån detta. Denna beskrivning av 
metoder liknar den som gjorts i tidigare (Bark et al., 2006; Gulliksen et al., 2004; Hom, 
1998). Resultaten visar dock att många inte kunde ange en enskild metod de använder 
oftast eller har en preferens för. Över 80 % av deltagarna angav att de vanligtvis 
använder utvärderingsmetoder i kombination med varandra. Dessutom valde över 20 
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% att nämna en kombination av metoder eller ingen enskild som den metod de 
använder oftast och 35 % valde att nämna en kombination eller ingen enskild som den 
metod de rankar högst. Detta speglar möjligtvis till viss del det glapp mellan litteraturen 
och praktiken som Goodman et al. (2011) lyft fram i den bemärkelsen att 
utvärderingsmetoder i litteraturen hanteras som enskilda metoder utan en 
problematisering kring att de ofta används i kombination. Forskningen bör därför 
möjligtvis fokusera mer på att beskriva användandet av utvärderingsmetoder i 
kombination än som separerade från varandra. Detta är i linje med förslaget från 
Goodman et al. (2011) om att fokusera utformning av teori mer på det dagliga 
utförandet av designarbete i praktiken. Ytterligare en aspekt av kombinationer av 
metoder ges av att ingen specifik kombination kunde påvisas vara vanligast. Resultaten 
av vilka metoder som kombineras visade en stor variation och ofta av fler än två 
metoder tillsammans. Detta kan indikera att det inte är specifikt vilka metoder som 
kombineras som är viktigt utan att det är i vilken kontext metoder kombineras som är 
mer intressant. Att användningen av utvärderingsmetoder används främst i 
designfasen men också i hög utsträckning i alla delar av utvecklingsprojekt ger 
ytterligare stöd för detta.  
 

Resultatet visar att den utvärderingsmetod som används av flest deltagare är intervjuer 
som nämnts av nästintill alla deltagare. Att metoden tänka högt med användare nämnts 
av näst flest deltagare visar att de två metoder som används av flest deltagare 
involverar användare. Tillsammans med att observationer/fältstudier nämns som 
femte mest använda metoden ger detta en indikation på att olika metoder som 
involverar användare mer eller mindre i utvecklingsprocessen används i hög 
utsträckning i praktiken. Datorbaserade- och pappersbaserade prototyper används 
också av större delen av de svarande och tillsammans är därmed prototyper en av de 
vanligaste metoderna. Vad gäller hur många som använder olika inspektionsmetoder 
visar resultaten att heuristisk utvärdering används av strax över hälften av deltagarna 
och cognitive walkthrough används av ca en fjärdedel.  
 

Av de metoder som används oftast nämns kombination av metoder/ingen enskild mest 
frekvent. Därefter nämns prototyper och användbarhetstest. I Bark et al. (2006) 
användes användbarhetstestning men även expertutvärdering och heuristisk 
utvärdering oftast i slutfasen av projekt. I den här studien nämndes 
expertutvärderingar och heuristisk utvärdering väldigt sällan och inspektionsmetoder 
har sammantaget ett relativt lågt stöd. Även i jämförelse med Vredenburg et al. (2002) 
visas att heuristisk utvärdering inte används i samma utsträckning. Detta kan möjligtvis 
förklaras av att det finns en tydlig preferens för att involvera användare. Den potentiella 
trade-off som Vredenburg et al. (2002) påtalar gällande valet av utvärderingsmetod 
hittas inget stöd för i den här kartläggningen vilket är i linje med resultatet i Gulliksen 
et al. (2004).  
 

De utvärderingsmetoder som rankades ge högst effekt på användbarhet i den här 
studien var förutom kombinationer av metoder/ingen enskild, användbarhetstest och 
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prototyper. Av de metoder som rankas högst involverar alla utom prototyper 
användare i någon utsträckning. Dock kan som tidigare diskuterats även prototyper 
anses involvera användare. Detta resultat är också i linje med flera andra studier där 
utvärderingsmetoder som involverar användare har rankats som mest användbara 
(Bark et al., 2006; Følstad et al., 2006; Gulliksen et al., 2004).  Resultatet ger en tydlig 
indikation på att involveringen av användare är en avgörande komponent för om en 
metod kan anses ha bra effekt på användbarhet eller inte. Vad gäller huruvida de 
utvärderingsmetoder som rankas högst också är de som används oftast uttrycks viljan 
att kombinera metoder, vilket både är högst rankat och oftast använt. Av de metoder 
som nämns enskilt efter kombinationer visas att prototyper är den som oftast används 
och är rankad som näst mest effektiv för användbarhet. Användbarhetstest är den 
enskilda metod som rankas som effektivast och är placerad som andra mest använd.  
 

En jämförelse av deltagarnas yrkestitlar med Gulliksen et al. (2004) visar att 
konstruktionen av en titel är densamma som tidigare men indikerar också en intressant 
förändring inom området MDI och användbarhet. Majoriteten av deltagarna i den här 
kartläggningen har en yrkestitel bestående av begreppet User Experience tillsammans 
med en ytterligare beskrivande komponent och endast ett fåtal har en yrkestitel 
bestående av en kombination med användbarhet. Det är en påtaglig skillnad från 
Gulliksen et al. (2004) där majoriteten bestod av deltagare med en yrkestitel 
innehållande termen användbarhet och få deltagare hade en yrkestitel som innehöll 
User Experience. Det faktum att deltagarna arbetar med användbarhet men har titlar 
som innehåller UX skulle kunna förklaras av den beskrivning Vermeeren et al. (2010) 
gör av att begreppet UX inbegriper användbarhet. Detta speglar möjligtvis hur 
begreppet användbarhet förändras över tid. Från att benämnas “user-friendly” 
(Nielsen, 1993) med ett fokus på att produkten ska vara användarvänlig till UX som har 
ett större fokus på användarens upplevelse av produkten. 
 

Gulliksen et al. (2004) menade i deras kartläggning att antalet deltagare som var 
självlärda i användbarhetsarbete var förvånansvärt högt men att en minskning över tid 
skulle ske på grund av att MDI-relaterade utbildningar började växa fram och öka i 
antal. Detta är något som nu indikeras i vår kartläggning där antalet självlärda är 
mindre och antalet som fått sin utbildning användbarhetsarbete via program eller kurs 
är större. I kartläggningen av Gulliksen et al. uppgav 30 % sig vara självlärda medan 
denna andel i vår studie är 19,4 %. Antalet som uppgav program eller kurs var i den här 
studien 66 % i kontrast mot 50 % i deras. Ytterligare stöd för att utbildningar är mer 
inriktad mot användbarhet ges av att skillnaden mellan medelvärdena för totala 
yrkesverksamma år och yrkesverksamma år inom användbarhet är mindre än i 
Gulliksen et al. Denna skillnad kan ge stöd åt att fler nu börjar arbeta direkt med 
användbarhetsarbete än tidigare. Författarna resonerade att användbarhetsarbete vid 
tiden för sin studie utfördes till stor del av exempelvis utvecklare som övergått till att 
arbeta med användbarhetsfrågor. En skillnad tycks också finnas i vilka 
utbildningsområden som är vanligast, där kognitionsvetenskap är nämnd flest gånger 
efter datavetenskap vilket indikerar att en förändring nu syns i praktiken vad gäller 
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MDI-inriktade utbildningar. Om fler utbildningar är inriktade mot 
användbarhetsarbete tillsammans med att en hög andel skattar nyttan av sin utbildning 
som hög får detta anses vara positivt. Detta eftersom att det potentiellt ger bättre 
förutsättningar för att glappet mellan forskning och praktik ska minska då 
utbildningarna upplevs som relevanta. Dessutom kan det bidra till att yrkesgruppen 
blir mindre heterogen.  
 

På grund av att det totala antalet av populationen för användbarhetsyrken är okänt och 
att det är en heterogen grupp är det svårt att generalisera resultatet i denna studie. 
Dock har denna studie uppnått ett nästan lika högt deltagande och en liknande 
spridning som i tidigare kartläggningar. Deltagarnas yrkestitlar, utbildningsbakgrund, 
antal yrkesverksamma år inom användbarhet och spenderad arbetstid på 
användbarhet ger också stöd för att personer från målgruppen har nåtts. Vi anser därför 
att resultaten kan ge indikationer på hur det ser ut i praktiken inom fältet men då 
reliabiliteten och validiteten för studien inte kan säkerställas bör resultatet tolkas med 
försiktighet. 
 

Sammantaget ges i denna studie stöd för att det anses viktigt att involvera användare i 
arbetet med användbarhet vilket styrks av att nästan 80 % uppgav sig anse detta vara 
mycket viktigt i utvecklingsprocessen. En lika stor andel uppgav också att de inte tycker 
att användare involveras tillräckligt i sitt arbete vilket stämmer överens med resultatet 
från Gulliksen et al. (2004) och visar på en strävan efter ännu mer involvering. Studien 
visar också att arbetet med utvärderingsmetoder är dynamiskt. Det faktum att en 
väldigt stor andel anger att utvärderingsmetoder är mycket viktigt i deras arbete ger 
stöd för att detta är en relevant studie för området. Förhoppningsvis kan studien 
fungera som ett underlag för diskussion kring användandet av utvärderingsmetoder för 
både yrkesverksamma och forskare. Detta för att bättre förstå användningen av 
metoder och i slutändan förbättra effekten av arbetet.  
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Kartläggning av utvärderingsmetoder för
användbarhet

Den här undersökningen syftar till att kartlägga utvärderingsmetoder för användbarhet. Du som 
svarar ska arbeta med användbarhetsfrågor inom människa-datorinteraktion. Du kommer vara 
helt anonym och dina svar behandlas kon<dentiellt. Enkäten är en del av en kandidatuppsats 
som skrivs av två studenter på kognitionsvetenskapliga programmet på Umeå universitet. 
Vänligen svara på alla frågor utefter bästa förmåga. Enkäten tar ca 10 minuter att genomföra. 
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1. Kön: *
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 Man

 Annat

2. Ålder: *

3. Yrkesroll eller titel: *

4. Utbildningsnivå: *
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 PhD

 Yrkeshögskoleutbildning eller liknande (ex. KY-utbildning)

 Ingen eftergymnasial utbildning

5. Utbildningsområde:

Du har möjlighet att välja Qera

 Beteendevetenskap

 Datavetenskap

 Design/Konstnärlig

 Informatik

 Kognitionsvetenskap

 Samhällsvetenskap

 Ingen eftergymnasial utbildning
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 Other: 

6. I vilken utsträckning upplever du dig haft nytta av din utbildning för ditt arbete med
användbarhet?

 Mycket hög

 Hög

 Låg

 Mycket låg

 Har ingen eftergymnasial utbildning

 Vet ej

7. Vilken utbildning i användbarhetsarbete har du främst?

Välj ett alternativ

 Självlärd

 Vidareutbildning på arbetsplats

 Program eller enstaka kurs

 Vet ej

8. Hur många år har du totalt varit yrkesverksam?

9. Antal yrkesverksamma år inom användbarhet:

10. Hur stor del av din arbetstid lägger du i praktiken på användbarhetsarbete?

 All eller nästan all tid

 Mer än halva tiden

 Mindre än halva tiden

 Sällan

 Vet ej

11 a. Fyll i de utvärderingsmetoder som du använder dig av i ditt arbete: *

Räkna med de metoder som du använt dig av det senaste året. Om du använder någon som ej <nns i
listan skriv den/de i övrigtrutan.

 Tänka högt med användare

 Eye-tracking

 Användartest på distans (Remote testing)

 Observationer/ fältstudier

 Heuristisk utvärdering

 Pappersbaserade prototyper

 Cognitive Walkthrough

16/05/15 10:44Kartläggning av utvärderingsmetoder för användbarhet

Page 2 of 6https://docs.google.com/forms/d/1WfS-g2eqrkNEIfZ1UcmS_NPWnDhDo9XH-XH_ga96GPA/viewform

 Other: 

6. I vilken utsträckning upplever du dig haft nytta av din utbildning för ditt arbete med
användbarhet?

 Mycket hög

 Hög

 Låg

 Mycket låg

 Har ingen eftergymnasial utbildning

 Vet ej

7. Vilken utbildning i användbarhetsarbete har du främst?

Välj ett alternativ

 Självlärd

 Vidareutbildning på arbetsplats

 Program eller enstaka kurs

 Vet ej

8. Hur många år har du totalt varit yrkesverksam?

9. Antal yrkesverksamma år inom användbarhet:

10. Hur stor del av din arbetstid lägger du i praktiken på användbarhetsarbete?

 All eller nästan all tid

 Mer än halva tiden

 Mindre än halva tiden

 Sällan

 Vet ej

11 a. Fyll i de utvärderingsmetoder som du använder dig av i ditt arbete: *

Räkna med de metoder som du använt dig av det senaste året. Om du använder någon som ej <nns i
listan skriv den/de i övrigtrutan.

 Tänka högt med användare

 Eye-tracking

 Användartest på distans (Remote testing)

 Observationer/ fältstudier

 Heuristisk utvärdering

 Pappersbaserade prototyper

 Cognitive Walkthrough



 

2 
 

  

16/05/15 10:44Kartläggning av utvärderingsmetoder för användbarhet

Page 2 of 6https://docs.google.com/forms/d/1WfS-g2eqrkNEIfZ1UcmS_NPWnDhDo9XH-XH_ga96GPA/viewform

 Other: 

6. I vilken utsträckning upplever du dig haft nytta av din utbildning för ditt arbete med
användbarhet?

 Mycket hög

 Hög

 Låg

 Mycket låg

 Har ingen eftergymnasial utbildning

 Vet ej

7. Vilken utbildning i användbarhetsarbete har du främst?

Välj ett alternativ

 Självlärd

 Vidareutbildning på arbetsplats

 Program eller enstaka kurs

 Vet ej

8. Hur många år har du totalt varit yrkesverksam?

9. Antal yrkesverksamma år inom användbarhet:

10. Hur stor del av din arbetstid lägger du i praktiken på användbarhetsarbete?

 All eller nästan all tid

 Mer än halva tiden

 Mindre än halva tiden

 Sällan

 Vet ej

11 a. Fyll i de utvärderingsmetoder som du använder dig av i ditt arbete: *

Räkna med de metoder som du använt dig av det senaste året. Om du använder någon som ej <nns i
listan skriv den/de i övrigtrutan.

 Tänka högt med användare

 Eye-tracking

 Användartest på distans (Remote testing)

 Observationer/ fältstudier

 Heuristisk utvärdering

 Pappersbaserade prototyper

 Cognitive Walkthrough

16/05/15 10:44Kartläggning av utvärderingsmetoder för användbarhet

Page 2 of 6https://docs.google.com/forms/d/1WfS-g2eqrkNEIfZ1UcmS_NPWnDhDo9XH-XH_ga96GPA/viewform

 Other: 

6. I vilken utsträckning upplever du dig haft nytta av din utbildning för ditt arbete med
användbarhet?

 Mycket hög

 Hög

 Låg

 Mycket låg

 Har ingen eftergymnasial utbildning

 Vet ej

7. Vilken utbildning i användbarhetsarbete har du främst?

Välj ett alternativ

 Självlärd

 Vidareutbildning på arbetsplats

 Program eller enstaka kurs

 Vet ej

8. Hur många år har du totalt varit yrkesverksam?

9. Antal yrkesverksamma år inom användbarhet:

10. Hur stor del av din arbetstid lägger du i praktiken på användbarhetsarbete?

 All eller nästan all tid

 Mer än halva tiden

 Mindre än halva tiden

 Sällan

 Vet ej

11 a. Fyll i de utvärderingsmetoder som du använder dig av i ditt arbete: *

Räkna med de metoder som du använt dig av det senaste året. Om du använder någon som ej <nns i
listan skriv den/de i övrigtrutan.

 Tänka högt med användare

 Eye-tracking

 Användartest på distans (Remote testing)

 Observationer/ fältstudier

 Heuristisk utvärdering

 Pappersbaserade prototyper

 Cognitive Walkthrough

16/05/15 10:44Kartläggning av utvärderingsmetoder för användbarhet

Page 2 of 6https://docs.google.com/forms/d/1WfS-g2eqrkNEIfZ1UcmS_NPWnDhDo9XH-XH_ga96GPA/viewform

 Other: 

6. I vilken utsträckning upplever du dig haft nytta av din utbildning för ditt arbete med
användbarhet?

 Mycket hög

 Hög

 Låg

 Mycket låg

 Har ingen eftergymnasial utbildning

 Vet ej

7. Vilken utbildning i användbarhetsarbete har du främst?

Välj ett alternativ

 Självlärd

 Vidareutbildning på arbetsplats

 Program eller enstaka kurs

 Vet ej

8. Hur många år har du totalt varit yrkesverksam?

9. Antal yrkesverksamma år inom användbarhet:

10. Hur stor del av din arbetstid lägger du i praktiken på användbarhetsarbete?

 All eller nästan all tid

 Mer än halva tiden

 Mindre än halva tiden

 Sällan

 Vet ej

11 a. Fyll i de utvärderingsmetoder som du använder dig av i ditt arbete: *

Räkna med de metoder som du använt dig av det senaste året. Om du använder någon som ej <nns i
listan skriv den/de i övrigtrutan.

 Tänka högt med användare

 Eye-tracking

 Användartest på distans (Remote testing)

 Observationer/ fältstudier

 Heuristisk utvärdering

 Pappersbaserade prototyper

 Cognitive Walkthrough

16/05/15 10:44Kartläggning av utvärderingsmetoder för användbarhet

Page 2 of 6https://docs.google.com/forms/d/1WfS-g2eqrkNEIfZ1UcmS_NPWnDhDo9XH-XH_ga96GPA/viewform

 Other: 

6. I vilken utsträckning upplever du dig haft nytta av din utbildning för ditt arbete med
användbarhet?

 Mycket hög

 Hög

 Låg

 Mycket låg

 Har ingen eftergymnasial utbildning

 Vet ej

7. Vilken utbildning i användbarhetsarbete har du främst?

Välj ett alternativ

 Självlärd

 Vidareutbildning på arbetsplats

 Program eller enstaka kurs

 Vet ej

8. Hur många år har du totalt varit yrkesverksam?

9. Antal yrkesverksamma år inom användbarhet:

10. Hur stor del av din arbetstid lägger du i praktiken på användbarhetsarbete?

 All eller nästan all tid

 Mer än halva tiden

 Mindre än halva tiden

 Sällan

 Vet ej

11 a. Fyll i de utvärderingsmetoder som du använder dig av i ditt arbete: *

Räkna med de metoder som du använt dig av det senaste året. Om du använder någon som ej <nns i
listan skriv den/de i övrigtrutan.

 Tänka högt med användare

 Eye-tracking

 Användartest på distans (Remote testing)

 Observationer/ fältstudier

 Heuristisk utvärdering

 Pappersbaserade prototyper

 Cognitive Walkthrough

16/05/15 10:44Kartläggning av utvärderingsmetoder för användbarhet

Page 2 of 6https://docs.google.com/forms/d/1WfS-g2eqrkNEIfZ1UcmS_NPWnDhDo9XH-XH_ga96GPA/viewform

 Other: 

6. I vilken utsträckning upplever du dig haft nytta av din utbildning för ditt arbete med
användbarhet?

 Mycket hög

 Hög

 Låg

 Mycket låg

 Har ingen eftergymnasial utbildning

 Vet ej

7. Vilken utbildning i användbarhetsarbete har du främst?

Välj ett alternativ

 Självlärd

 Vidareutbildning på arbetsplats

 Program eller enstaka kurs

 Vet ej

8. Hur många år har du totalt varit yrkesverksam?

9. Antal yrkesverksamma år inom användbarhet:

10. Hur stor del av din arbetstid lägger du i praktiken på användbarhetsarbete?

 All eller nästan all tid

 Mer än halva tiden

 Mindre än halva tiden

 Sällan

 Vet ej

11 a. Fyll i de utvärderingsmetoder som du använder dig av i ditt arbete: *

Räkna med de metoder som du använt dig av det senaste året. Om du använder någon som ej <nns i
listan skriv den/de i övrigtrutan.

 Tänka högt med användare

 Eye-tracking

 Användartest på distans (Remote testing)

 Observationer/ fältstudier

 Heuristisk utvärdering

 Pappersbaserade prototyper

 Cognitive Walkthrough

16/05/15 10:44Kartläggning av utvärderingsmetoder för användbarhet

Page 3 of 6https://docs.google.com/forms/d/1WfS-g2eqrkNEIfZ1UcmS_NPWnDhDo9XH-XH_ga96GPA/viewform

 Enkäter/Frågeformulär

 Konkurrentanalys/Benchmarking

 Intervjuer

 Ingen utvärderingsmetod

 Referensgrupper/Användargrupper

 Datorbaserade prototyper

 Labb-utvärdering med användare

 Other: 

11 b. Om du inte använder dig av någon utvärderingsmetod. Beskriv varför:

12 a. Är det vanligt att du använder olika utvärderingsmetoder i kombination med varandra?

 Ja

 Nej

12 b. Om ja: Vilka metoder kombinerar du?

13. Vilken utvärderingsmetod använder du oftast?

Ange en:

14 a. Vilken utvärderingsmetod rankar du högst utifrån vad som ger bäst effekt på
användbarheten?

Ange en:

14 b. Vilken är den främsta anledningen till varför denna rankas högst?
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15. I vilken eller vilka delar av utvecklingsprocessen använder du främst utvärderingsmetoder?

Välj ett eller Qera val

 Under kravspeci<cering

 Designfasen

 Implementationsfasen

 Uppföljning

 Ingen del

 Vet ej

16. Ange hur viktigt du anser att det är att använda utvärderingsmetoder i
utvecklingsprocessen:

1 2 3 4 5

Inte alls viktigt Mycket viktigt

17. I vilken del av utvecklingsprocessen involverar du främst användare?

 Under kravspeci<cering

 Designfasen

 Implementationsfasen

 Uppföljning

 Ingen del

 Under hela processen

 Vet ej

18. Ange hur viktigt du anser att det är att involvera användare i utvecklingsprocessen:

1 2 3 4 5

Inte alls viktigt Mycket viktigt

19 a. Anser du att användare involveras tillräckligt i ditt arbete med användbarhet?

 Ja

 Nej

 Vet ej

19 b. Om nej. Ange största hindret till att detta inte uppfylls:
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20. Har du någon gång hört talas om användartester på distans?

(Användartester på distans, även kallat "Remote Testing", syftar till testning där testledaren är separerad
i rum och/eller tid från deltagare)

 Ja

 Nej

21. Har du någon gång använt en tjänst för användartester på distans, t. ex. usertesting.com,
tweaky.se eller userzoom.com?

 Ja

 Nej

 Arbetar inte med webbutveckling

22 a. Skulle du kunna tänka dig att använda en tjänst för användartester på distans?

 Ja

 Nej

 Vet ej

 Arbetar inte med webbutveckling

22 b. Om nej eller vet ej: Vad skulle få dig att använda tjänster för användartester på distans i
högre utsträckning?
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15. I vilken eller vilka delar av utvecklingsprocessen använder du främst utvärderingsmetoder?

Välj ett eller Qera val

 Under kravspeci<cering

 Designfasen

 Implementationsfasen

 Uppföljning

 Ingen del

 Vet ej

16. Ange hur viktigt du anser att det är att använda utvärderingsmetoder i
utvecklingsprocessen:

1 2 3 4 5

Inte alls viktigt Mycket viktigt

17. I vilken del av utvecklingsprocessen involverar du främst användare?

 Under kravspeci<cering

 Designfasen

 Implementationsfasen

 Uppföljning

 Ingen del

 Under hela processen

 Vet ej

18. Ange hur viktigt du anser att det är att involvera användare i utvecklingsprocessen:

1 2 3 4 5

Inte alls viktigt Mycket viktigt

19 a. Anser du att användare involveras tillräckligt i ditt arbete med användbarhet?

 Ja

 Nej

 Vet ej

19 b. Om nej. Ange största hindret till att detta inte uppfylls:
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20. Har du någon gång hört talas om användartester på distans?

(Användartester på distans, även kallat "Remote Testing", syftar till testning där testledaren är separerad
i rum och/eller tid från deltagare)

 Ja

 Nej

21. Har du någon gång använt en tjänst för användartester på distans, t. ex. usertesting.com,
tweaky.se eller userzoom.com?

 Ja

 Nej

 Arbetar inte med webbutveckling

22 a. Skulle du kunna tänka dig att använda en tjänst för användartester på distans?

 Ja

 Nej

 Vet ej

 Arbetar inte med webbutveckling

22 b. Om nej eller vet ej: Vad skulle få dig att använda tjänster för användartester på distans i
högre utsträckning?
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