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Abstract
The purpose of this study is to find out how to select which end users that should  
participate in user tests of the system and how many end users who will participate  
in these user tests. The method used in this study was semi-structured interviews at a  
company that has worked with usability testing of a system that is used in the public  
sector and therefore have many different types of users. The result of this study shows  
that since the system has many different types of users the requirements on which  
end users actually will be testing the system are high. The results also pointed to the  
need for more end users performing user tests  than is  usually  done,  and that the  
company lacks a systematic way to identify and select  end users to perform user  
testing.

Förord
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Ulf Hedestig som varit ett stort stöd för 
mig  i  arbetet  med min  uppsats.  Jag  vill  också  tacka  företaget  som ställde  upp  på 
intervjuer och med kunskap om sitt arbetssätt. 
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1 Inledning
I  vardagen använder  man många system. En del  är  enkla  att  förstå och använda medan 
andra är svårare att sätta sig in i. System som skapas används ofta av olika användare som 
kan delas in i flera olika grupper beroende på användarens bakgrund, ålder, förutsättningar 
och så vidare. Systemen borde vara anpassade för de som ska använda systemen. Publika 
tjänster  och  system  som  ska  användas  inom  den  offentliga  sektorn  kan  ha  en  mycket 
heterogen grupp av användare. Hur vet man att systemen som används kommer att fungera 
för dessa? En metod för detta är att använda sig av användarcentrerad design, som bygger på 
användarmedverkan av olika slag.  Abelein och Paech (2013)  påpekar att förutsättningarna 
för att lyckas med ett system är användarmedverkan och engagemang från slutanvändarna. 
Lack,  Rosalie (2007)  nämner  att  deltagande  av  slutanvändare  i  utvecklingsfasen  av  ett 
system  hjälper  till  att  nå  de  tänkta  målen  för  systemet.  Denna  uppsats  fokuserar  på 
användartester  och  metoder  som  involverar  riktiga  användare  i  användartester.  För  ett 
publikt system är alla möjliga användare av systemet, vilket gör identifiering och urval av 
testanvändare till en utmaning.

För utförandet av användartester inom användarcentrerad design finns det olika metoder 
som är anpassade för att fungera så bra som möjligt  på den grupp som ska utföra dessa 
tester. Olika metoder som nämns i Gulliksen och Göransson (2002) är bland annat tänka 
högt,  intervjuer,  frågeformulär  och  observationer.  Metoderna  fokuserar  på  själva 
genomförandet av användartester men nämner inte hur man identifierar och väljer ut vilka 
som ska delta vid dessa tester. 

Hur ska ett företag agera när systemet som skapas ska användas av olika användare med 
olika åldrar, behov och bakgrund? Det man kan läsa av Hawthorn (2000) när det gäller äldre 
personer  är  att  gränssnittet  behöver  anpassas  för  att  fungera  eftersom  vissa  förmågor 
förändras med åldern. Zajicek (2004) menar att äldre kan behöva använda datorn i större 
utsträckning för att kunna leva ett mer självständigt liv. Det kan gälla olika saker som till 
exempel för att kolla busstabellen. Det kommer därför att finnas många olika gränssnitt som 
är tänkt att fungera bra för äldre då denna grupp skiljer sig från andra. 

När det gäller yngre personer kan det vara andra problem som de stöter på när de ska 
använda ett system. I Martens (2012) kan man läsa att barn har begränsningar i exempelvis 
motorisk förmåga och förmågan att stava vilket kan leda till svårigheter och även detta är 
exempel på någonting som kan skilja mellan äldre och barn. 

Även inom de olika grupperna borde det finnas skillnader i hur ett system är att hantera 
beroende på ålder, bakgrund och så vidare och även det kommer att skilja sig mellan de olika 
grupperna  eftersom  det  även  inom  grupperna  finns  olika  förutsättningar  att  klara  av 
uppgifter.  Det  här  visar  på  att  personer  har  olika  förutsättningar  för  att  klara  av  att 
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interagera med ett system beroende på olika erfarenhet, ålder och så vidare. När man skapar 
ett system borde man därför ta hänsyn till dessa skillnader och försöka skapa en sammansatt  
grupp användare som utför användartesterna. 

Att använda sig av en blandad grupp är väldigt komplext för publika tjänster och system 
där  spridningen  av  användare  är  stor.  Man  kan  inte  veta  vilka  användarna  är,  vilka 
förutsättningar de har eller vilken bakgrund de har. Många av dessa användare skiljer sig 
från varandra. En del användare är väldigt intresserade av IT medan andra inte vill använda 
datorer.  Behoven kan divergera kraftigt mellan dessa olika användare.  Hur hanterar man 
denna heterogenitet i användartesterna?

1.1 Syfte
Syftet med den här studien är att undersöka vilka metoder man använder för att välja ut vilka 
användare som ska delta i användartesterna när system utvecklas. I den här studien ligger 
fokus på hur man ska tänka vid utveckling av system som ska användas av olika grupper av 
användare,  där  grupperna  som  ska  använda  systemet  är  heterogena,  det  vill  säga  att 
användarna i respektive grupp har olika förutsättningar att klara av att använda systemet. 
För ett  publikt  system inom den offentliga sektorn kan man inte i  förväg veta vilka som 
kommer att använda systemet. Därför är det viktigt att veta vilka som ska testa systemet för 
att  systemet ska passa så bra som möjligt  i  den miljö  som det är  tänkt att  systemet ska 
användas i.

1.2 Frågeställningar
Hur identifierar man vilka användare som ska ingå i användartester?
Hur väljer man ut användare från de målgrupper som identifierats?
Hur många användare bör ingå i de grupper som testar systemet?

1.3 Avgränsningar
Användarcentrerad design är ett brett område. Därför kommer denna uppsats att avgränsas 
till att studera hur man inom en sammansatt användargrupp identifierar och väljer ut vilka 
som ska delta i användartester för ett system. Uppsatsen kommer även att undersöka hur 
många som ska delta i dessa användartester samt ta reda på hur arbetssättet fungerar hos ett 
utvalt företag. Detta kommer att göras med hjälp av ett stort dataföretag i norra Sverige med 
ca 300 anställda som arbetar med systemutveckling.  Jag har valt  att  avgränsa företagets 
medverkan genom att hitta nyckelpersoner som arbetar med ett system som utvecklas för 
användare  inom  förskolan  och  fritidshem  där  barn,  vårdnadshavare  och  pedagoger  är 
användare av systemet. Dessa nyckelpersoner kan med sin kunskap om deras arbetssätt för 
det här systemet förmedla på vilket sätt de har arbetat för att utföra användartester.
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2 Metod
Det  här  avsnittet  kommer  att  beskriva  vilken  metod  som  har  använts  för  att  kunna 
genomföra studien. Det kommer att beskriva vilken metod som valts, hur datainsamlingen 
gått till, hur urvalet av respondenter gått till, intervjuernas genomförande, dataanalys samt 
beskrivning av kritiken mot den valda metoden.

2.1 Metodval
Studien  har  för  avsikt  att  undersöka  hur  man  väljer  ut  slutanvändare  som  ska  utföra 
användartester för ett system. För att samla in data inom det valda ämnet har en kvalitativ  
forskningsmetod använts som enligt Holme och Solvang (1997)  innebär att man på olika sätt 
samlar in data för att få en förståelse av problemet, men även kunna beskriva det utifrån en 
helhet ur ett sammanhang. Det som är utmärkande för den kvalitativa metoden är närheten 
till källan där data är hämtad från. Med en kvalitativ undersökning menar Hartman (2004) 
att man försöker förstå situationen som personen befinner sig i och hur personen upplever 
sin situation.  Det genomfördes semi-strukturerade intervjuer med utvalda personer på ett 
IT-företag som arbetar med system för den offentliga sektorn. Dessa personer arbetar med 
ett system som är riktat till förskolebarn, fritidsbarn, personal och vårdnadshavare. De semi-
strukturerade intervjuerna kunde sedan jämföras med tidigare forskning inom ämnet för att 
kunna dra slutsatser, finna samband eller finna resultat som stödjer eller bestrider det som 
framkommit under intervjuerna. Intervjuerna bidrog även till att få en djupare förståelse hur 
man arbetar med användartester inom en organisation.

2.2 Urval
Den här  studien  är  avgränsad till  att  innefatta  ett  system för  den offentliga  sektorn  där 
slutanvändaren är någon annan än kunden som har beställt  systemet.  Systemet i  det här 
fallet används av barn, personal och vårdnadshavare. Avsikten från början var att intervjua 
personer som på något sätt var insatta i ämnet som uppsatsen behandlar, därför kontaktades 
ett företag som arbetar inom det här området. Personen som kontaktades förmedlade sedan 
informationsuppgifter till lämpliga personer som arbetade med användarcentrerad design i 
sitt arbete eller på annat sätt skulle kunna bidra med sin kunskap inom det valda ämnet. Det 
här innebar att det gjordes ett ändamålsenligt urval som enligt Hartman (2004) innebär att 
det ska finnas en idé med det urvalet som är gjort för studien och att det ska ge ett bra stöd 
för forskningen.

Anledningen till att ändamålsenligt urval valdes till den här studien var att kunna samla in 
information om ett specifikt ämnesområde. Därför valdes respondenter ut som kunde bidra 
med sin kunskap inom det specifika området som skulle studeras. Dessa respondenter har 
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arbetat  med  ett  visst  system  där  användarcentrerad  design  varit  en  del  i 
utvecklingsprocessen och respondenterna har både kunskaper och egna erfarenheter att dela 
med sig av när det gäller frågeställningen som studien bygger på. Dessa respondenter har 
olika  befattningar  som  leder  till  att  de  har  kan  ha  olika  infallsvinklar  när  det  gäller 
frågeställningarna i studien.  

De personer som intervjuades har olika befattningar inom IT-företaget där intervjuerna 
genomfördes. Detta kan påverka hur de ser på användarnas roll  i designprocessen när ett 
system skapas. Tabell 1 visar på vilken roll de som intervjuades har, vilket kan ge en bild av 
hur de arbetar med dessa frågor. 

Respondent: Befattning: Datum: Plats Tidsåtgång:
Respondent 1 Ansvarig för User 

Experience 
(Användarupplevelse)

16-03-17 - Face to 
face

36.58 minuter

Respondent 2 Systemutvecklare 16-03-21 - Face to 
face 
- e-mejl

41.07 minuter

Respondent 3 Produktansvarig 16-03-21 - Face to 
face

17.25 minuter

Respondent 4 Chefsdesigner 16-04-22 - e-mejl

Tabell 1. Respondenter som deltog vid intervjuerna.

2.3 Intervjuernas genomförande
För den här studien genomfördes semi-strukturerade intervjuer som enligt  Mathers, Fox & 
Hunn (1998) innebär att frågorna som ställs i intervjun är flera öppna frågor som studien är 
baserad på. De öppna frågorna som används ger både den som intervjuar och den som blir 
intervjuad möjlighet  att diskutera vissa frågeställningar för att fördjupa sig i  dem. Frågor 
som är svåra att förstå eller som endast ger korta svar kan den som intervjuar antingen fråga 
om  för  att  få  ett  förtydligande  på  frågan  eller  ge  följdfrågor  för  att  svaret  ska  kunna 
förtydligas ytterligare. 

I enlighet med Mathers, Fox & Hunn (1998) kontaktades de som skulle intervjuas i god tid 
för att vi tillsammans skulle komma fram till en lämplig tidpunkt för att utföra intervjun på. 
Platsen för intervjuerna blev på företaget  där de som skulle  intervjuas arbetar för att  de 
skulle känna sig bekväma med situationen och befinna sig i en avslappnad miljö för dem. De 
som skulle intervjuas fick även veta hur lång tid intervjuerna var tänkta att ta detta för att de  
skulle kunna avsätta den tiden och inte bli stressade under intervjuns gång och på så vis även 
känna  att  de  har  mer  tid  att  besvara  frågorna.  Tiden  som avsattes  för  intervjun  var  väl 
tilltagen för att varken den som intervjuar eller den som blev intervjuad skulle bli stressad på 
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grund  av  tidsbrist.  Frågorna  som ställdes  var  till  största  del  öppna frågor  där  det  även 
ställdes kompletterande frågor för att kunna få ett ännu mer djupgående svar på frågan.

Dessa  intervjutillfällen  spelades  in  för  att  det  lättare  skulle  gå  att  fokusera  på  vad 
personen som blev intervjuad sa och kunna ställa följdfrågor för att få ett fördjupat svar. 
Eftersom intervjuerna spelades in förenklade det även vid transkriberingarna. Detta är också 
något som rekommenderas av Mathers, Fox & Hunn (1998).

2.4 Datainsamling
Datainsamling  skedde  med  hjälp  av  intervjuer  på  ett  IT-företag  som  arbetar  med 
användartester för ett system som främst riktar sig till den offentliga sektorn. Informationen 
från dessa intervjuer har bidragit  för att ge svar på frågeställningarna som ställs  i  denna 
uppsats. Det har även gjorts en litteraturgenomgång där vetenskapliga artiklar och böcker 
har  sökts  både  via  Umeå  universitets  bibliotek  och  Luleå  tekniska  universitet  samt  på 
googleScholar. Därmed blev utbudet av både artiklar och böcker stort. För att hitta relevanta 
artiklar och böcker användes sökord som identify users in usertest, users in usability tests,  
methods  for  identifying  and  sampling:  user  center  design,  methods  for  identifying  and 
sampling: usability test, five user med flera. 

För att skapa en egen förståelse för det valda ämnet studerades ett flertal  böcker som 
handlade om användarcentrerad design för att sedan fördjupa med olika artiklar inom det 
valda ämnet. Efter utförda intervjuer fortsatte granskning av litteratur för att kunna knyta 
det till frågeställningarna.

2.5 Dataanalys
Efter  att  varje  intervju  genomförts  lades  ljudfilerna  in  på  datorn  för  att  lättare  kunna 
transkribera dessa filer. Filerna transkriberades snabbt efter att varje intervju var klar för att 
på så vis ha intervjun färsk i minnet för att underlätta transkriberingen. När alla intervjuer 
var genomförda och transkriberade lästes transkriberingarna noggrant igenom för att finna 
mönster  och  citat  från  svaren  som givits  under  intervjun.  Citaten  kategoriserades  sedan 
utifrån olika nyckelord för att få en överblick av intervjuerna. De nyckelord som användes 
var ”Välja”, ”Hitta”, ”Valde”, ”Kunden” och ”Antal”. Efter kategoriseringen av de olika citaten 
jämfördes detta med litteratur inom det valda ämnet. 

2.6 Metodkritik och etiska överväganden
Denna studie bygger på intervjuer från ett företag och studien har fokuserat på hur de har 
arbetat med ett visst system. Endast fyra personer intervjuades, vilket med fördel kunde varit 
fler. Det var dock nyckelpersoner som hade stor kunskap inom området. Nackdelen med det 
är att endast en vinkling av problemet har framkommit. En variant på detta hade varit att 
utföra intervjuer på fler företag för att få en bredare bild av problemet. Om intervjuer hade 
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utförts även på andra företag hade resultatet kunna jämföras mellan dessa och detta kunde 
gett mer data att utgå ifrån. 
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3 Användare i designprocessen
Detta  avsnitt  beskriver  hur  användare  kan  delta  i  designprocessen  med  hjälp  av 
användarcentrerad design och användartester.

3.1 Användarcentrerad design och användartester
I det här avsnittet kommer det att beskrivas vad användarcentrerad design är, hur man ska 
gå till väga för att identifiera vilka användare som ska delta i användartester och hur många 
som ska delta på användartesterna. 

3.1.1 Varför användarcentrerad design? 
För att skapa ett system som passar slutanvändaren kan man fokusera på användarcentrerad 
design.  Man  kan läsa  i  Gulliksen,  J.  &  Göransson,  B.  (2002)   som  beskriver 
användarcentrerad design genom att förklara vad de olika begreppen innebär. Användare är 
den  som  kommer  att  samspela  med  systemet  genom  att  använda  det  för  att  klara  av 
uppgifter. Centrerad beskrivs genom att systemet som skapas kretsar runt användaren och 
handlar  om  användarens  behov,  det  kan  även  innebära  att  användarna  är  delaktiga  i 
processen vid skapandet av systemet. Design innebär hur systemet kommer att se ut när det 
används. 

Davis, Joseph C (1985) nämner att ett system har olika typer av användare, bland annat  
indirekta  användare  och  direkta  användare.  Slutanvändare  är  en  direkt  användare  och 
använder  systemet  i  sin  vardag  eller  i  andra  situationer  och  dessa  kan  vara  allt  från 
medborgare,  personal  inom  vissa  organisationer,  patienter  till  kunder  som  handlar  i  en 
butik. De indirekta användarna är de som har beställt systemet och dessa använder det på 
andra sätt,  till  exempel för att  se statistik,  eller  att  det leder till  en ekonomisk fördel  för 
företaget med detta system. Detta gör att system kan vara väldigt komplexa när användarna 
inte ryms inom en kategori.   

Användarcentrerad  design  innebär  enligt  Abras,  C.,  Maloney-Krichmar,  D.,  Preece,  J. 
(2004) hur man beskriver designprocessen där slutanvändarna har möjlighet att påverka hur 
designen av systemet tar form. Enligt Sengchuan, Pantumchinda, Onuean (2015) definition 
av användarcentrerad design är slutanvändaren delaktig i de olika faserna vid utvecklingen 
av ett system, vilket innebär  att behov och begränsningar som slutanvändaren har med ett 
system  kommer  att  komma  i  fokus  i  utvecklingen.  Det  här  gör  att  slutanvändaren  inte 
behöver  ändra  sitt  beteende  utan  kommer  lättare  att  lära  sig  systemet  då  systemet  är 
anpassat efter behoven som slutanvändaren har. 

Vidare  kan  man  läsa  i  Karlsson  et  al.  (2012)  att  inblandning  av  användare  i 
utvecklingsprocessen  leder  till  att  kraven  på  systemet  blir  bättre  anpassade  för 

7



slutanvändaren av systemet och att systemet får ett bättre gränssnitt för användaren. Det 
kommer  även att  leda  till  att  slutanvändarna  blir  mer  positiva  till  systemet  och  därmed 
minskas motståndet mot att förändringar sker, samt att användarna kommer att vara mer 
engagerade i att få systemet att fungera i sin vardagliga miljö. 

I den här uppsatsen väljer jag att betrakta användarcentrerad design som arbetet med att 
anpassa ett system efter de direkta användarnas behov, förmågor och övriga förutsättningar 
så att de kan utföra sina uppgifter i systemet utan stora svårigheter.

3.1.2 Vad är användarcentrerad design och användartester?
För att förklara vad användarcentrerad design är kan man utgå från ISO- standard. Enligt 
ISO-standard  9241-210  Usability  Partners  (2016) innebär  användarcentrerad  design  att 
systemet ska uppfylla det som kunden önskar. För att detta ska uppfyllas finns fyra olika 
kriterier som ska följas:
• Att förstå användarna och deras behov
• Att fastställa användarnas behov
• Att ta fram lösningar för systemet som uppfyller kundens behov
• Att jämföra lösningen för systemet med behoven

Vidare kan man läsa i  metoder - Usability Partners (2016) att användarcentrerad design 
innebär att skapa system som är användbara och det är vanligt att slutanvändaren är delaktig 
i processen genom hela projektets gång. För att skapa ett bättre system är återkoppling från 
slutanvändarna värdefullt  för  att på så vis kunna förändra och förbättra systemet utifrån 
användarnas faktiska behov. 

3.1.3 Användartester
Att involvera slutanvändarna och ta tillvara på deras åsikter om ett system i de olika faserna 
av ett projekt leder till att systemet blir lättare att förstå och använda för slutanvändarna, 
vilket minskar stressen hos medarbetarna. Dessutom blir systemet bättre anpassat för den 
verksamhet  som  använder  systemet.  Ett  sätt  att  utföra  detta  är  genom  att  göra 
användartester.

3.1.4 Hur genomförs användartester?
I  användarcentrerad  design  involverar  man  användarna  på  olika  sätt,  ibland  med 
direktkontakt  med  de  verkliga  användare,  medan  man  i  andra  fall  använder  sig  av 
representanter för dem på olika sätt. Det finns olika typer av användartester som involverar 
användarna  olika  mycket  beroende  på  val  av  metod.  Det  som  är  generellt  för  de  olika 
användartesterna är att det behövs ett samarbete mellan utvecklarna och användarna för att 
kunna finna lösningar på problem som användarna har. Ett led i detta är att förstå vilka 
användarna är och bestämma sig för på vilket sätt man vill använda dem i sina tester enligt S. 
Kujala och M. Kauppinen (2004). Detta är ett ämne som ofta hänvisas till men sällan eller  
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aldrig redogörs för hur det går till. I Usability First - Methods - Usability Testing | Usability 
First, Recruiting Usability Test Participants, Usability Testing | Usability Body of Knowledge 
och UsabilityNet: Performance testing methods  nämns att det är viktigt att identifiera och 
välja ut användarna och att de ska representera riktiga användare, men det nämns inte hur 
arbetet med att identifiera och välja ut användarna går till. Istället ligger fokuset, som verkar 
vara fallet i allmänhet i ämnet, på hur testerna ska utföras samt hur många användare som 
ska delta i testerna.

”To  conduct  a  usability  test,  begin  by  identifying  the  target  audience.  The  target  
audience will consist of one or more user groups.” (Usability First - Methods - Usability  
Testing | Usability First, UÅ).
 

”It is vital to recruit participants who are similar to your site users for your usability  
testing.  Depending on the site or product, you may have multiple potential users groups.  
Try to include representatives of all these groups or optimally, perform testing with each  
group  separately  if  you  really  want  to  concentrate  on  role-based  information  or  
functionality.” (Recruiting Usability Test Participants, UÅ). 

Frågan kring vilka aspekter  och egenskaper  hos användaren  som är  relevanta  att  ta  i 
beaktande när man identifierar användare och kategoriserar dem i olika grupper behandlas 
inte.

3.2 Identifiering av användare till användartester
Tidigare metoder lägger inte fokus på hur man identifierar användare till  användartester. 
Hur ska man gå tillväga för att identifiera vilka användare som ska delta i användartester av 
ett system? Enligt S. Kujala och M. Kauppinen (2004) är det inte helt enkelt att avgöra vilka 
användare som ska väljas till användartester. Svårigheter att identifiera vilka användarna är 
av ett system blir extra tydliga då det finns ett stort antal heterogena användare som kommer 
att  använda  systemet.  Vidare  kan  man  läsa  att  utvecklare  ofta  inte  riktigt  vet  vilka 
användarna av systemet kommer att vara och därför baserar sina scenarios på personer som 
liknar dem själva när de utvecklar system. Artikeln nämner också att utvecklare tenderar att  
underskatta användarnas mångfald, vilket kan göra att vissa användargrupper försummas.

Den som beställer systemet vill oftast att det ska passa alla, men det är svårt att realisera 
detta  krav.  Den  som  beställer  systemet  har  kanske  inte  alltid  vetskap  om  vad  de  olika 
grupperna som ska använda systemet har för krav på systemet. Det är mycket att ta hänsyn 
till när det gäller användarna av systemet. Det är därför viktigt att förstå vilka målgrupper 
som kommer att använda systemet. Enligt Ottersten, I. & Berndtsson, J. (2002) är användare 
av ett system olika med olika kunskap, erfarenhet, arbetsuppgifter, användningsfrekvens av 
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systemet, åldersgrupper, etnicitet och kultur, samt olika mål med vad systemet kan hjälpa 
dem med. Systemet kan dessutom komma att användas i olika miljöer.  Enligt  Abelein och 
Paech (2013) är det också  viktigt att veta vilket sammanhang som användaren finns inom 
och  med  hjälp  av  det  identifiera  slutanvändare  som  ska  delta  på  användartester  av  ett 
system.

Enligt  Dörner, Heß, Pipek (2008) finns det olika metoder för att fånga vilka användare 
som ska vara deltagare vid användartest av ett system. Dessa olika metoder har traditionellt 
innefattat  intervjuer  och  enkäter  för  att  kunna  ta  reda  på  vilka  typer  av  användare  det 
kommer  att  finnas  till  det  aktuella  systemet  och att  ta  reda  på användarnas  behov.  Det 
Dörner, Heß, Pipek visar på är att man under 90-talet började använda olika tekniker där 
datainsamlingen  genomfördes  i  användarens  kontext  där  man  fångar  användaren  i  sin 
vardag. Kulturella sonderingar är ett sätt som de nämner i artikeln. Denna teknik går ut på 
att  användarna  själva  dokumenterar  sin  vardag  på  olika  sätt.  Informationen  som 
framkommer vid denna dokumentation leder till en djupare kunskap om olika roller och mål 
bland användarna. Detta beskrivs som en billig process då användaren själv utför stora delar 
av arbetet. 

För att systemet ska vara intressant för olika kunder beskriver S. Kujala (2008) att man 
bör  börja  med  att  identifiera  vilka  som  kommer  att  använda  systemet  och  hur 
användargrupperna  ska  utformas  för  att  kunna  skapa  ett  system  som  är  anpassat  för 
representativa kunder och användare.  

Arbetssätt att identifiera användaren kan beskrivas genom att man först definierar vilka 
egenskaper som slutanvändaren har och därefter väljer ut ett representativt urval att arbeta 
med. För att kunna identifiera dessa användare behöver man tillsammans komma fram till 
vad man anser är representativt för slutanvändarna som ska använda systemet. Detta kan 
göras  med hjälp  av  brainstorming  som är  ett  första  steg  att  förstå  vilka  användare  som 
kommer att använda systemet. Att beskriva viktiga egenskaper som användarna har är ett  
sätt att försöka identifiera vilka man ska välja ut. Det är ofta flera grupper som ska använda 
ett system, därför är det viktigt att prioritera dessa grupper beroende på hur mycket och hur 
ofta de använder systemet. De som ska testa systemet bör vara representativa för de olika 
grupperna som ska använda systemet

Enligt  S.  Kujala  och  M.  Kauppinen  (2004)  finns  det olika  sätt  att  identifiera  vilka 
användare som kommer att använda systemet, det kan röra sig om olika egenskaper eller 
funktionshinder och detta kan leda till att systemet måste anpassas för att kunna fungera för 
de  tänkta användarna  och deras behov.  Det man identifierar  användarna  efter  kan vara; 
ålder, utbildning, olika funktionshinder, attityder till teknik, bakgrund och så vidare. 

3.3 Att göra urval till användartester
Forskningen pekar på olika egenskaper att  ta i  beaktande vid val  av användare för olika  
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former  av  användartester,  men nämner  väldigt  lite  om hur  urvalet  går  till.  För  att  göra 
användartester av ett system behövs det olika användare för att kunna utföra dessa tester. 
Hur många användare som behövs för att få bra resultat på användartester finns det lite olika 
teorier  om. Det som är en allmän uppfattning bland de flesta IT-bolag som arbetar med 
användartester är att det räcker att fem personer ingår i gruppen som testar systemet och 
detta stämmer väl överens med vad Jakob Nielsen (2000) förespråkar.

Enligt Jakob Nielsen (2000) räcker det att med att använda fem användare som ska testa 
systemet och istället göra fler tester. Påståendet med att det räcker med fem användare för 
användartester  grundas på  den matematiska modellen som  Nielsen, J och Landauer,  T K 
(1993) förespråkar.

Dessa fem personer som testar systemet skulle hitta ca 85% av felen i systemet där den 
första som testar systemet skulle hitta upp till en tredjedel av bristerna i systemet för att det 
sedan  skulle  upptäckas  färre  och  färre  fel  allt  eftersom  de  andra  testar  systemet.  De 
kommande testerna med de kvarvarande personerna som ska testa systemet kommer även 
de att ge information och insikt om vad som inte är bra med ett system och det beror till stor  
del  på  att  människor  är  olika,  men det  kommer  inte  att  bli  några  stora  överraskningar 
jämfört med när man testade med den första personen. Den här studien visar också att det 
behövs flera användargrupper om det är flera olika grupper som ska använda systemet, till 
exempel då barn och föräldrar är användare av samma system. När man använder sig av fler 
grupper behöver det inte vara fem personer i varje grupp utan kan räcka med 2-3 i varje 
grupp för att hitta användarproblemen. 

Orsaken till  att  Nielsen pekar på att  göra flera  mindre användartester är  att  företaget 
anses ha större möjlighet att genomföra dessa både tidsmässigt och ekonomiskt.

Faulkner (2003) drar slutsatsen att det är svårt att säga en exakt siffra för hur många 
användare man behöver testa på då det kan variera kraftigt beroende på kontexten, men 
säger samtidigt att man i vissa fall kan behöva testa på upp till 20 användare för att få ett 
tillförlitligt resultat. Faulkner (2003) riktar kritik mot metoden att det endast behövs fem 
användare för att utföra användartester. Enligt Faulkner (2003) använder sig många endast 
av  fem deltagare  i  användartester  på  grund av  den  begränsade  budgeten  snarare  än  att 
använda ett större urval för att grunda sin teori på. Tidigare studier stödjer antagandet som 
hävdar att det endast krävs fem personer som deltar i användartester och det skulle leda till  
att cirka 80% av alla problem som systemet har skulle komma fram. Vidare i den här artikeln 
går att läsa att det finns flera studier som talar emot den här teorin om att det ska räcka med 
fem deltagare i användartester, detta genom att det framkommit i en studie att de fem första 
användarna hittar endast 35% av användarproblemen. Dessutom visar artikeln på en annan 
studie där det framgår att både den trettonde och femtonde användaren vid användartester 
hittade  allvarliga  problem med systemet  som skulle  missats  om man endast  använt  fem 
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personer som testade systemet. Den här studien pekar också på att den matematiska modell  
som  Nielsen  och  Landauer  (1993)  förespråkar  är  felaktig  och  därmed  visar  ett  felaktigt 
resultat.  Enligt  studien  är  det  möjligt  att  endast  55% av  användarproblemen  hittas  med 
denna  modell.  Faulkner  (2003)  är  mycket  kritisk  till  att  den  modell  som  Nielsen  och 
Landauer (1993) förespråkar är så vida accepterad utan att man har förstått den.

Enligt  Alroobaea  och  Mayhew  (2014)  så  är  det  svårt  att  i  förväg  veta  hur  många 
användbarhetsproblem  som  finns  i  ett  system,  därför  är  det  svårt  att  veta  hur  många 
användare som det behövs för att testa systemet och antalet baseras därför på ett antagande. 

När man ska välja vilka användare som ska delta på användartester ska man välja de som 
är  representativa.  de  Róiste  (2013)  hävdar  att  det  kan göras  genom ta  fram profiler  för 
användarna av systemet, välja ut undergrupper som ska utföra testen, definiera vad som är 
karaktäristiskt för varje grupp och avgöra hur många personer som bör delta för varje test. 
Enligt de Róiste (2013) kommer olika användargrupper att identifiera olika problemområden 
med systemet eftersom användandet av system ser olika ut beroende på vem som använder 
systemet. de Róiste hänvisar till Dumas, Redish (1999) där de beskriver hur man ska välja ut  
vilka som ska delta i användartesterna.
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4 Empirisk del
I det här avsnittet kommer det att redogöras vad som kom fram under intervjuerna som är 
till grund för den här studien. Den här studien har till syfte att ta reda på hur man väljer  
användare till användartester av ett system som används av olika användare, däribland barn, 
vårdnadshavare och personal.  För att  ta reda på det  här genomfördes intervjuer på olika 
personer som på något sätt deltagit i utvecklingen av ett publikt system som används av flera 
olika  användare samt en intervju med en person som är  ansvarig  för användarcentrerad 
design på  företaget.  Intervjuerna  utfördes  till  största  del  på ett  stort  dataföretag  i  norra 
Sverige  som  grundades  1975  och  har  idag  ca  300  anställda  på  orten  där  intervjuerna 
genomfördes. Företaget finns på flera orter i Sverige och i andra länder. 

Det här företaget har ett kundfokus och skapar publika tjänster som kunden kan använda 
på olika sätt. Avsikten med intervjuerna var framför allt att ta reda på hur de arbetar med 
användarcentrerad design och i synnerhet hur valet av användare till det specifika systemet 
som studerats i denna studie gått till. 

4.1 Syftet med användartesterna
Syftet  med att  göra  användartester  av  ett  system  är  att  det  alltid  är  bättre  att  testa  på 
användare  som  kommer  att  använda  systemet  ute  i  verkligheten.  Syftet  är  också  vid 
skapande  av  systemet  att  användarna  ska  vara  med  och  påverka.  Med  användartester 
kommer det fram om funktionaliteten är rätt men också att det blir så användarvänligt som 
möjligt. 

 
”….känner ganska snabbt att det fanns ett behov att barnen skulle kunna det här, så då  

ville vi testa på barn.” (Respondent 1)

”...för att säkerställa att man förstått hur användaren arbetar med en viss process.”  
(Respondent 4)

”För  att  förstå  möjligheten  att  förbättra  den  processen  ännu  mer  med  digitala  
lösningar.” (Respondent 4)

”...hitta  eventuella  användarproblem  i  gränssnittets  upplägg  och  navigation.”  
(Respondent 4)

4.2 Hur man har identifierat användare till användartesterna
Att hitta rätt personer som ska göra användartester är viktigt för att systemet ska bli så bra 
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som möjligt och passa den målgrupp som man riktar in sig på. När företaget väljer vilka som 
ska utföra användartester av ett system är det bra om man hittar personer som kommer att  
vara slutanvändare av systemet i slutändan. Om det är olika användare som ska använda 
systemet så får man försöka få dessa inblandade i användartesten av systemet. Det är en 
fördel  att  de  riktiga  slutanvändarna  får  vara  med  och  testa  systemet  och  få  hjälp  av 
exempelvis kunden som har beställt systemet att välja ut vilka som ska testa systemet. En 
annan variant kan vara att gå ut på stan och fråga olika personer om de vill vara med och 
göra användartester, men då är det svårare att veta att man fångar in personer som hör till  
målgruppen. 

”Är det specifikt en roll, en professionell roll är det väl en fördel att få hjälp av kunden  
att hitta en person som faktiskt jobbar med det.” (Respondent 1)

”Kundens  uppfattning  om  vad  som  ska  utvecklas  och  hur  ofta  bygger  på  lösa  
grunder....och  kommer  därför  troligen  att  välja  utifrån  förutfattade  meningar.” 
(Respondent 4)

Om man utvecklar ett system för en målgrupp och sedan ska göra användartester på det 
systemet är det viktigt att man hittar personer i rätt målgrupp som ska testa systemet, annars 
kan ett test av systemet i slutändan vara helt bortkastat. Det kan röra sig om att man ska 
testa ett system som barn ska använda, men istället för att hitta barn som kan testa systemet  
testar företaget på vuxna. Då får man inte se de problem som barnen kan stöta på och då ger 
inte testet något givande svar. Det kan också vara så att systemet ska användas av personer 
med ingen eller väldigt liten datorvana och systemet testas på personer med stor datorvana.  
Ett  sådant  test  visar  inte  på hinder  som personerna  med liten  datorvana  kan  stöta  på i  
systemet.

”...jag  skulle  säga att  det  är  superviktigt  att  de  är  så  representativa  som möjligt.  I  
extremfall skulle man kunna säga som så att den här webben som vi gjorde för målgrupp  
2-5  år,  skulle  jag  testa  den  på  vuxna  så  är  det  ju  helt  waste,  det  ger  ju  ingenting.” 
(Respondent 2)

För det här projektet var åldern en del i att identifiera vilka som skulle ingå i testet. Det 
valdes både yngre och äldre barn för att testa systemet. Eftersom det var så få personer att 
välja på när det gällde en viss kategori användare som skulle utföra användartestet var det 
lite av en slump att det blev just dessa. Det man ska försöka göra är att hitta användare i olika 
kategorier. Om man vet vilka som ska använda systemet som slutanvändare så kan man i alla 
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fall identifiera vilka dessa är och på så vis använda den informationen när användartester ska 
utföras. 

”de är ju inte så himla många på en förskola så det var ju egentligen som alla som var  
där, typ 2-3 stycken.... Så urvalet där var ganska sådär slim. Det var dom som fanns och  
inga mer, de som råka jobba där den dagen drog vinsten eller nitlotten beroende på hur  
man ser på det...” (Respondent 2)

”...så det var pedagogerna där och det är 4 st.  Det som är bra där är att en kille är  
jätteduktig,  men se är det nån kvinna som hatar datorer och telefoner så vi får ju som  
testa, så det är bra.” (Respondent 3)

”...det man märkte var att de hade olika erfarenhet av att använda datorer ….då kunde  
man se  att  det  finns hinder  för  vissa  att  man kanske  inte  ens  vill  öppna datorn,  man  
behöver göra det så enkelt som möjligt så att alla ska kunna göra det snabbt och smidigt.” 
(Respondent 1)

När man identifierar vilka som ska delta på användartesterna är det bra att de som ska 
delta på dessa användartester har olika bakgrund och det gäller alla oberoende av vilken typ 
av användare de är. I det här fallet har ålder varit ett sätt att identifiera barnen. I det här 
systemet har fokus vid valet  av vilka som ska utföra dessa användartester  inte varit  helt  
utifrån  vilka  som  kommer  att  vara  slutanvändare  av  systemet,  fokus  har  varit  på 
förskolebarnen som ska använda systemet. 

”Vi tänkte nog bara ålder. Men sen är det mycket, det har vi inte tänkt på dem kan ju ha  
något handikapp; dom kan vara synskadade tex hur gör vi då ? Det har vi missat. Vi har  
hört lite klagomål att dom som  är synskadade hittar inte sitt  kort. Och det har vi inte  
hunnit testa och det är såna grupper som vi skulle tagit med lite mer kanske.” (Respondent 
3)

”Vi har inte testat på fritids ute för barnen... Där har väl problemet varit att det kommer  
så många barn samtidigt som ska står framför skärmen. De kommer från en klass och det  
kan  vara  40  barn....Det  blir  svårt  för  de  att  checka  in  om  de  kommer  samtidigt.”  
(Respondent 2)

Systemet  kan  behövas  korrigeras  efterhand  när  man  ser  att  vissa  grupper  inte  kan 
använda systemet fullt ut och detta beror på att dessa grupper antingen inte blev utvalda i 
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användartesterna eller på att företaget missat grupper och inte tänkt på att dessa kan ha 
andra behov. 

Hur delaktig man känner sig i systemet kan påverka hur mycket man tycker om systemet 
och vill lära sig det. Här låg fokus på förskolan och inte på fritidshem vilket även ledde till att 
det inte finns någonting som heter fritidspersonal i systemet utan dessa personer får vara 
förskolepersonal.  Detta  kan  göra  att  de  inte  känner  sig  delaktiga  i  systemet  och  kanske 
känner sig lite bortglömda. Ett fritidshem har även fler barn och det gör att systemet inte är  
anpassat för dessa förutsättningar om man har fokuserat på grupper på cirka 20 barn och 
inte 100 barn, vilket är en stor skillnad. Här gjordes ett antagande om att barn som är äldre 
är  mer  självgående,  men  det  glömdes  bort  att  dessa  har  olika  förutsättningar  i  sin 
verksamhet. Helheten och första intrycket är viktiga för att användaren ska tycka om och 
vilja använda systemet.   

”Jag skulle säga att vi har haft ett väldigt starkt förskolefokus på gott och ont. Vi har  
absolut tänkt på fritids men..., vi har aldrig jobbat med nåt.  Vi har väl lite grann gjort ett  
antagande...” (Respondent 2)

”På ett fritids kan du ha 100 barn medan på en förskola har du sällan mer än...  jag tror  
vi kollade någon statistik från SCB och det var att 95% av alla avdelningar i Sverige hade  
mindre än 20 barn.” (Respondent 2)

4.3 Hur man har valt ut användare till användartester
Vid valet av användare till användartesterna av systemet var det företaget tillsammans med 
kunden  som kom fram till  vilka  enheter  som  skulle  vara  deltagare  i  att  testa  systemet.  
Kunden valde ut där de ansåg att det fanns tid. Enheterna som valdes ut av kunden var en 
enhet med tidigare erfarenhet av ett liknande system och en enhet utan någon erfarenhet av 
ett liknande system.  Enheterna som blev utvalda att delta i användartesterna var inte några 
speciella enheter på något vis, så det är ett val som kunde göras utan påverkan från kunden. 
Företaget har inte några riktlinjer när det gäller hur man väljer ut användare som ska utföra 
användartester. 

”...vi behöver ju en väg in... det är ju en kostnad att åka till en riktig kund. Så man får ju  
ibland ta det man får liksom. Det är både tid och pengar.” (Respondent 1)

Deltagarna på användartesterna var barnen, vårdnadshavare samt personalen eftersom 
alla dessa använder systemet på ett eller annat sätt och måste därför kunna förstå systemet. 
Valet av vilka som skulle delta i användartesterna var en överenskommelse mellan kunden 
och slutanvändarna av det tänkta systemet. I det här fallet kontaktade kunden de som skulle 
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vara deltagare på användartesterna och skickade ut information om tillvägagångssätt. Enligt 
företaget är det bra att ha viss spridning på dem som ska delta på användartester och både 
yngre och äldre är bra att ta med på dessa användartester.

”Jo, lite spridning vill man ju ha, men jag är inte så övertygad om att det spelar så stor  
roll... jag menar att det är så brett och det är inte säkert att man behöver leta de som är  
väldigt olika för att hitta rätt.” (Respondent 1)

När barnen skulle testa systemet valdes några barn från varje åldersgrupp. Deras resultat 
separerades så man kunde se hur det varierade mellan åldersgrupperna för att lättare kunna 
se var brister kunde finnas. Om man jämför barn och vuxna så är det viktigare att man får 
med fler ålderskategorier bland barnen eftersom det händer så mycket när man är liten.

När målgruppen är barn mellan två och fem år valdes det ut några från varje åldersgrupp 
vilket  gjorde  det  till  ett  enkelt  val.  Efter  användartesterna  delades  barnens  resultat  in  i 
åldersgrupper  så att  treåringarnas  resultat  hamnade i  högen för treåringar.  Eftersom det 
händer så mycket när man är barn varierar resultatet mycket. Även när testet utförs på vuxna 
är ålder viktigt men påverkar inte lika mycket som för barn. Den stora skillnaden när man är 
vuxen är istället IT-vanan som kan vara olika från person till person. Det finns vuxna som 
tycker om att  använda datorer  och då inte ser något hinder i  att  använda olika typer av 
system, medan det finns vuxna som inte alls vill använda datorer och därför tycker det är 
jobbigt när de ska använda olika system.  

”Och då gjorde vi så att vi for ut till en förskola med en dator....så fick vi testa på 10  
elever eller 10 barn mellan 2-5 eller 3-5 år så de flesta kände väl igen sitt namn, när de ser  
det kan dom säga att där är mitt namn.” (Respondent 1)

”det var typ 2-5 år som var målgruppen. Så i det fallet hade vi helt enkelt valt ut  att vi  
testar några i varje åldersgrupp och vi separerade dem i resultatet... där var det  ju väldigt  
stor skillnad eftersom det händer så mycket när man är lite.” (Respondent 2)

”...ålder är ju intressant även om man testar på vuxna. Det är ju väldigt stor skillnad på  
IT-vana...” (Respondent 2)

Efter att systemet hade tagits i drift kom reaktioner av olika slag från användarna. Ett 
barn vägrade att utföra uppgiften eftersom det krävde att de skulle vidröra en symbol som är 
starkt laddad i deras kultur och religion. Ett annat barn råkade ut för samma problem, men i  
detta fall hade det att göra med fobier för det som deras symbol föreställde. 
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”Detta är något vi aldrig hade tänkt på överhuvudtaget innan, vi diskuterade saker som  
mobbing, smeknamn och liknande saker som skulle kunna uppkomma men något sådant  
har vi inte stött på ännu åtminstone.” (Respondent 2)

Vilka som ska utföra användartester av ett system skiljer sig åt beroende på vad man vill 
testa i ett system. Det är stor skillnad när det gäller användarupplevelsen och när det gäller 
den tekniska biten. För att testa hur väl användaren klarar av att utföra uppgiften kan det 
räcka att testa på några personer och det kommer inte att skilja så mycket av vad de tycker  
om systemet, men om man testar hur användarna ser på systemets utseende så kan det skilja 
mycket mer eftersom alla har olika smak när det gäller utseendet av någonting. Eftersom det 
är svårt att komma överens när det gäller designens visuella aspekt så är det svårt att välja 
vilka som ska göra dessa användartester. 

”I användarcentrerad design finns det mer känslor och tyckande, det är mycket friare,  
det är som konst nästan ännu mer än den tekniska biten.” (Respondent 2)

 
”Om man testar på fem personer så hittar man 85% av användarproblem och det är  

egentligen för hur man använder såna här saker är mer likt på väldigt många personer så  
man behöver inte testa på så många personer. Ska man däremot fråga ”är det snyggt”  
eller ”känner du dig attraherad av den här produkten” så behöver man fråga fler personer,  
det finns fler åsikter om vad man tycker om saker och ting.” (Respondent 1)

För  att  hitta  användarproblemen räcker  det  enligt  företaget  att  testa  systemet  på fem 
personer. Enligt företaget kan en stor del av eventuella användarproblem hittas även av en 
ganska liten grupp, men det gäller att vara medveten om spridningen i användargruppen.
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5 Analys
I  det  här  avsnittet  analyseras  de  resultat  som  framkommit  under  studien,  både  genom 
intervjuer på ett större IT-företag som arbetar med IT-tjänster inom den offentliga sektorn 
samt olika artiklar inom det valda ämnet. Genom detta skapa en bild över hur det fungerar 
ute i verksamheten och hur detta ställer sig mot forskning som finns inom det valda ämnet. 

5.1 Att identifiera och välja användare till användartester
En  användare  av  ett  offentligt  system  kan  vara  vem  som  helst.  Eftersom  gruppen  är 
heterogen  finns  det  en  stor  spridning  inom  gruppen.  På  IT-företaget  där  intervjuerna 
genomfördes  saknas  det  systematik  och  metodik  för  att  finna  och  välja  representativa 
användare  som  ska  delta  på  användartester,  trots  att  det  framgår  att  det  är  viktigt  att 
användarna  som deltar  i  användartester  är  representativa  för  slutanvändarna.  Metodiker 
företaget  borde använda sig av  är  intervjuer  eller  enkäter  för  att  kunna ta  reda på vilka 
användarna är och vilka krav de har på systemet. Dörner, Heß, Pipek (2008) nämner andra 
sätt  som  kanske  skulle  passa  ännu  bättre,  t  ex  kulturell  sondering,  som  innebär  att 
användarna dokumenterar sin vardag. När användarna själv dokumenterar sin vardag blir 
det både enklare och billigare för företaget att genomföra denna typ av datainsamling för 
sina användare. Under intervjuerna med IT-företaget framkom vikten av att hitta användare 
till användartester som ska vara så representativa som möjligt för målgruppen som ska bli 
slutanvändare av systemet, men samtidigt överlät man själva valet och därmed kontrollen 
över vilka användare som fick delta åt kunden. 

Företaget lät ålder vara det som fick vara representativt för att identifiera vilka som skulle 
delta i användartester och lät det till stor del vara slumpen som avgjorde vilka som deltog. 
De fokuserade  på förskolorna och framförallt barnen inom förskolan medan fritidshemmen 
valdes bort trots att även de är användare av systemet. Detta ledde till att systemet fungerade 
bra ute i förskolorna men sämre på fritidshemmen då man inte anpassat systemet efter deras 
miljö. Resonemanget bakom detta var att barn i fritidshem är mer självgående eftersom de är 
äldre än förskolebarn, men man missade att ta hänsyn till skillnaden i miljön mellan förskola 
och fritidshem. Ålder är dock endast en liten del i identifieringen och knappast det som är 
mest  framträdande  när  det  gäller  användningen  av  ett  system.  För  att  få  representation 
behöver man ta med flera olika vinklingar i identifiering av användarna och det kan vara 
ålder, kön, kultur, etnicitet, kunskap, bakgrund, funktionshinder och fobier. Det här gör att 
det blir komplext att välja ut och identifiera vilka som ska delta i användartester och därför 
behövs  en  systematik  och  metodik  som  man  arbetar  efter  när  valet  av  användare  till 
användartester ska ske. Istället för att företaget själv arbetat efter ett systematiskt arbetssätt 
för att identifiera vilka som ska delta i användartester så har de lagt över ansvaret till kunden 
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att  välja vilka som ska delta  i  användartester.  Vilken kunskap har kunden när det gäller  
användartest  och  skapande  av  system?  Kunden  kanske  väljer  platser  där  de  vet  att 
personalen är allmänt positiva, det kan vara ett val där de vet att de har tid, det kan vara där  
det finns personal med god datorvana och så vidare. Ansvaret för vilka som kommer att delta 
i  användartesterna  borde  ligga  hos  företaget  och  det  borde  vara  de  som  har  den  stora 
kunskapen om hur det ska gå till när man identifierar vilka som ska delta i användartester.  
När kunden är den som avgör vart användartesterna ska utföras, och därmed även indirekt 
beslutat  vilka  som  ska  delta  i  användartesterna,  har  kunden  då  täckt  aspekten  av  den 
kulturella spridningen som finns i ett mångkulturellt samhälle?

Att som företaget  ha ålder  som den stora identifieringen av användarna gjorde att  de 
missade  funktionshinder  hos  användaren,  till  exempel  synskadade,  vilket  gör  att  dessa 
personer får svårt att använda systemet. Även den kulturella delen missades och det blev 
tydligt när symbolerna som barnen skulle kunna använda sig av för att hitta vart de skulle 
trycka fick tas bort. Det visade sig när systemet redan var i bruk och hade kunnat förhindrats 
om den kulturella aspekten togs med från början vid användartester. Detta visar igen på att 
företaget  saknar  systematik  när  det  gäller  hur  de  identifierar  vilka  som  ska  delta  i 
användartester. Ytterligare problem med symbolerna uppkom då ett barn hade stora fobier 
för  en  av  bilderna  som  användes.  Även  denna  dimension  hade  kunnat  hittats  vid 
användartester om identifieringen varit mer representativ, dock är det svårt att förutse alla 
fobier.

Om man väljer att bara gå efter en indikator, som i det här fallet ålder, är det lätt att man  
missar  någonting  som  kan  vara  viktigt  för  att  systemet  ska  fungera  optimalt  för  alla 
kategorier.

5.2 Räcker fem personer?
För att användartesta ett system behöver man ett antal användare som vill göra dessa tester, 
men hur många som ska delta är inte lika enkelt att svara på. Under intervjuerna med IT-
företaget framkom att systemet kommer att användas av barn, personal och vårdnadshavare.  
Användare i det fallet kan vara vem som helst eftersom gruppen användare till systemet har 
en väldigt blandad struktur. Det här gör att det blir en svårighet när man ska välja ut hur 
många  personer  som  ska  delta  i  användartesterna  för  ett  system.  IT-företaget  som 
intervjuades  har  en tydlig  bild över hur  många användare  som det  behövs för att  utföra 
användartester av ett system. 

Det räcker inte att testa enbart fem personer om man vill hitta användarproblem i den 
utsträckningen man strävar efter från företagets  sida.  Hur ska dessa fem användare som 
Nielsen (1993) förespråkar kunna representera en så heterogen grupp av användare som det 
här systemet kommer att ha? Det framkommer enligt Faulkner (2003) också att studier har 
visat att vid tester som utförs på 18 användare så hittar även den 6:e till 18:e personen som 
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testar ett system allvarliga fel och brister. Om man endast har testat på fem personer, hur 
många allvarliga fel och brister kvarstår då? Det man också kan läsa är att det är svårt att  
veta i förväg hur många fel det är i ett system, hur kan man då veta att man hittat 85% av 
dessa fel om man inte vet vilka fel och brister som finns i ett system? Det blir då mest en 
massa antaganden som man går efter. Även när man ska välja hur många som ska delta i 
användartester måste dessa också vara så representativa som möjligt. Hur kan fem personer 
representera alla andra? Om fem barn testar systemet, då kanske en från varje åldersgrupp, 
ska de då representera exempelvis alla treåringar? Det framkommer i intervjuerna att det 
händer  mycket  när  det  gäller  mindre  barns  utveckling  och  att  dessa  barn  endast  ska 
representeras av ett par stycken i varje åldersgrupp. Är den mängd barn man har per grupp 
tillräckligt stor för att fånga de väsentliga användarproblemen? Utifrån resonemanget att det 
sker mycket med barnens utveckling i låg ålder, hur kommer det sig att man inte har använt 
sig av barn på fritidshem?

Företaget utgår från rekommendationen som Jakob Nielsen(2000) anger där endast fem 
användare  behövs  för  att  göra  användartester  av  ett  system  för  att  synliggöra  85%  av 
användarproblemen, men räcker det att hitta 85% av användarproblemen, och hittar man 
verkligen  85%  av  användarfelen?  Faulkner  (2003) visar  på  att  en  begränsad  budget  är 
någonting som är avgörande när man endast använder sig av fem personer i användartester 
istället för att använda fler personer som testar systemet. Enligt den här studien finns det 
flera studier som pekar på att det inte räcker med att göra användartester med endast fem 
personer och att även den 13:e och 15:e personen som deltar i användartest av ett systemet 
hittar allvarliga användarproblem i systemet. Faulkner (2003) menar också att man kan hitta 
så lite som 35% av användarproblemen med de fem första som testar systemet och att man 
med modellen som Jakob Nilsen använder sig av endast hittar 55% av användarfelen. För ett 
system som används i den offentliga sektorn , är kunden som ska köpa systemet nöjd med att 
hitta kanske så lite som 35% av problemen eller har man förväntningar på att systemet ska 
vara felfritt?

I studien av Alroobaea och Mayhew (2014) kan man läsa att det är svårt att veta vilka 
användbarhetsproblem som finns i ett system och det är därför svårt att veta i förväg hur 
många som bör delta i användartest för ett system. Där nämns också att antalet som deltar i 
användartester ofta är baserade på antaganden om systemet och dessa användare. Den här 
studien visar på den komplexitet som finns när det gäller publika tjänster och system där 
användaren kan vara vem som helst. Att användartest är dyrt påverkar mest troligt valet av 
att  inte ha allt  för många personer som ingår i  användartester.  Både företaget  som utför 
användartesterna och företaget som användartesterna ska utföras på måste avsätta sin tid för 
dessa tester vilket är en kostnad som kan påverka valet av hur många som ska ingå i dessa 
grupper. 
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Systemet  som  skapades  av  IT-företaget  används  i  förskola  och  fritidshem  av  barnen, 
personalen samt föräldrarna. Det är flera grupper som använder systemet och det som Jakob 
Nielsen(2000) pekar på är att i ett system där det finns flera grupper av användare bör dessa 
grupper representeras av en egen användargrupp som ska testa systemet, men att antalet då 
inte behöver vara fem personer utan kan vara färre personer än fem i varje grupp om det är 
fler grupper som testar systemet. Detta är någonting som inte nämns i de övriga artiklarna,  
där fokus istället ligger på att fler personer ska delta i användartester av ett system. 
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6 Slutsats och vidare forskning
Detta  avsnittet  presenterar  en slutsats  som bygger på den analys  om framkommit  under 
uppsatsen. Därefter ges förslag på vidare forskning. 

6.1 Slutsats
I  början  av  studien  tycktes  svaret  på  frågorna  om  hur  man  identifierar  och  väljer  ut 
användare till användartester självklar för många, i viss grad även mig. Det föreföll inte vara 
så svårt att välja ut vilka som skulle delta i användartester av ett system. För att testa ett  
system för barn, väljer man såklart barn och vilka spelar kanske inte så stor roll för barn är  
barn, men det visade sig inte vara så enkelt. Om man bara slumpmässigt väljer vilka barn 
som helst, hur vet man då att dessa barn kommer att vara representativa för den grupp som 
sedan ska bli användare av systemet? Jag märkte tidigt att det inte var så enkelt som det från 
början verkade. Samma sak gällde för personalen som testade systemet eftersom dessa har 
har olika egenskaper som utgör vem de är som person och detta måste tas i beaktande när 
valet  av  vilka  som ska  testa  systemet  görs.  Att  bara  använda  sig  av  en  egenskap  som i 
företagets fall där åldern var den egenskap man gick efter tycker jag inte är tillräckligt. Jag 
anser att om åldern får styra valet av användare som testar systemet missas mycket som kan 
göra systemet ännu bättre och enklare att använda för en större grupp användare. Att hitta 
rätt  användare  som ska testa  ett  system i  djungeln  av användare är  inte  enkelt.  När  ett  
system kan användas av så många olika användare blir det ännu mer komplext hur man ska 
tänka för att få ett representativt urval. Det är omöjligt att testa systemet på alla som kan 
tänkas  använda  systemet,  och  min  studie  visar  på  att  identifiering  är  mer  än  bara  en 
dimension utan kan innehålla så mycket mer. Jag hävdar att om fler kategorier användare är 
med vid utförandet av användartester skulle användarproblem upptäckas tidigare och detta 
skulle leda till att systemet blir bättre, och kanske även billigare då man kan åtgärda problem 
innan systemet kommer i bruk hos användarna. 

Analysen i den här studien visar på den komplexitet som företagen ställes inför när det 
gäller hur många som borde delta i ett användartest och vem som ska delta i användartesten.  
Ju mer komplext ett system är desto svårare anser jag att det är att avgöra om man har rätt  
antal som testar systemet och att det är rätt personer som testar systemet. 

För  att  kunna  identifiera  och  göra  ett  urval  av  vilka  användare  som  ska  utföra 
användartester bör man ha ett systematiskt arbetssätt för detta. Som en inledande del i att få 
ett systematiskt tillvägagångssätt bör man använda sig av brainstorming för att skapa en bild 
av vilka användare som kommer att använda sig av systemet. Därefter kan företaget utföra 
intervjuer och enkäter för att få en tydligare bild av användarna och deras egenskaper. Att 
använda sig av kulturell sondering kan vara ett annat sätt för företaget att arbeta när det  
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gäller identifiering av vilka användare som ska delta i användartester. 
Min rekommendation till företaget blir därmed att använda sig av följande riktlinjer: 

1. Brainstorming utförs av personer på företaget i syfte att få en initial bild över vilka som 
kommer att använda systemet. Resultatet av detta blir underlag för att hitta personer 
för nästa steg.

2.Utifrån  den  initiala  bilden  över  användarna  väljer  man  ut  personer  för  intervjuer, 
enkäter och kulturell sondering. Här är syftet att få en fördjupad bild av vilka som 
kommer  att  använda  systemet  samt  att  förstå  vad  som  kännetecknar  de  olika 
användarna.  Här  kan  man  få  en  god  bild  över  vilken  spridning  det  finns  bland 
användarna  kring  olika  aspekter,  till  exempel  ålder,  kulturella  skillnader, 
socioekonomiska skillnader, funktionshinder etcetera. Resultatet från detta används 
för att definiera de olika grupperna av användare att utföra användartester på.

3.När  man  har  definierat  dessa  grupper  väljer  man  20  personer  för  deltagande  i 
användartest. Här kan man med fördel ta nytta av informationen från steg 2 för att 
säkerställa att man har ett representativt urval av användare för respektive grupp.

4.Nu är det dags att utföra användartesterna. Detta steg är väl täckt i andra studier, och 
företaget har även själva riktlinjer och metodik som de följer kring detta redan idag. 

6.2 Vidare forskning
Det som framkommer i studien är att det behövs en metodik som företaget borde använda 
sig av när ska välja vilka användare som ska utföra användartest av ett system. Det visar sig 
även vara svårt att säkerställa att användarna som utför användartester är så representativa 
som möjligt när systemet som skapas är ett publikt system inom den offentliga sektorn som 
har en eller flera olikartade användargrupper. Det skulle därför vara intressant att skapa en 
metod som gör att man kan fånga användare som är representativa för olika typer av system 
och därmed också underlätta för företaget. 

I systemet som studerades i den här studien var problemet med att hitta rätta användare 
till användartester eftersom användarna kan vara vem som helst och det gör att det blir mer 
komplext vid identifiering av användare. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor
Inledande frågor: 
1 Hur länge har du arbetat här? 
2 Vilka är dina arbetsuppgifter?

Djupare frågor: 
1 Beskriv systemet som ni skapat för förskolan och fritids.
2 Vilken är din roll i utvecklingen av systemet?
3 Vilka är det som i huvudsak använder systemet?
4 Har det gjorts användartester på det här systemet? 
5 Vem tar initiativet till användartester?
6 Vilka är det som deltar på dessa tester? (användartester)
7 Vilka kriterier ligger till grund för valet av testpersoner till användartester?
8 Hur representativa är dessa deltagare för slutanvändare av systemet?
9 Hur arbetar ni för att få heterogena användargrupper som testar system? 
10 Vem väljer användare till användartesterna?
11 Hur kan kunden påverka användartesterna?
12 Vilka tidigare erfarenhet har du av användartester? 
13 Vad  kan  skillnaden  vara  vid  användartester  av  olika  grupper  användare,  tex  barn, 

vuxna? 
14 Har ni sett någon skillnad när det gäller tex barn och vuxna hur de använder systemet?  
15 Använder  ni  någon  speciell  teknik  eller  metodik  för  att  välja  användare  till 

användartester? Hur fungerar det?
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