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Sammanfattning  

I och med att informationsteknologin (IT) har utvecklats så har det uppkommit nya 

möjligheter att kommunicera över allt längre avstånd. Samtidigt har marknaden för 

många IT-företag blivit allt mer global vilket innebär att produkter behöver anpassas 

och utformas så de kan användas i flera olika länder. Inom interaktionsdesign försöker 

man jobba nära de presumtiva användarna för att utvärdera produkter, genom såkallade 

användbarhetstester, innan de lanseras. Syftet med denna uppsats är att undersöka om 

kommunikationen mellan deltagare som befinner sig på samma fysiska plats som 

testledare skiljer sig stort från kommunikationen mellan deltagare och testledare som 

inte gör det och hur detta påverkar användbarhetstestet och dess tolkning. Detta 

undersöks genom kommunikationsanalys av inspelningar av två användbarhetstest, två 

där testledare och deltagare befinner sig på samma plats och två då de inte gör det. Det 

visar sig att kommunikationsmissar uppstår vid alla test men att de delvis skiljer sig åt 

och dessutom kan tänkas påverka utgången av användbarhetstest, genom att 

användaren exempelvis missförstår testledaren eller att denne i sin tur inte lyckas 

kommunicera att den inte förstår, till testledaren.  

 



1 Inledning  

I och med att informationsteknologin har utvecklats så har det även uppkommit nya 

möjligheter att kommunicera med användare som befinner sig på andra platser. Detta är 

positivt då man kan testa allt fler användare och nå användare som man inte skulle ha 

nått annars. Det är något som många företag i dag vill, nämligen just att testa användare 

från olika delar av värden, för att undersöka uppfattningen av deras produkt eller tjänst.  

Tack vare utvecklingar inom IT finns det verktyg som låter oss utforska nya möjligheter 

och nya metoder för att utföra användbarhetstest. Idag behöver man inte låta deltagarna 

sitta bredvid testledarna och muntligt få instruktioner utan det finns teknik som gör det 

möjligt att utföra samma tester, bland människor som befinner sig var som helst i vår 

värld.  

Denna uppsats är en förlängning av ett beställt användbarhetstest som utfördes som en 

del av författarens sommarjobb. Användbarhetstestet som utfördes i denna uppsats var 

en beställning gjord av ett svenskt företag. Både företaget som beställda uppdraget samt 

företaget som författaren arbetade på vill vara anonymt i denna uppsats.   

Syftet med beställningen var att: 

 Säkerställa att det övergripande konceptet och navigationen fungerar för 

hemsidans användare 

 Identifiera användbarhetsproblem i prototypen 

 Säkerställa att användare utanför Sverige får ett bra intryck av beställarens s nya 

webbplats 

 Ta reda på hur användarna upplever den grafiska formen 

Inom ramen för denna uppsats kommer jag att fokusera på den del i beställningen som 

berör punkten: 

 Identifierar användbarhetsproblem i prototypen  

I det inledande teorikapitlet presenteras en översikt över vad användbarhetstest är och 

varför man använder dem. Ytterligare beskrivs ett antal metoder och teorier som ligger 

till grund för de användbarhetstest som utförts. Inom ramen för teorikapitlet 

presenteras även ett ramverk för kommunikationsanalys, vilket sedan används för att 

analysera stycken ur fyra användbarhetstest. Av dessa användbarhetstest har två gjorts 

med deltagare som befunnits sig på en annan plats än testledaren, så kallat fjärrtest, och 



två där testledaren befunnit sig på samma plats som deltagaren, så kallat deltagande 

test.  

1.1  Syfte 

Om kommunikationen inte fungerar under användbarhetstest, skulle det kanske 

innebära att resultatet av användbarhetstest blir missvisande, då det egentligen är 

kommunikationen mellan testledare och testdeltagare som inte har fungerat snarare än 

den tjänst eller produkt som användbarhetstestat. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka hur kommunikationen mellan testledare och testdeltagare påverkas av att 

deltagarna och testledarna befinner sig på samma plats och när de befinner sig på olika 

platser från varandra, samt vilka implikationer detta kan medföra under ett 

användbarhetstest. 

1.1.1 Frågeställningar 

Kommer kommunikationen mellan testledare och testdeltagare se likadan ut vid fjärrtest 

som vid deltagande test? 

Vilka skillnader finns? 

Vad innebär de olika förutsättningarna för möjligheten att korrekt identifiera och 

kommunicera användbarhetsproblem? 

2 Teori 

I detta kapitel presenteras olika begrepp och teorier som är relevanta för att skapa sig 

en förståelse för det arbete som har gjorts. Denna del kommer även skapa en ytterligare 

förståelse för det material som har samlats in samt ge ett ramverk, som sedan används i 

analysen.  

För att beskriva och skapa kontext till materialet beskrivs användbarhetstester samt hur 

dessa kan utföras med en ”tänka högt metod”. Uppgiftsbaserade användbarhetstester 

beskrivs som en del av detta, samt vad fjärr- och deltagandetester är.  

För att skapa en förståelse för den analys som gjorts ges även en överblick över 

begreppen gemensam grund – ”common ground”, grundande - ”grounding”, delad 

aktivitet - “joint acitivty” och delade perceptuella upplevelser “joint perceptual 

experiences” 

 



2.1 Användbarhet 

 Det teoretiska kapitlet kommer att inledas med en beskrivning av användbarhet. Syftet 

med detta är att ge läsaren en förståelse för vad det är man vill uppnå med 

användbarhetstestning. Det primära målet är att hitta såkallade användbarhetsproblem. 

Det kan exempelvis handla om svårigheter i navigeringen, att man inte hittar det man 

letar efter eller inte förstår hur man ska utföra vissa saker. Det vill säga de delar i 

systemet eller produkten som inte är användbara. I den här studien utgörs 

systemet/produkten av en nästintill färdig hemsida. 

 Användbarhet är inte endimensionellt utan består av flera olika delar, man kan säga att 

en tjänst eller produkt bör uppfylla ett antal kriterier för att kunna ses som användbart.  

Nielsen (1993) har definierat fem stycken kriterier:  

 Inlärningsförmåga ”Learnability” – Hemsidan ska vara enkel och intuitiv, 

användaren ska snabbt kunna lära sig eventuell funktionalitet och snabbt komma 

igång med användandet. 

 Effektivt - ”Efficiency” – När användaren har lärt sig hemsidan, skall de vara 

produktivt att använda den. 

 Minne – ”Memorability” - Hemsidan skall vara enkelt att komma ihåg. Efter en tids 

frånvaro från användande skall användaren fortfarande komma ihåg 

funktionaliteten.  

 Fel - ”Errors” – Endast ett fåtal fel bör uppkomma vid användande av hemsidan 

och de fel som faktiskt uppstår skall vara enkla att lösa. 

 Tillfredställelse - ”Satisfaction” – Hemsidan skall vara trevligt att hantera och 

använda, vilket då medför att användaren upplever hemsidan som trevlig.  

Användbarhet är inte bara en funktion som uppnås av systemets tekniska aspekter, utan 

man behöver involvera användare, för att få en förståelse för de användbarhetsproblem 

som finns (Coble, Karat, et al. 1997). Att arbeta med användbarhet tillsammans med 

användare som i denna studie, kallas att använda sig av en användarcentrerad ansats i 

design. 

I användarcentrerad design vill man så mycket som möjligt involvera användarna i 

processen där man skapar tjänster och produkter.  Några sätt att göra detta på är att:  

 Centrera användarbehov i designprocessen  

 Göra en behovsanalys för att lära sig om användarens behov  



 Utföra användbarhetstester för att försäkra sig om att produkten eller tjänsten 

möter användarens behov (Preece, Benyon 1993) 

Att centrera användarbehov samt att göra en behovsanalys är två delar som typiskt görs 

i ett tidigt stadium av en designprocess. Dessa delar används för att framställa och 

utveckla en produkt eller tjänst. Den sista punkten, Att utföra användbarhetstest, 

används generellt då det redan finns en helt eller delvis klar produkt eller tjänst. I denna 

uppsats så fanns det redan en delvis färdigställd hemsida och därför gjordes valet att i 

denna uppsats fokusera på användbarhetstester. 

2.2 Användbarhetstest  

Användbarhetstester används för att avgöra hur användbart ett system eller en produkt 

är. Man kan med hjälp av dessa hitta de delar av produkten eller tjänsten som är 

problematiska, det vill säga de delar som har användbarhetsproblem.  Resultatet från 

användbarhetstester används för att kunna förbättra det man arbetar med och ingår 

många gånger i en iterativ process där feedback från användartester används för att 

göra en ny version som testas i sin tur. Användbarhetstester har utvecklats från formella 

experimentella metoder. Det finns stora variationer inom användbarhetstest som utförs 

idag, och de kan vara uppbyggda som allt från ett klassiskt experiment, där man 

använder sig av stora urvalsgrupper och testar komplexa mönster till att vara ganska 

informella kvalitativa studier med ett fåtal deltagare.  Vilken sorts användbarhetstest 

man väljer att utföra beror på saker så som vilka resurser samt vilken tid man har 

(Coble, Karat, et al. 1997).   

Vid det användbarhetstest som utförts i denna uppsats så ville man mäta graden av 

användbarhet genom att undersöka hur väl Nielsens (1993) kriterier stämmer överens 

på olika delar av hemsidan. Eftersom kriterierna Effektivitet och Minne (Nielsen 1993) 

behöver undersökas under en längre tid, har dessa inte undersökts i de 

användbarhetstest som har utförts i denna studie.  Istället har man i detta fall valt att 

fokusera på kriterierna Inlärningsförmåga, Fel och Tillfredställelse. Dessa kriterier har 

även fungerat som ett stöd vid analysen, för att avgöra hur upplevelsen av användbarhet 

påverkats av kommunikationen mellan testledare och testdeltagare i studien.  

Som tidigare nämnts använder man användbarhetstester då det redan finns en helt eller 

delvis klar produkt eller tjänst. I denna uppsats fanns det en delvis färdigställd hemsida 

som man kunde utföra användbarhetstesterna på, en så kallad prototyp. Ofta då man 

med hjälp av prototyper utför användbarhetstester, använder man sig av 

uppgiftsbaserade användbarhetstester och den så kallade” tänka högt” metoden. 

Ytterligare utfördes två olika typer av test, så kallade fjärrtest och deltagande test. Dessa 

begrepp presenteras i kommande kapitel.  



2.2.1 Prototyper 

En prototyp är ett verktyg som kan användas till ett antal moment under en 

designprocess. En prototyp kan användas för att testa och kommunicera designidéer, för 

att undersöka utseende eller innehåll hos produkten eller tjänsten och för att testa 

interaktionen och utvärdera användbarheten. Prototyper kan användas mot såväl andra 

designers och beställare som i det här fallet, mot användare (Walker, Takayama, et al. 

2002). 

En prototyp kan se ut på flera olika sätt, de kan ha olika naturtrogenhet – ”fidelity”. 

Prototyper som har låg naturtrogenhet kan exempelvis vara en snabb skiss, som inte har 

någon större likhet med den slutgiltiga produkten. Hög naturtrogenhet har en prototyp 

istället när den är väldigt lik den slutgiltiga produkten. Det är utseenden som är olika 

och inte funktionaliteten och därmed interaktionen som fungerar annorlunda (Walker, 

Takayama, et al. 2002). 

Vid användbarhetstest användes prototyper till att samla data kring hur användaren 

navigerar och interagerar med prototypen. På detta sätt kan man finna problem i 

designen. I denna studie har man använt en prototyp med hög naturtrogenhet vid det 

användbarhetstest som utförts. Ett flertal studier har gjorts Viriz, Sokolov et al. (1996), 

Wiklund, Thurrot et al (1992) i Walker, Takayama, et al. (2002). då man med hjälp av 

prototyper utfört användbarhetstest som har haft olika grad av naturtrogenhet och när 

det kommer till antalet användbarhetsproblem som återfinns verkar inte antalet funna 

problem påverkas av graden av naturtrogenhet. En prototyp med låg naturtrogenhet tar 

mindre tid att ta fram, men man missar en viktig faktor, den grafiska formgivningen, 

vilket för beställarna av användbarhetstestet i denna uppsats, var en viktig faktor.   

2.2.2 Uppgiftsbaserade användbarhetstest  

Uppgiftsbaserade användbarhetstest innebär att användaren får utföra redan i förväg 

formulerade uppgifter, som de vid testtillfället ombes utföra. Uppgiftsbaserade 

användbarhetstest har både för och nackdelar (Nilsen 1993).  

Fördelar: 

 Testdeltagare är inte alltid så benägna att hitta på egna uppgifter och kan känna 

sig obekväma om de inte vet vad de förväntas göra.  

 Det är svårt att utan uppgifter få användaren att gå till alla ställen och använda 

alla saker som de gör i ett kontrollerat uppgiftsbaserat användbarhetstest.  



 Ytterligare är det svårt att mäta hur bra användaren utför uppgifter om dessa 

inte är klart strukturerade och har ett mål, detta kan göra det svårt, framför allt i 

kvalitativa studier där man vill räkna ut hur väl användaren lyckades.  

Nackdelar:  

 En negativ sak är att det inte är att man inte får se hur användaren själv skulle 

välja att göra saker, eftersom testledaren har en förutbestämd agenda.   

Nielsen, Pernice (2009) menar att anledningen till att man har uppgiftsbaserade test är 

för att detta är det bästa sättet att spegla hur olika användare faktiskt använder 

hemsidor. 

I denna uppsats utfördes uppgiftsbaserade användbarhetstest, detta gjordes för att 

säkerställa att beställaren av användbarhetstestet fick återkoppling som baserats på 

empiriskt material på alla delar av prototypen samt för att konkretisera vilka delar av 

hemsidan som inte uppfyllde Nilsens (1993) kriterier.  Ett användbarhetsproblem ses i 

denna uppsats som en svårighet att utföra en uppgift som ges. Detta skapar en ram inom 

vilken man talar om användbarhetsproblem i denna uppsats. Att låta användaren ha 

konkreta uppgifter som den ska utföra i en prototyp kan även kombineras med den 

såkallade ”tänka högt” metoden.  

2.2.3 ”Tänka högt”-metod 

”Tänka högt” metoden har även kallats ”verbala rapporter” eller ”verbalt protokoll”. 

”Tänka högt” metoden refererar till ett tillvägagångssätt där testdeltagare uppmanas 

uttrycka sina tankar, känslor och funderingar samtidigt som de utför en uppgift. Hur 

man nedtecknar det som sägs varierar. Det kan göras både i realtid och i efterhand, 

såvida uttalandena spelats in. ”Tänka högt” metoden är välkänd från psykologin så väl 

som användbarhetstestning (Ericsson, Simon 1984).  

I de användbarhetstest som gjorts har användaren givits uppgifter i en specifik miljö 

(företagets hemsida) och uppmuntras att tänka högt medan de försöker att utföra den 

uppgift som testledaren har gett dem.  

Vad användaren gör är att den fortgående talar under tiden som de försöker att utföra 

de uppgifter de har fått av testledaren.  På detta sätt kan man få information om hur det 

man vill utvärdera fungerar och hur människor tänker kring den produkt eller det 

system som har skapats, . Genom detta kan man lära sig vilka delar av produkten 

och/eller tjänsten som man behöver arbeta mer med (Nielsen, Pernice 2009). 

 Det finns olika för och nackdelar med att använda ”Tänka högt” metoden vid 

användbarhetstest (Nielsen, Pernice 2009). 

 



Fördelar:  

 När testdeltagaren tänker högt gör detta att testledaren vet vilken uppgift, och 

vilken del av denna uppgift som testdeltagaren försöker att lösa.  

 Det möjliggör för testledaren att förstå testdeltagarens tankar kring uppgiften 

som denne försöker att lösa.  

 Det hjälper testledaren att förstå om testdeltagaren har kört fast, eller på annat 

sätt inte förstår uppgiften.  

 Citat från användare är bra att ha för att kommunicera upptäckter till beställare, 

kunder eller kollegor.  Det ”förmänskligar” materialet och gör det enklare att 

relatera till.  

Nackdelar:  

 Testdeltagarna kan bli mer försiktiga i sina uttalanden och tankar. 

 Testdeltagarna blir mer uppmärksamma på materialet om de tvingas att 

artikulera kring det, än de hade varit annars.  

 Talandet kan hindra deras tankeprocess, och förflytta deras fokus från 

uppgifterna. 

Användningen av ”tänka högt” metoden var en viktig del för beställningen av detta 

användbarhetstest samt för det vidare arbetet med uppsatsen och 

kommunikationsanalysen.  För beställaren innebar ”tänka högt” metoden att man inte 

bara fick veta vilka delar av prototypen som hade användbarhetsproblem utan 

beställaren fick tillgång till det resonemang som användaren förde då ett specifikt 

problem uppstod. Detta gjorde att risken för att utföra felaktiga förändringar i 

produkten eller tjänsten minskade, vilket för en beställare ofta är oerhört viktigt, då 

ytterligare förändringar och mer tester är kostsamt och tidsödslande. För den 

kommunikationsanalys som gjorts var det väsentligt att få ett brett material att arbeta 

med, vilket ”tänka högt” metoden bidrog till.     

Med deltagande tester menas användbarhetstester där testledaren och testdeltagaren 

befinner sig på samma fysiska plats. 



2.2.4 Fjärr- & deltagande test  

Deltagande tester utförs vanligen av testledare och en eller fler av de presumtiva 

användarna på samma fysiska plats.  Med fjärrtest, å andra sidan, menas 

användbarhetstester där testledaren och testdeltagaren inte befinner sig på samma 

fysiska plats. Ett fjärrtest kan exempelvis vara ett massutskick där användare får ett mail 

eller annat meddelande där de besvarar frågor. Dock är det vanligare att man använder 

kvalitativa metoder vid användbarhetstest så som den uppgiftsbaserade 

användbarhetstestet (Hartson, Castillo, et al. 1996). 

2.3 Gemensam grund   

I detta kapitel beskrivs teorier som beskriver hur man kan analysera och beskriva 

kommunikation mellan människor. Denna del lägger en grund för hur man kan se på 

delar av kommunikationen mellan testledare och testdeltagare under ett 

användbarhetstest. I användbarhetstester är det grundläggande att kommunikationen 

fungerar mellan testledare och deltagare, och att de förstår varandra. Ett sätt att kolla på 

det här är att se hur de skapar, bibehåller och bygger på sin gemensamma grund, med 

hjälp av grundande.  

Gemensam grund är summan av två personers gemensamma eller delade kunskap, 

trosystem och antaganden, det är allt vi gör tillsammans, från den minsta blinkningen 

med ögat, till en lång dialog. Det krävs att två personer arbetar tillsammans för att spela 

en duett, för att lyckas med detta måste båda två försöka koordinera både innehållet och 

processen, om man spelar en duett av Mozart behöver man synkronisera ingångarna, 

utgångarna, ljudnivå och tempo för att klara av detta krävs det att personerna har någon 

form av just, gemensam grund (Clark 1996). 

För att man ska skapa och bibehålla en gemensam grund krävs det att parterna försöker 

att bidra till diskursen. I en konversation kan man planera, debattera, diskutera och 

mycket annat. När en person gör detta kan detta kallas att man deltar i diskursen. 

Diskurs är en sekvens av uttalanden som konstant utvecklas och förändras genom ett 

samtal, menar de flesta av teorierna om diskurs. Talare behöver vara delaktiga och 

försöka uttrycka sig klart och åhörare försöker att lyssna och förstå (Clark, Schaefer 

1989). 



Ett användbarhetstest kan enligt Clark (1996) ses som en delad aktivitet  

“I take the notion of an activity type to refer to a fuzzy category whose focal members are 

goal defined, socially constituted, bounded, events with constraints on participants, setting, 

and so on, but above all on the kinds of allowable contributions. Paradigm examples would 

be teaching, a job interview, a jural interrogation, a football game, a task in a workshop, a 

dinner party, and so on” (Levinson, 1992, s. 69, i Clark, 1996). 

Ett användbarhetstest är en målinriktad aktivitet, där deltagarna försöker att uppnå 

både privata och offentliga mål. Detta lyckas man med genom att koordinera aktiviteter 

och den kunskap som delas dem emellan.   

“Roughly speaking, the presuppositions of a speaker are the propositions whose truth he 

takes for granted as part of the background of the conversation…Presuppositions are what 

is taken by the speaker to be the common ground of the participants in the conversation, 

what is treated as their common knowledge or mutual knowledge (Levinson, 1992 s. 320 i 

Clark, 1996). 

Clark (1996) delar upp Gemensam grund i tre olika delar,  

 Initial gemensam grund - Bakgrund antaganden och trosföreställningar.  

 Det nuvarande tillståndet hos den delade aktiviteten - Detta är vad deltagarna 

antar är aktivitetens tillstånd  

 De publika händelser som har hänt fram tills nu - Detta är vad deltagarna tror har 

hänt i den gemensamma miljön, fram tills detta nu.  

I ett användbarhetstest skulle den initiala gemensamma grunden, vara den 

gemensamma uppfattning om vad de delar för information, och under tiden som 

användbarhetstestet fortgår skulle allt fler publika händelser ske, som deltagarna skulle 

skapa sig uppfattningar om (Clark, 1996). 

 Genom att ha externa representationer, så som i detta fall en prototyp att tala om, kan 

underlätta för deltagarna, när de försöker att skapa en gemensam grund.  

Clark (1996) menar att det finns två typer av gemensam grund, personlig och delad. 

Personlig gemensam grund kan skapas genom delade perceptuella upplevelser och 

delade aktiviteter. Delade perceptuella upplevelser skapas genom att man uppfattar 

naturliga signaler, medan delade aktiviteter baseras på hur man tolkar avsiktliga 

signaler. En delad perceptuell upplevelse skapar gemensam grund då alla parter som 

deltar i konversationen har liknande perceptuella intryck av situationen. Detta menar 

Clark (1996) kan vara saker så som gester, aktiviteter eller andra framträdande 

händelser, så som höga ljud eller illaluktande saker.  



Delad gemensam grund hålls samman av att de som befinner sig inom en gemenskap 

delar en uppfattning om vad denna gemenskap består av. Baserat på detta drar man 

antaganden som vad personen vet, inte vet, kan, inte kan och så vidare. 

2.3.1 Grundande 

Clark & Edvards beskriver hur man ytterligare kan se på denna process, som kallas 

grundande. Med denna utveckling vill man påvisa att människor inte enbart bidrar till 

konversationen, utan att de även vill försäkra sig o m att det som har sagts även har 

blivit förstått. Dom försöker att grunda det som sägs (Clark,  Schaefer 1989). 

Grundande är den process där man tillför ny information i en konversation, Clark, 

Brennan (1991) grundande baseras på bevis, bevis kan vara både negativa och positiva. 

Negativa bevis är ett bevis på att man har blivit missförstådd och när ett sådan 

uppkommer försöker man att reparera det. Genom att exempelvis ställa en motfråga 

”om jag har en bil?” kan man uttrycka att man inte har förstått det den andre sa, samt ge 

en ledtråd om vad det är som man har missförstått. I ett användbarhetstest skulle detta 

kunna exemplifieras då testledaren eller testdeltagaren ställer en uppklarande fråga. 

”menar du den här?”  

 Positiva bevis grundar sig istället på att man letar efter tecken på att motparten har 

förstått det man sa (Clark, Brennan 1991). 

Ytterligare något som anses viktigt i grundande är mening och hur grundande förändras 

med detta. För att kunna samverka i innehåll och mening i en konversation krävs det att 

deltagarna har olika tekniker, för att klara av grundande i olika situationer.  

Många konversationer fokuserar på objekt och deras identitet. Användbarhetstester är 

en typ situation, i vilken det läggs stor vikt vid identifierandet av vad som refereras till. 

Huvuduppgiften för deltagarna blir att etablera en referentiell identitet, vilket är en 

gemensam övertygelse om att den som blir tilltalad korrekt har förstått vad som 

refereras till.  

Det finns olika sätt att uppnå detta, dock kommer ges, med hänsyn till den kommande 

analysen enbart en genomgång av de alternativ som är allmängiltiga för alla intervjuer. 

 Alternativa beskrivningar – ett sätt för deltagarna att undersöka om de har 

identifierat rätt objekt eller person är att ge en alternativ beskrivning. ”den blåa 

längst upp, menar du?”  

 Referentiella installationer – sker då man vill etablera en förståelse innan man 

fortsätter sitt uttalande.  En paus återfinns i eller efter uttalandet för att den som 

tilltalas ska kunna finna det som refereras till. ”den blå linjen – uppe på vänstra 

sidan som…”.   



 Referens försök – används av talare då de inte är helt säkra på att det som de ska 

beskriva eller omnämna heter, det som de tror att det heter.  Ofta används 

kortare pauser för att få de andra deltagarna i konversationen att bekräfta att det 

är rätt eller inte rätt. ”så., jag ska leta efter en … katalog, ..? (Clark, Brennan 1991), 

(Brennan 2005). 

3 Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder som använts i uppsatsen.  

3.1 Procedur – användbarhetstest  

I denna del beskrivs den procedur som genomfördes vid användbarhetstestet i studien. 

Detta användbarhetstest utfördes på en funktionell prototyp vilket innebär att den fanns 

upplagd på internet och var möjlig att interagera med via en mus och ett tangentbord.  

3.1.1 Urval av testpersoner och målgrupp 

Deltagarna till användbarhetstestet rekryterades av det företag som beställt det. 

Deltagarna fick anmäla sig via företagets hemsida och fick då ett mejl där ett antal 

minimikrav ställdes för möjlighet till delaktighet i testerna. Kraven på användarna 

fastställdes främst av vilken tillgång de hade till pålitlig uppkoppling, då det krävdes för 

att kunna interagera med testledare samt prototyp utan tekniska störningar. Ytterligare 

var det av vikt för kunden att deltagarna hade eller önskade ha en relation till företaget. 

Målgruppen skulle uppfylla följande krav:  

 God eller mycket god internetuppkoppling  

 Vara befintliga kunder/potentiella kunder eller potentiella anställda 

(arbetssökande)  

13 deltagare rekryterades för användbarhetstestet. Deltagarna var från Sverige, USA, 

Sydafrika, Tyskland, Förenta arabemiraten och Kina. Alla deltagare hade god eller 

mycket god dator vana  



3.1.2 Testuppgifter 

Användarna fick utföra ett uppgiftsbaserat användbarhetstest. Uppgifterna utformades 

efter en intressentintervju med beställaren där följande punkter ansågs vara mest 

relevanta:  

 Hitta produkter samt produktinformation via två eller fler ingångar  

 Kontaktuppgifter till företagets olika kontor  

 Hitta uppgifter kring arbetsmöjligheter inom företaget 

 Förstå hur man byter språk på sidan 

 Allmän uppfattning kring struktur och grafik  

Ytterligare krav på de testuppgifter som utformades var att de i största möjliga mån 

skulle mäta möta? Nilsens (1993) kriterier.  Uppgifterna formulerades i form av 

scenarier, ”du vill hitta ett ledigt arbete, gör det”.  

3.1.3 Utförande 

Användbarhetstesterna utfördes under fyra dagar i juli 2010. Varje test tog ca en timma 

och bestod av tre delar.  

 Intervju - där bakgrundsuppgifter om testdeltagarna klarlades.  

 Testscenarier -uppgifterna utfördes 

 Avslut - generella frågor om prototypen 

Användbarhetstestet hölls i av två stycken testledare, varav författaren var en och den 

andre var en användbarhetsexpert från de företag som författaren arbetade på då 

användbarhetstestet utfördes. Anledningen till att man var två vid användbarhetstest 

var för att kunna föra anteckningar löpande under testet, vilka sedan används som 

minnesstöd vid den analys som utfördes åt det beställande företaget. Dessa 

anteckningar har inte använts i denna studie. De två testledarna turades om att föra 

anteckningar, och att vara den person som utförde själva användbarhetstestet.  

Under användbarhetstesten användes ”tänka högt” metoden, vilket medförde att 

användarna kontinuerligt ombads beskriva hur de tänkte under tiden som de 

navigerade i prototypen och försökte lösa de uppgifter som testledaren gett dem.  De 

användbarhetstest som var fjärrtest utfördes på engelska, vilket inte var testledarnas 



modersmål och de användbarhetstest som var deltagandetest utfördes på svenska, 

vilket var testledarnas modersmål.  

3.1.4 Inspelning 

Användbarhetstesten utfördes in med hjälp av programmet Skype. Skype är ett program 

för IP telefoni, som installeras på en dator och som sedan kan användas för att ringa upp 

telefoner samt andra datorer med programmet Skype installerat. Programmet valdes 

dels på grund av att kostnaden för längre utomlandssamtal skulle bli lägre samt för att 

enkelt kunna spela in de samtal som gjordes. För att spela in samtalen användes 

programmet CamTasia, vilket installeras på den dator som man även använder 

programmet Skype på, och som sedan kan spela in de samtal som görs via det. Det var 

endast testledarna som behövde installera programmet CamTasia.  

3.2 Procedur fjärrtest  

Vid fjärrtest användes Skype för att ringa upp testpersonerna. När kontakt etablerats 

presenterade sig testledaren och förklarade syftet med användbarhetstest. Testledaren 

anmärkte att testet var frivilligt samt att testdeltagarna när de ville kunde avsluta testet. 

Efter detta utfördes intervjun. När intervjun var klar skickade testledaren ett mail där en 

länk samt inloggningsuppgifter till prototypen fanns. Användaren ombads att klicka på 

länken och logga in på sidan. Först när användaren loggat in presenterade och 

förklarade testledaren nästa steg, testscenarier. När testscenarierna var gjorda ombads 

testdeltagarna att besvara ytterligare några frågor som handlade om prototypen de just 

använt. Testdeltagarna tackades sedan och samtalet avslutades. 

3.2.1 Procedur deltagandetest  

Vid deltagandetester fick testdeltagarna sitta i ett enskilt rum tillsammans med 

testledarna. Testledarna presenterade sig och förklarade syftet med användbarhetstest. 

Testledarna anmärkte att testet var frivilligt samt att testdeltagarna när de ville kunde 

avsluta testet. Efter detta utfördes intervjun. Efter intervjun togs en kortare paus, då 

testledaren tog fram den prototyp som deltagaren skulle använda. Användaren ombads 

sedan att logga in på sidan. Först när användaren loggat in presenterade och förklarade 

testledaren nästa steg, testscenarier. När testscenarierna var gjorda ombads 

testdeltagarna att besvara ytterligare några frågor som handlade om prototypen de just 

använt. Testdeltagarna tackades sedan och samtalet avslutades. 



3.3 Kommunikationsanalys  

I denna del ges en beskrivning av den kommunikationsanalys som gjorts.  

3.3.1 Deltagare 

I denna uppsats används fyra av deltagarna från användbarhetstestet, där två deltagare 

utfört ett fjärrtest och två har utfört deltagandetest. Deltagarna valdes ut efter språkliga 

kriterier, då det ansågs viktigt att de talade obehindrat. Därför valdes de personer som 

talade sitt modersmål ut för uppsatsen. Ytterligare forthölls kravet på god 

internetuppkoppling.   

3.3.2 Transkription 

I denna uppsats har transkriptioner av inspelningar gjorts. Transkriptionerna gjorde 

efter Linells riktlinjer (Linell 1994).  

Linell (1994) beskriver tre nivåer av tydlighet i transkriptionerna och i detta fall har den 

tredje nivån använts. Detta innebär att transkriptionen är approximativt ordagrann, och 

inriktad på att återge det huvudsakliga innehållet i det sagda. Detta innebär att allt som 

är sagt återfinns i transkriptionen. Ytterligare har några få detaljer transkriberats, dessa 

är frågande, vilket återges med ”?” samt längre pauser som återges med ”…”.  Övriga 

detaljer samt betoningar har inte nedtecknats.    

3.3.2.1 Material   

Till kommunikationsanalysen gjordes ett urval från det transkriberade materialet. 

Urvalet baserades på processen grundande och de stycken som valts ut till analysen är 

de stycken som ansetts som bevis eller ett försökt till att skapa en referentiell identitet.  

För att göra detta har det transkriberade materialet arbetats igenom och kodats utifrån 

deras innehåll. Dessa koder har sedan grupperats och kategoriserats. Dessa kategorier 

har sedan legat till grund för den djupare analys som gjorts, för att undersöka hur 

kommunikationen kan påverka användbarhetstest och dess resultat.  

Av de stycken som varit snarlika eller identiska med varandra har ett eller två valts för 

vidare analys. För att kunna göra jämförelser i materialet i diskussionen har även en 

uppdelning gjort, vilka baserats på hypotesen att kommunikationen kommer att skilja 

sig mellan testledare och testdeltagare vid deltagandetest och vid fjärrtes.  

Analysen baseras på det teoretiska ramverk som presenterats under teorikapitlet.  



4 Resultat 

Här följer en genomgång av de delar i det insamlade materialet som har varit av högst 

relevans för uppsatsen, baserat på den kategorisering som gjorts. För att ytterligare 

strukturera materialet presenteras först analysen av fjärrtesten och sedan presenteras 

analysen av de deltagande testen. Dessa är i sin tur indelade i analys kring det som 

testledaren sagt och sådant som testdeltagaren sagt.  

4.1.1 Fjärrtest - testledare 

Eftersom deltagare i en konversation arbetar mot att skapa en gemensam grund kan 

deltagare i en konversation bli osäkra om de inte klart framgår att så är fallet. 

Testledaren i detta fall kan känna att grundningen inte fortgår som denne vill. 

Testledaren försöker att fiska efter ett bevis på att testdeltagaren är delaktig och 

införstådd med  

Så tror du att du hittar det som du letar efter? 

 Denna typ av uttalanden återfinns på ett flertal ställen i de intervjuer som gjorts. 

Eftersom testledare och testdeltagare inte sedan tidigare känner varandra och inte har 

en tidigare gemensam grund kan det vara så att de inte har utvecklat någon metod som 

både är införstådda med när det kommer till deras grundande. Ytterligare kan det vara 

en kontroll, som ger en indikation på om användaren har gjort ett fel, vilket då skulle gå 

emot ett av Nielsen (1993) kriterier för användbarhet. Om en fråga som denna upprepas 

gällande samma del av prototypen ger det en indikation på att prototypen inte gör det 

enkelt och intuitivt för användaren att lära sig den, vilket ytterligare försämrar 

användbarheten.  I användbarhetstester då man använder den så kallade ”tänka högt” 

metoden, kan det också tänkas att uttalanden likt detta är en ren strategi från 

testledaren, för att få användaren att ytterligare verbalisera kring vad den gör. Andra 

uttalanden stärker denna tanke.  

så du gick dit genom toppmenyn… rätt? 

Genom att uttrycka sig på ett sätt som tvingar testdeltagaren att antingen svara jakande 

eller nekande styr testledaren uppgiften. Dock finns det vissa problem med denna typ av 

styrning. Detta fall skulle kunna ses som ett misslyckat försök till referens, då 

testledaren först frågar om en gemensam referenspunkt (toppmenyn) men då 

användaren inte ger en direktrespons sedan ytterligare behöver förstärka sin fråga och 

lägger därför till ordet ”rätt?”. Eftersom testdeltagaren inte redan från början uppfattat 

referenspunkten kan det hända att denne blir förvirrad när testledaren omnämner den 

referenspunkt som denne avser. Testdeltagaren kan bli benägen att istället för att 

beskriva hur denne gjorde, börjar leta efter den referenspunkt som testledaren 



omnämner. Detta är negativt i den bemärkelse att man vid ett användbarhetstest främst 

vill veta hur användaren på eget bevåg hittar genom prototypen som testats . Andra 

exempel på detta är 

är du på… produktsidan? 

är du på… första sidan? 

En annan typ av styrande fråga om uppvisas har formen: 

Så du gick genom produktspecifikationssidan? Finns det andra sätt? 

Även här försöker testledaren att styra testdeltagaren, men utan att ge den rum för egna 

uttryck. Testdeltagaren ges här inte möjlighet att besvara och förklara hur denne har 

gjort utan testledaren gör det antagandet åt den. Om testdeltagaren inte är där 

testledaren tror att den är, kan det leda till förvirring, eftersom de inte har en gemensam 

referenspunkt.  Ytterligare följer de inte de rekommendationer som finns då man 

använder ”tänka högt” metoder. En av de viktigare aspekterna vid denna metod är att 

man enkelt ska kunna följa vilken uppgift som användaren försöker lösa för tillfället. Om 

man inte tillåter användaren att göra detta blir kan det bli svårt att mäta hur väl 

användbarhetskriterierna är uppfyllda, vilket då starkt försvagar syftet med 

användbarhetstestet.  Det är tydligt i dessa exempel att så inte är fallet. Följande 

exempel ser ut att ha en snarlik uppbyggnad som det tidigare men har när man studerar 

det närmare en visentlig skillnad; 

Så du hamnade på en sida som du inte trodde du skulle hamna på? Vilken sida hamnade du 

på? 

Istället som i föregående exempel tvinga användaren att röra sig vidare till den plats 

som testledaren själv refererade till, tillåter testledaren sig istället att bli ledd dit 

användaren är ”vilken sida hamnade du på?”  

Ett annat exempel på när grundande fungerar och deltagarna använder sig av referenser 

är följande exempel: 

Ja precis. Den blå linjen, vart gick du sedan? 

här uttrycker testledaren att den har förstått var det är deltagaren är någonstans ”den 

blå linjen” och försöker sedan utreda hur användaren gjort för att navigera sig i 

prototypen. Detta är mer önskvärt, eftersom det är användarens val som bör vara i fokus 

vid användbarhetstester. Denna kommunikation kan man, genom att se på de motfrågor 

som testledaren ställer, se är referentiella installationer där testledaren har fårstått vad 

som refereras till och man har därmed gemensamt identifierat vad som refererat till och 

testledaren har även gett bevis för detta genom att bekräfta användaren med en 



motfråga. Att positivt förstärka den gemensamma referenspunkten skulle även kunna se 

ut som i följande exempel:  

så du började klicka dig fram därifrån (förstasidan)? 

Att denna del av kommunikationen fungerar är viktigt för att man inte ska dra felaktiga 

antaganden om att användaren har gjort fel i, eller inte lärt sig använda prototypen. En 

annan tendens som uppdagats är att användaren inte lyckas kommunicera vad den gör 

till testledaren, vilket skapar missförstånd i analysen av hur användbar prototypen är.  

4.1.2 Fjärrtest - testdeltagare 

Ett exempel då deltagaren inte alls har hängt med och saknar referenspunkt är detta:  

Vilken var det som du ville att jag skulle leta efter? 

Var det en katalog som du ville att jag skulle leta efter? 

Det verkar som att deltagaren har hamnat ur kontext och inte vet vilken uppgift det är 

denne har ombetts att utföra. Det verkar finnas en generell trend som liknar denna, där 

användaren inte är säker på att den har förstått uppgiften. Det är tydligt att användaren 

är förvirrad och att testledaren inte har lyckats vara tydlig nog då den gett användaren 

uppgifter. Användarna försöker genom att ge negativa bevis förklara att denne inte 

följer med och förstår den fråga eller den uppgift som getts.  

frågade du efter den här produkten(produkt XX)? Skulle jag hitta den? 

Här har användaren gått vidare och utfört en uppgift, utan att vara säker på att 

uppgiftens mål var rätt, eller utförandet. Detta är två saker som anser vara de största 

fördelarna med användbarhetstester som har ”tala högt” metodik. Att det finns ett klart 

och tydligt mål samt att testledaren hela tiden vet vad användaren gör. Här ser vi tydligt 

att testledaren inte har haft en överblick över de tester som har gjorts, eftersom denne 

inte har fått användaren att förstå uppgiftens natur. Inte heller verkar det som att 

testledaren har lyckats få användaren att uttrycka sin tankar kring uppgiften, eftersom 

testledaren då skulle ha förstått att användaren varit tveksam över uppgiften. 

Ytterligare ett fall där användaren inte verkar klar på uppgiften är:  

Kan jag prova att leta efter den i söken? 

Här verkar det som att användaren är tveksam till vad han får och inte får göra. Det kan 

vara otydliga instruktioner från testledarens sida som gör att denna situation uppstår. 

Det verkar som att testdeltagaren inte känner sig trygg med uppgiften, och förstår den. 

Testdeltagaren verkar inte känna sig delaktig i aktiviteten, utan efterfrågar ett stöd från 

testledaren.  



4.1.3 Testledare – deltagande test 

Testledaren och testdeltagaren verkar ha en god gemensam grund och påbyggnaden 

med hjälp av grundande verkar fungera.  Testledaren använder sig av referat för att 

bygga vidare och få skapa ett samarbete. I exemplet nedan ser vi hur testledaren 

refererar till en gemensam vy. Genom att referera till den bild som de delar perceptuellt 

bygger testledaren på den gemensamma grund som testledare och testdeltagare skapar.  

hur det var på den där produkt vyn, tyckte du att det var svårt att få en ledtråd där? 

Testledaren bygger även vidare på referatet och försöker att leda testdeltagaren in på en 

mer subjektiv fråga kring användandet; 

Tyckte du att det var svårt att få en ledtråd där? 

Detta är bra att göra vid användbarhetstest för att skapa sig en uppfattning om systemet, 

eller hemsidans inlärningsförmåga, vilket i sin tur ger en god användarupplevelse. 

Ytterligare exempel på när testledaren försöker få användaren att formulera sin tankar 

kring; 

ett sånt där ”hack”, hur tänker du då? 

Testledaren vet inte riktigt vad det är som testdeltagaren har benämnt ett sånt där 

”hack, vilket antyder att denne inte har varit uppmärksam vid testdeltagarens 

interaktion och verbalisering kring prototypen. Detta är något som skulle kunna ge 

testledaren indikation på att hemsida är svårförstålig, då användaren inte enkelt lyckas 

kommunicera vad denne menar, utan testledaren behöver ge ett negativt bevis på 

grundande för att få en förklaring. Dock kan det även vara så att testledaren medvetet 

försöker få användaren att verbalisera sina tankar, för att få ytterligare information om 

hur användaren tänker kring systemet.  

Här verkar det som att testledare och testdeltagare har delad vy över det som händer 

och inga större referentiella problem uppstår. Detta kan ses här: 

Så den vägen du gick var alltså genom den där uppe? 

Där testledaren endast behöver använda en vag formulering ”den där, där uppe?”, vilket 

tyder på att det redan finns en gemensam bild över vad de talar om.  



4.1.4 Testdeltagare – deltagande test  

Här uttrycker testdeltagaren en viss tveksamhet till testledarens engagemang; 

Är du med? 

Testdeltagaren vill försäkra sig om att testledaren är delaktig och att de har en 

gemensam grund. I användbarhetstest kan detta tyda på att deltagarna inte har lyckats 

med sin grundande, då testdeltagaren inte har uppfattat att det finns bevis för att de 

fokuserar på samma del. Detta är något som inte bör hända vid användbarhetstest, då 

testledaren borde vara fullt uppmärksam på vad testdeltagaren gör och säger. 

Antydningen ger oss anledning att tro att ”tänka högt” metoden inte har fungerat som 

det bör. Följande exempel uppvisa även de hur användaren försöker att etablera en 

gemensam grund genom att få bevis på att testledaren är delaktig i det test som 

testdeltagaren utför. Användaren vill ha en bekräftelse på att den uppgift som de utfört 

har det mål som de tror att den har, samt skall utföras på det sätt som de har uppfattat 

att den skall utföras på;  

Ska jag fortsätta? 

Har jag kommit rätt? 

Detta är något som inte är önskvärt vid användbarhetstest. När man testar en prototyp 

vill man att det ska vara intuitivt och enkelt att förstå om man har utfört uppgiften rätt.   

Det visar sig även att testdeltagaren försöker förutse vad han borde göra; 

Ska man se om man kan ta sig hit på annat sätt? 

Detta kan vara en antydan på att denne, i förväg vill försäkra sig om vad det är för 

uppgift som denne skall utföra. Det ger en antydan om att de instruktioner som denne 

fått varit oklara, samt att han blir osäker på hur han ska fullfölja uppgiften. Åter ser vi 

hur användaren inte vet vad målet med uppgiften är, eller om/hur denna skall utföras. 



5 Diskussion 

Här följer en diskussion kring det resultat som presenterats, utifrån de frågeställningar 

som ställts.  

5.1 Kommer kommunikationen mellan testledare och 

testdeltagare se likadan ut vid fjärrtest som vid 

deltagande test? 

Utifrån de fjärrtester som gjorts verkar det finnas en tendens till svårigheter att hitta 

referenspunkter. När man, som i ett användbarhetstest, fokuserar mycket kring ett 

objekt (prototypen) och identifierandet av objekt i denna (Clark 1996) är det viktigt att 

detta fungerar för att man ska uppnå en gemensam grund.  Prototypen kan om man 

misslyckas med att kommunicera kring den, sluta fungera som en gemensam extern 

representation (Clark 1996), och inte längre underlätta för grundandeprocessen utan 

snare tvärt om skapa frustration hos deltagare och testledare då försöken till att finna 

bevis inte lyckas.  

Då vi kollar på vad testledaren uppfattar från användaren ser vi både en och tre 

antydningar till kommunikationsmissar, i form av misslyckade försökt att använda 

alternativa beskrivningar och försökt till referens (Clark 1996). Detta i sin tur kan leda 

till att deltagarnas och testledarnas grund inte byggs på med ny information, eftersom 

de inte lyckas skaffa sig ett samspel och inte förstår varandra. 

 Anledningen till detta skulle kunna vara en följd av att testledarna inte har utfört den 

användbarhetstestningsmetod de hade till ansats, på ett lyckat sätt. Ser man på de frågor 

och funderingar som testdeltagarna har, verkar det inte som att de uppfattar vad som är 

målet för de uppgifter som de har blivit delgivna.   

På de deltagande testerna gav testledarna inte användarna möjlighet att besvara 

frågorna innan de gjort sitt antagande och ”lagt orden i mun” på testdeltagarna. Det kan 

vara så att testledarna i sin roll som just testledare blev ivriga och därför inte tog 

tillräcklig hänsyn till uppbyggande av gemensam grund. Man får nästan en känsla av att 

testledarna inte ser användbarhetstestet som en dialog och en gemensam 

kommunikation. Testdeltagarna verkar bli förvirrade av detta och söker vid ett flertal 

tillfällen efter bekräftelse på att testledaren är delaktig och engagerad, vilket är en del i 

skapandet och uppbyggnaden av en gemensam grund (Clark, Brennan 1991). 



5.2 Vilka skillnader finns? 

 När det kommer till skillnader mellan fjärrtesten och de deltagande testerna, ser man 

att det finns en högre grad osäkerhet, kring grundandeprocessen vid de deltagande 

testerna medan det verkar finnas en högre grad av osäkerhet hos testledarna vid 

fjärrtesterna. Detta skulle kunna bero på att testdeltagarna vid de deltagande testerna 

inte utfört testerna på sin egen arbetsplats, utan fått åka till de kontor där testledarna 

arbetade, medan testdeltagarna vid fjärrtester fått utföra testerna från en egenvald plats 

(arbetsplats/hemmet) där de känner sig trygga. 

En annan sak som kan ligga till grund för skillnader i kommunikationen mellan 

deltagande test och fjärrtest skulle kunna vara den perceptuella skillnaden, vilken är en 

av två nyckelaspekter i skapandet av den personliga gemensamma grunden (Clark 

1996). De deltagare som utfört fjärrtester har inte sett testledarna och de som utfört 

deltagande test har det. Detta innebär att deltagarna som utfört deltagande test haft 

möjlighet att kommunicera via signaler än endast språket, så som exempelvis gester.  I 

denna analys framgår det att kommunikationsproblematik uppvisas vid både 

deltagande test och fjärrtest, men eventuellt finns det delar av kommunikationen som 

har vägts upp av gester och minspel som inte tas i beaktande här.  

 En ytterligare skillnad som finns vid fjärrtest och deltagande test är att den skärmbild 

som deltagarna vid de deltagande testen ser prototypen på, även delas av testledarna. 

Dessa delade visuella intryck skulle kunna medföra att kraven på den talade 

kommunikationen inte är lika hög, då deltagarna kan använda sig av andra kanaler. 

Detta kan i sin tur påverka de användbarhetstester som görs, då användarna blir osäkra 

på vad testledarna menar kan det hända att de inte känner sig trygga nog att artikulera 

sina tankar kring testet som utförs. Dock skall man inte skylla allt på testledarna, när det 

inte finns klara mål och en klar procedur förlorar man också några av de saker som är 

viktigast vid ett uppgiftsbaserat användbarhetstest, som använder sig av en ”tala högt” 

metod, vilket i sig kan leda till att testdeltagarna blir osäkra.  

5.3 Vad innebär de olika förutsättningarna för möjligheten 

att korrekt identifiera och kommunicera 

användbarhetsproblem? 

Problematik med att tolka användbarhetstesten kan uppstå då deltagare och testledare 

inte lyckas referera till olika ställen i prototypen på ett korrekt sätt, vilket varit fallet en 

del gånger under dessa användbarhetstest. Detta antyder att testledarna, då de försöker 

avgöra huruvida användaren har gjort ett fel eller om den inte har lärt sig använda 

prototypen (Nielsen 1993), då får en felaktig uppfattning om hur användaren upplever 



prototypen på grund av att kommunikationen mellan testledare och testdeltagare inte 

lyckats. När en frustration i kommunikationen uppstår kan testledaren uppfatta 

deltagaren som frustrerad och/eller irriterad, vilket i sin tur kan tolkas som att 

användaren inte finner prototypen som trevlig och enkelt att använda. Ytterligare kan 

det tänkas att deltagarna som utför användbarhetstestet blir frustrerade då de inte 

lyckas kommunicera fram sina åsikter och tankar till testledaren, vilket skulle i 

förlängningen kunna ge ett mer negativt intryck av prototypen, som då sammankopplas 

med frustration och otydlighet.  

Vid de fjärrtest som gjorts fann man att deltagarna inte uppfattade målet klart. Att ha ett 

mål för de uppgifter som deltagarna utför är viktigt för att man som testledare efter 

testet ska kunna analysera resultatet. I detta fall var det oklart om deltagarna som 

utförde fjärrtester var på det klara med målen för de uppgifter de fick, vilket skulle 

kunna medföra att de försökte uppnå ett annat mål, än det mål som testledarna trodde 

att de försökte uppnå. I förlängningen innebär det att analysen kommer att visa på att 

användbarhetstestet har visat på att prototypen har problem med exempelvis inlärning 

och fel (Nilsen 1993).  

För att man ska komma runt detta skulle man exempelvis kunna utföra pilottest av 

prototypen och framför allt av de uppgifter som man tänkt ge användaren. Dessa skulle 

man sedan kunna diskutera med den användare som utfört pilottestet och kontrollerat 

att uppgifterna och målet med dem uppfattats korrekt.  

5.4 Framtida forskning  

Att vidare undersöka även hur kroppsspråk och gester spelar in på kommunikation vid 

användbarhetstest skulle vara en intressant utveckling av denna uppsats.  Genom att ta 

med dessa aspekter skulle man kunna få en mer nyanserad och bild av 

kommunikationen mellan testledare och testdeltagare och kunna stärka en del av de 

slutsatser som tidigare gjorts.  

Ytterligare skulle det vara intressant att även undersöka hur deltagarna använder 

prototypen under användbarhetstestet, för att exempelvis undersöka om deltagarna vid 

deltagande test använder den gemensamt delade bilden av prototypen för att 

kommunicera med, eller om detta kanske inte spelar någon roll för kommunikationen.  

Användbarhetstesten som utfördes utförde leddes av två olika testledare, det hade varit 

intressant att undersöka om det fanns några mönster även dem emellan, för att 

eventuellt kunna förstärka vissa tendenser, som framkommit i uppsatsen.  



5.5 Slutsats 

Det finns vissa skillnader i kommunikationen mellan deltagare och testledare under 

fjärrtest och deltagande test, där deltagare vid deltagande test verkar ha upplevt en 

högre grav av osäkerhet kring kommunikationen och grundandeprocessen. Under de 

fjärrtest som utförts verkar det istället som att testledarna har en högre grad osäkerhet 

kring kommunikationen och därmed grundandeprocessen. Kommunikationsbristerna 

medför att det blir problematiskt att skapa en gemensam grund och detta tillsammans 

kan medföra att deltagare av användbarhetstest förknippar med det som de testar som 

mer negativt, än vad de skulle ha, om kommunikationen fungerade.  

Ytterligare kan man även tänka sig att testledarna uppfattar användarnas frustration 

över kommunikationen som frustration över det som de testar. Att kommunikationen 

brister skulle alltså kunna medföra felaktigheter i tolkningen av hur användbart ett 

system eller en produkt är, vilket därför gör det extra viktigt att alltid tänka på och 

reflektera över hur man som testledare kommunicerar med användarna, under 

användbarhetstest.  

Det kan finnas vägar runt detta problem, vilket skulle kunna vara att man exempelvis 

testar prototypen innan man utför själva testen, att man gör så kallade pilotförsök, där 

man innan man undersöker själva användbarhetsproblemen undersöker om de 

uppgifter man har skapat åt användarna är tydliga och uppfattas korrekt. Detta skulle 

kunna minska vissa delar av den osäkerhet kring grundandeprocessen som uppvisats i 

denna studie, vilket i sin tur skulle kunna medföra att deltagare och testledare inte blir 

lika frustrerade över kommunikationen utan att det till större del blir korrekta 

antaganden kring användbarhetsproblemen i den produkt eller tjänst som man testar.  

När det kommer till de skillnader som uppvisats mellan deltagande test och fjärrtest 

skulle det behövas mer forskning som djupare går in på och försöker förklara närmare 

varför dessa skillnader uppstår och hur man ska kunna arbeta med lösningar och 

förbättringar av detta.   
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