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Sammanfattning 
Syftet med rapporten är att, på uppdragsgivare BRP systems önskan, utvärdera en del av ett 
bokningssystem och ge förslag på designförbättringar. Utvärderingen gjordes i form av 
användbarhetstest och begränsades till att undersöka användares tillfredställelse och 
prestation. Inom ramen för utvärderingen har ändamålsenlighet, en aspekt av användbarhet, 
undersökts med avseende på mätning av ändamålsenlighet, brister i mätning av 
ändamålsenlighet samt hantering av dessa brister. Vidare har ett nytt sätt att mäta föreslagits 
och använts i den utvärdering som genomförts. Resultat visar att användares mål och behov 
lätt frånses i mätning av ändamålsenlighet men kan fångas upp genom att intervjua användare 
för att identifiera dessa. Hos användare av systemet upptäcktes behov och mål som inte 
uppfylls av bokningssystemet och detta kan innebära att måttet har betydelse för 
användbarhetstestning. Resultat från användbarhetstest beskriver deltagares subjektiva 
upplevelse av interaktion med bokningssystemet som enkelt att använda. Trots detta upplevde 
deltagare förvirring kring menyval, svårigheter med att få en översikt samt en avsaknad av 
information. 



 

Förord 
Ett stort tack till handledare Johan Åberg som under arbetets gång kommit med givande 
kommentarer och kritik. Tack till BRP systems för möjligheten att göra mitt kandidatarbete 
kring ert system, speciellt tack till Karl Lundkvist som bidragit med demoinstallation och 
värdefulla tips. Slutligen tack till alla testdeltagare för ert medverkande. 



 

Innehållsförteckning 
1. Inledning................................................................................................................................. 1 

1.1 Motivering........................................................................................................................ 1 
1.2 Syfte och frågeställning.................................................................................................... 1 
1.3 Uppdragsbakgrund ........................................................................................................... 2 

1.3.1 Uppdrag..................................................................................................................... 2 
1.3.2 Bokningssystemet...................................................................................................... 2 

1.4 Målgrupp .......................................................................................................................... 2 
1.5 Källkritik .......................................................................................................................... 2 

2. Teoribakgrund ........................................................................................................................ 4 
2.1 Användbarhet ................................................................................................................... 4 
2.2 Användbarhetstestning ..................................................................................................... 5 

2.2.1 Användbarhetsmått.................................................................................................... 5 
2.2.2 Testdeltagare ............................................................................................................. 7 
2.2.3 Användning av rekommendationer ........................................................................... 7 
2.2.4 Mätning av ändamålsenlighet.................................................................................... 8 

2.3 Teorianalys ....................................................................................................................... 9 
3. Översiktlig ansats för mätning av ändamålsenlighet............................................................ 10 
4. Steg 1 - Intervjuer................................................................................................................. 11 

4.1 Metod ............................................................................................................................. 11 
4.2 Analys............................................................................................................................. 11 
4.3 Resultat........................................................................................................................... 12 

5. Steg 2 - Användarutvärdering .............................................................................................. 13 
5.1 Metod ............................................................................................................................. 13 
5.2 Resultat........................................................................................................................... 14 

5.2.1 Användargrundade uppgifter................................................................................... 14 
5.2.2 Användbarhetstest ................................................................................................... 15 

6. Diskussion ............................................................................................................................ 20 
6.1 Metod ............................................................................................................................. 20 

6.1.1 Intervjuer ................................................................................................................. 20 
6.1.2 Användargrundade uppgifter................................................................................... 20 
6.1.3 Användbarhetstest ................................................................................................... 20 

6.2 Resultat........................................................................................................................... 21 
6.2.1 Intervjuer ................................................................................................................. 22 
6.2.2 Användargrundade uppgifter................................................................................... 22 
6.2.3 Användbarhetstest ................................................................................................... 23 

7. Slutsats ................................................................................................................................. 26 
Referenser................................................................................................................................. 27 
Appendix A - Ordlista engelska begrepp ................................................................................. 28 
Appendix B - Teman utifrån kodade transkriptioner ............................................................... 29 
Appendix C - Underlag Användbarhetstest ............................................................................. 31 
Appendix D - Skissförslag ....................................................................................................... 34 



 1 

 

1. Inledning 
Användbarhet är viktigt för människans användande av saker som teknik eller hjälpmedel. För 
att undersöka och slutligen kunna förbättra denna användbarhet används ofta 
användbarhetsutvärdering. Ett sätt att tillämpa användbarhetsutvärdering är genom metoden 
användbarhetstesting. Användbarhetstestning undersöker till vilken utsträckning ett system 
eller program stöder användare i deras arbete. Att testa ett system genom att låta användare 
utföra förutbestämda uppgifter anses ge en tillförlitlig och giltig bedömning av systemets 
användbarhet. Vid användbarhetstestning brukas olika användbarhetsmått, med dessa mäts 
inte bara användbarhet utan även användarens upplevelser och personliga erfarenheter. 
Måtten är ett sätt att beskriva interaktionen mellan människa och det som används ur någon 
aspekterna: ändamålsenlighet, effektivitet, tillfredställelse. 
 
Syftet med detta arbete var att utföra en användbarhetsutvärdering på en del av ett 
bokningssystem, utvecklat av företaget BRP systems, för att ge förslag på designförbättringar. 
Samt att inom ramen för detta undersöka begreppet ändamålsenlighet närmre. Behov och mål 
hos användare av systemet togs fram utifrån intervjuer och utifrån dessa data utformades och 
utfördes användbarhetstest. Användbarhetsutvärderingen fokuserade på att undersöka 
användares prestation och tillfredställelse med systemet, samt att undersöka hur mätning av 
ändamålsenlighet går till. Det sistnämnda för att föreslå och tillämpa en ny ansats till mätning 
av ändamålsenlighet vid användbarhetstestning. 
 

1.1 Motivering 
Användbarhet är ytterst viktigt för att en produkt eller ett system ska kunna användas, för att 
en användare ska kunna acceptera ett system så behöver systemet vara användbart. 
Ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse är tre aspekter som ligger till grund för 
användbarhet. För att mäta dessa tillämpas metoder för användbarhetsutvärdering där 
användbarhetstestning med hjälp av olika användbarhetsmått är en väl beprövad metod. För 
att mäta aspekten ändamålsenlighet har fokus enligt tidigare studier legat på att mäta hur 
systemets mål uppnås snarare än hur användares mål med systemet uppnås. Ändamålsenlighet 
mäts enligt tidigare tillämpningar genom att undersöka till vilken grad mål uppnås men 
utelämnar ofta att mäta hur väl dessa mål är anpassade efter användare. Denna studie 
diskuterar om användares mål och behov inkluderas vid mätning av ändamålsenlighet och 
varför det är viktigt. Utifrån diskussioner i föreliggande studie föreslås och tillämpas en ny 
ansats till mätning i samband med utvärderingen av ett bokningssystem. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med arbetet är att utföra en användbarhetsutvärdering med avseende på tillfredställelse 
och prestation på en del av ett bokningssystem för att ge förslag på designförbättringar. Inom 
ramen för detta kommer begreppet ändamålsenlighet att undersökas närmre. 
 

1. Vad finns det för ansatser till mätning av ändamålsenlighet? 
2. Vad finns det för brister i dessa ansatser? 
3. Hur kan dessa brister hanteras med en ny ansats? 
4. Hur fungerar denna nya ansats i praktiken? 
5. Hur väl presterar användare med systemet och hur väl tillfredställs de? 
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1.3 Uppdragsbakgrund 
Uppdragsgivare för utvärderingen var företaget BRP Systems. Nedan beskrivs uppdraget samt 
bokningssystemet närmre. 
 

1.3.1 Uppdrag 
BRP systems utvecklar och säljer affärssystem med integrerade och interaktiva 
bokningsfunktioner till tjänsteproducerade företag. Företagen, BRP systems kunder, väljer 
vilka av de funktioner som erbjuds som de vill använda sig av. BRP systems slutanvändare av 
produkten består av väldigt olika målgrupper beroende på vilket företag systemet säljs till, 
systemet anpassas ibland för att passa företaget det säljs till. Uppdragsgivare önskade 
utvärdering och omdesignsförslag av systemet för att få ett bättre och mer intuitivt flöde på 
systemet.  
 

1.3.2 Bokningssystemet 
Utvärderingen av bokningssystemet utfördes på en demoinstallation av systemet som liknande 
en installation som gjorts hos en kund. Funktionerna som ingick i denna listas nedan: 
 
Boka tjänst – där användare bokar upp en resurs en viss tid. 
Boka gruppaktivitet – där användare bokar en plats i en gruppaktivitet en viss tid. 
Boka reservplats – där användare bokar en plats på en gruppaktivitet som är fullsatt och 
tilldelas ett reservnummer. 
Avboka gruppaktivitet – där användare avbokar sin plats från en gruppaktivitet. 
Bokningar – där användare ser sina aktuella bokningar. 
Visa 7 dagar – där användare visar dagens schema över gruppaktiviteter samt 6 dagar framåt. 
Kalender – där användare klickar på ett datum för att visa datumets schema över 
gruppaktiviteter. 
Länk till nästa dag - där användare klickar för att visa morgondagens schema över 
gruppaktiviteter. 
Länk till veckodag - där användare klickar för att visa en viss veckodags schema över 
gruppaktiviteter. 
Köp medlemskap – där användare väljer och köper ett medlemskap. 
Registrera – där användare registrerar sig som medlem med personuppgifter. 
 

1.4 Målgrupp 
Rapporten riktar sig till akademiker inom områden som kognitionsvetenskap, datavetenskap 
och människa-maskin-interaktion samt övriga som intresserar sig för användarfokuserad 
utvärdering av system. 

1.5 Källkritik 
Hantering av källor har gjorts med ett källkritiskt förhållningssätt med avseende på 
publicerare, årtal och primärkällor. För att studera teori till arbetet söktes och hämtades källor 
främst från ACM digital library som samlar publicerade tidskrifter och konferenser inom 
området IT och datavetenskap från Association for Computing Machinery. Primärkällor har 
huvudsakligen används då de inte är beroende av andra källor och därför ses som mer 
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pålitliga. Majoriteten av de källor som använts är publicerade efter år 2000 för att nyttja 
uppdaterad information. 
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2. Teoribakgrund 
I detta kapitel beskrivs användbarhet och hur användbarhet utvärderas genom olika mått. 
Användbarhetstestning och mätning av ändamålsenlighet beskrivs närmre samt teorianalys 
där brister med mätning av ändamålsenlighet beskrivs. För ett flertal centrala begrepp har en 
översättning från engelska till svenska gjorts, en ordlista med dessa finns i appendix A. 
 

2.1 Användbarhet 
Enligt den internationella standarden ISO 9241-11 definieras användbarhet på följande sätt: 
”Den utsträckning i vilken en produkt kan användas av specificerade användare för att 
uppnå specificerade mål med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i ett givet 
sammanhang.” 
Användbarhet fokuserar enligt definitionen på ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredställelse, där ändamålsenlighet beskriver möjligheten att uppnå mål och till vilken grad 
dessa uppnås, effektivitet beskriver vilken ansträngning som krävs för att uppnå mål och 
tillfredställelse beskriver den tillfredställelse och positiva känslor som framkommer då en 
produkt används. Den kontext som nämns i definitionen består av de fyra delarna; användare, 
uppgift, utrustning och miljö. De mål som ses till bör beskrivas och kan även delas upp i 
delmål för att förklara de kriterier som finns för att ett övergripande mål ska uppnås. 
(ISO 9241-11) 
 
Användbarhet är enligt Notess (2001) ett begrepp som härstammar från ordet “användbar” 
och har blivit välkänt på grund av att många programvaror har upplevts som ”oanvändbara”. 
Notess (2001) menar att då många mekaniska produkter är svåranvända är det användandet av 
programvara som har lett till en utveckling av nya användbarhetssvårigheter. Detta har lett till 
att användbarhet inte längre kan definieras som ett binärt attribut där något antingen går att 
använda eller inte. Begreppet har utvecklats till något som beskriver ett mätbart kontinuum 
och tillhör en tydlig vetenskapsgren med egna metoder. Utöver detta beskriver även 
användbarhet tillvägagångssätt, med tillhörande mått, för att mäta användbarhet (Notess, 
2001). 
 
Tullis och Albert (2008) understryker att användbarhet inte bara syftar på användningen av 
webplatser och teknologi utan även kan handla om att försöka lista ut en skattesedel eller att 
köra en ovan bil. På grund av begreppets bredd är användbarhet därför något som alla 
påverkas av dagligen, oberoende av faktorer som kultur, kön och ålder. De har samlat olika 
användbarhetsmått och beskriver att det som mäts inte bara är användbarhet, utan även 
användarens upplevelser vid användning. Tullis och Albert (2008) har även tagit fram 
nedanstående tre kriterier för användbarhet genom att jämföra vilka likheter som finns inom 
olika definitioner av termen. 

- En användare är inblandad. 
- Användaren gör något. 
- Användaren gör något med en produkt, ett system eller annat.  
 

Ferre et al (2001) beskriver tyngden av användbarhet på följande sätt: för att en användare ska 
kunna acceptera ett system så behöver systemet vara användbart, om användare inte tror att 
systemet kommer att stödja dem i utförandet av en uppgift är användare mindre benägna att 
acceptera systemet. De menar att det är viktigt att möta användares behov eftersom det kan 
determinera huruvida användare använder systemet alls eller på korrekt sätt. Det faktum att ett 
system används behöver inte nödvändigtvis innebära att systemet erhåller en hög nivå av 
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användbarhet. Att lära känna den typiska användaren är en annan viktig aspekt inom 
användbarhet där det främst fokuseras på att ta fram användares relation med systemet som 
bland annat dennes behov, förväntningar, intressen och beteenden (Ferré, X et al, 2001). 
 

2.2 Användbarhetstestning 
För att kunna förbättra en produkts användbarhet används ofta metoder för 
användbarhetsutvärdering. Japsers (2008) beskriver två fält inom området; expertbaserade 
metoder och användarbaserade metoder. Några av de mest välanvända metoderna är 
heuristisk utvärdering, cognitive walkthrough och think-aloud där de två första är 
expertbaserade och den tredje användarbaserad (Jaspers, 2008). En annan användarbaserad 
utvärderingsmetod är användbarhetstestning. Användbarhetstest används enligt Dillon (2001) 
för att undersöka till vilken utsträckning ett system eller program stöder användare i deras 
arbete. Att testa ett program genom att låta användare utföra förutbestämda uppgifter anses ge 
en tillförlitlig och giltig bedömning av programmets användbarhet. En användarbaserad 
metod fokuserar ofta på experiment inom psykologi med tillämpning av uppgiftsanalys, 
förutbestämda beroende variabler, samt i många fall kvantitativ analys av prestation 
kompletterat med kvalitativa metoder. En typisk användarbaserad utvärdering enligt Dillon 
(2001) går ut på att låta testpersoner interagera med en teknologi genom att ge dem uppgifter 
att utföra med teknologin. Resultatet av utförandet som till exempel antal klarade uppgifter 
eller tid för uppgifter kan sedan, beroende på utvärderarens fokus, samlas in. Efter uppgifter 
utförs så tillfrågas testpersoner om åsikter eller beskrivningar av deras utförande och 
upplevelser av systemet (Dillon, 2001). 
 

2.2.1 Användbarhetsmått 
En produkts användbarhet är mätbar även om begreppet i sig inte har en standardiserad 
utgångspunkt (Notess, 2001). Detta innebär att det mätningar inte uttrycks i form av ”96 % 
användbart”. Istället mäts användbarhet genom att fastställa faktorer som användare av 
produkten, uppgifter att utföra med produkten och sammanhang av användning. Utifrån detta 
kan sedan mätningar göras på användares utförande och tillfredställelse av en produkt 
(Notess, 2001). 
 
Tullis och Albert (2008) har samlat olika användbarhetsmått och beskriver att det som mäts 
inte bara är användbarhet utan även användarens upplevelser och personliga erfarenheter. 
Måtten är ett sätt att beskriva interaktionen mellan människa och det som används ur någon 
aspekterna: ändamålsenlighet, effektivitet, tillfredställelse (dessa tre tidigare beskriva under 
2.1 Användbarhet). Användbarhetsmått måste vara observerbara, vilket inom detta område 
kan innebära möjligheten att notera att en uppgift har slutförts korrekt eller vilken tid det tagit 
för uppgiften att slutföras. Alla användbarhetsmått måste vara beräkningsbara och det som 
mäts måste även representera någon aspekt av användarupplevelsen i numeriskt format. Ett 
exempel på detta kan vara ett resultat av ett användbarhetsmått som visar att 90 % av 
användare klarade av att genomföra en uppgift under en viss tidsutsättning (Tullis & Albert, 
2008). 
 
 
Prestationsmått 
Tullis och Albert (2008) beskriver prestationsmått som det mest värdefulla mått för mätning 
av ändamålsenlighet och effektivitet, de menar att måttet är det bästa sättet att ta fram hur 
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användare faktiskt använder en produkt. Prestationsmått som används för att mäta 
ändamålsenlighet beskrivs närmre under 2.2.4 Mätning av ändamålsenlighet. 
 
Effektivitet mäter en användares ansträngning, detta ofta genom att räkna antal handlingar 
eller steg som användare gör för att lyckas med en uppgift. Ett exempel är antal klickningar på 
en webbsida som görs av en användare vid utförandet av en uppgift. Ett annat sätt att mäta 
effektivitet är tid för uppgift som mäter den tid som krävs för användare att genomföra en 
uppgift från start till slut. Detta är enligt Tullis och Albert (2008) ett väldigt bra mått för 
effektivitet hos en produkt. I de flesta fall ger en mindre mängd tid för att slutföra en uppgift 
en bättre upplevelse och det är ovanligt att användare anser att en uppgift gick för snabbt att 
genomföra. Trots detta finns det undantag som till exempel upplevelsen av ett spel där mer tid 
kan ge en bättre upplevelse. Tidmätning är enligt Tullis och Albert (2008) viktigt att inkludera 
i användbarhetstest när produkten används ofta av en och samma användare. 
 
Ett annat vanligt prestationsmått är inlärning, där det som mäts är hur prestation förändras 
över tid hos en användare (Tullis & Albert, 2008). 
 
Självrapporterande mått 
För att undersöka användares upplevelse av interaktionen med ett system används 
självrapporterande mått (Tullis & Albert, 2008). Dessa mått är viktiga eftersom användares 
subjektiva upplevelser av ett system kan påverka om användaren väljer att använda systemet 
eller inte. Självrapporterande mått samlas bäst in direkt efter en uppgift eller direkt efter ett 
genomfört användbarhetstest. Nedan beskrivs några av de självrapporterande mått som enligt 
Tullis och Albert (2008) kan ingå i ett användbarhetstest. 
 
För att ta reda på vilka aspekter av ett system som bör fokuseras på vid förbättring så kan 
förväntningsmått användas. Albert och Dixon (2003, citerad i Tullis & Albert 2008) 
introducerar förväntningsmått för att jämföra förväntad enkelhet med upplevd enkelhet. 
Förväntningsmått är av självrapporterande form där deltagare i ett användbarhetstest, före en 
uppgift, uppskattar hur svår uppgiften kommer vara och efter uppgiften bedömer hur svår 
uppgiften upplevdes som. En sjugradig skala används för båda bedömningar och jämförs 
sedan med varandra för varje uppgift. Värden för varje uppgift placeras sedan ut på ett 
punktdiagram med förväntad och upplevd bedömning som x och y-värden. Uppgifter som 
förväntas vara enkla men upplevs som svåra hamnar i området de kallar ”Åtgärda snabbt”. 
Uppgifter som förväntas vara enkla och även upplevs som enkla hamnar i området de kallar 
”Rör ej”. Uppgifter som förväntas vara svåra och upplevs som svåra hamnar i området de 
kallar ”Stor möjlighet till förbättring”. Uppgifter som förväntas vara svåra men upplevs som 
enkla hamnar i området de kallar ”Marknadsför med detta” (Albert & Dixon, 2003 citerad i 
Tullis & Albert 2008). 
 
System Usability Scale (SUS) är ett självrapporterande mått som mäter ett systems 
användbarhet med avseende på ett flertal aspekter för att ge en hög nivå av självklar validitet. 
Aspekter som bland annat mäts är komplexitet och behov av hjälp och träning vid 
användning. SUS består av tio påståenden där en femgradig likert-skala används. En etta på 
likert-skalan representerar bedömningen ”Instämmer inte alls” och en femma ”Instämmer 
helt”. Vartannat påstående i SUS är negativt ställd och vartannat positivt, detta för att tvinga 
respondenter att läsa genom varje påstående innan bedömningen görs. 100 är det högsta 
värdet som kan ges från SUS, värdet räknas ut genom att poängsätta positivt ställda 
påståenden från 0-4 och negativt ställda från 4-0. Summan av alla påståenden från en 
respondent multipliceras sedan med 2,5. Resultatet av mätningen ger en subjektiv bedömning 
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av systemets generella användbarhet, värden för enskilda påståenden kan inte säga något om 
systemets användbarhet (Brooke, 1996). Tullis och Albert (2008) har jämfört ett stort antal 
SUS-värden från olika användbarhetsstudier från olika delar av världen för att ta fram SUS-
värden att jämföra med. Deras resultat föreslog att ett SUS-värde under 60 är dåligt medan ett 
över 80 är ganska bra.  
Öppna frågor är något annat som ofta inkluderas i ett användbarhetstest, kommentarer som 
lämnas i sådan form kan sedan användas för att identifiera olika sätt att förbättra en produkt 
eller ett system (Tullis & Albert 2008). 
 

2.2.2 Testdeltagare 
Ett väl debatterat ämne är hur många testdeltagare som behövs för att utföra ett 
användbarhetstest. Tre till fyra deltagare anses vara tillräckligt för att upptäcka en produkts 
största och kanske mest allvarliga användbarhetsproblem men med detta antal kommer endast 
en liten del av alla användbarhetsproblem upptäckas (Tullis & Albert 2008). Tullis och Albert 
(2008) beskriver vidare att om en utvärdering ska utföras på flera delar av en produkt så 
behövs fler än fyra deltagare vid ett användbarhetstest. En generell regel som enligt dem kan 
ses till vid val av antal deltagare är ju tidigare en produkt är i en designfas desto mindre 
testdeltagare behövs. Andra faktorer som påverkar hur många deltagare som behövs är 
utvärderingens syfte, produktens komplexitet och vilka typer av användare som kan tänkas 
använda produkten. Debatter kring antal deltagare fokuserar i många fall på en diskussion om 
fem deltagare är tillräckligt för att upptäcka de flesta användbarhetsproblem eller inte.  
 

2.2.3 Användning av rekommendationer 
För att resultatet av en utvärdering ska kunna användas för att förbättra en produkt måste de 
användbarhetsproblem som upptäcks kunna omvandlas till lösningar och rekommendationer. 
De rekommendationer som görs måste även kommuniceras till utvecklare som måste förstå 
vikten av rekommendationerna (Dumas, Jeffries & Molich 2007). För att undersöka kvalité av 
utvärderares rekommendationer gjordes en studie av Dumas, Jeffries och Molich (2007) där 
17 arbetslag som bestod av användbarhetsutvärderare fick utvärdera samma gränssnitt med 
frivillig metod, arbetslagen fick göra kommentarer angående användbarheten hos gränssnittet. 
Kommentarerna analyserades med avseende på rekommendationer samt nyttighet och 
användbarhet av rekommendationer. Kriterierna för nyttighet var att rekommendationer 
beskriver en verkningsfull idé för att lösa ett användbarhetsproblem och inte innehåller dåliga 
förslag. Kriterierna för användbarhet var att rekommendationer beskriver exakt och i detalj 
hur en idé kan implementeras. Studien resulterade i riktlinjer för hur nyttiga och användbara 
rekommendationer bör göras. Dessa riktlinjer var följande. Kommunicera varje 
rekommendation tydligt vid begreppsmässig nivå - Rekommendationer bedömdes som inte 
nyttiga när det fanns oklarheter på en begreppsmässig nivå, detta eftersom utvecklare då kan 
ha svårt att förstå hur rekommendationen ska användas. Försäkra om att rekommendationen 
förbättrar helheten av användbarheten hos en applikation - Det är viktigt att en 
rekommendation inte förvärrar användbarheten av andra delar av en applikation. Var 
medveten om företagets begränsningar eller tekniska begränsningar – Om företagets 
begränsningar måste överskridas för att lösa ett användbarhetsproblem så bör alla alternativ 
för att undvika detta ha utforskats och nekats. Lös hela problemet inte bara en del av det – En 
rekommendation måste passa alla viktiga aspekter av lösningen, det är viktig att själva 
problemet löses och inte bara specialfall där problemet uppstår. Gör rekommendationer 
specifika och tydliga – Detaljer är viktiga för att en rekommendation ska vara användbar. 
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Undvik oklarheter i rekommendationer genom att inkludera specifika exempel – Exempel som 
förklarar rekommendationer är viktiga (Dumas, Jeffries & Molich 2007). 
 

2.2.4 Mätning av ändamålsenlighet 
Mätning av ändamålsenlighet beskriver, enligt ISO-standard 9241-11, till vilken korrekthet 
och fullständighet som mål eller delmål uppnås. Standarden beskriver följande lämpliga mått 
för att mäta ändamålsenlighet (ISO 9241-11). 
� Andel avklarade mål 
� Andel användare som klarat en uppgift 
� Genomsnittlig korrekthet av klarade uppgifter 

 
Hornbæk (2006) har undersökt tillämpningar av användbarhetsmått genom att kategorisera 
och diskutera användbarhetsmått som tillämpats i 180 studier som publicerats i Human 
Computer Interaction-journaler 1999-2001. Mått som diskuteras och kategoriserats under 
ändamålsenlighet är uppgiftsframgång, misstag, korrekthet, spatial korrekthet, precision 
hågkomst, fullständighet, utkomstkvalitet och expertbedömning. 
 
Med måttet uppgiftsframgång mäts om eller till vilken grad en användare lyckats med en 
uppgift. Detta är enligt Tullis och Albert (2008) ett väl använt mått för ändamålsenlighet. 
Måttet kräver väl definierade uppgifter med tydliga sluttillstånd och kan därför användas för 
at testa en mängd olika områden som till exempel webbsidor eller köksredskap. Om 
användare inte lyckas slutföra en uppgift så är detta ofta ett tecken på att något behöver 
åtgärdas. För att kunna avgöra om deltagare i ett användbarhetstest lyckats eller misslyckats 
med en uppgift utformas framgångskriterier, dessa är kriterier som skapats i förväg som 
användare måste uppfylla för att lyckas med en uppgift. Deltagare kan även ombes att verbalt 
redovisa att de lyckats med en uppgift. Uppgiftsframgång kan mätas som binär eller partiell 
framgång, detta eftersom det kan finnas fall där användare delvis kan lyckas med en uppgift. 
Binär framgång bör användas när det är nödvändigt att en användare slutför en uppgift. 
Exempel där binär framgång bör användas är vid utvärdering av Internet-handelsystem där ett 
företag är beroende av att användare lyckas genomföra köp (Tullis & Albert, 2008). 
 
Misstag är ett väl använt mått för ändamålsenlighet där ett misstag är en felaktig handling som 
kan leda till ett misslyckande av genomförandet av en uppgift (Tullis & Albert, 2008). Även 
Hornbæk (2006) beskriver misstag där detta mått faller in under överkategorin korrekthet. 
Under korrekthet finns också måttet spatial korrekthet och precision där det första mäter 
avståndet till målet från den position användaren väljer och det andra används vid studier om 
informationshämtning och mäter antalet korrekta hämtade dokument av antal totala hämtade 
dokument. Hågkomst är ett mått på ändamålsenlighet som mäter hur mycket information 
som användaren kan erinra efter att ha använt ett gränssnitt. Mer specifikt är det som mäts 
vilka delar av innehållet av ett gränssnitt som en användare kommer ihåg. Med måttet 
fullständighet mäts till vilken utsträckning uppgifter löses. Fullständighet används för att mäta 
ändamålsenlighet i situationer där det är mer intressant att visa att användare nått lösningar till 
olika utsträckning snarare än att visa att användare gjort fel i uppgifter. Utkomstkvalitet är ett 
mer omfattande mått på utkomsten av utförande av uppgifter, detta är till skillnad från 
korrekthetsmått mer komplicerat att mäta och försöker fånga en mer omfattande interaktion. 
Förståelse och inlärning är något som vanligtvis mäts med kvalitetsmått där ett exempel kan 
vara att mäta vad en användare har lärt sig från ett instruktionsgränssnitt (Hornbæk, 2006). 
Hornbæk (2006) beskriver även expertbedömning som ett mått på ändamålsenlighet där 
expert inom området bedömer en interaktion. 
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Hornbæk och Lai-Chong Law (2007) har senare utfört en studie med liknande data där 73 
studier som publicerats i Human Computer Interaction-journaler under 2003-2005 analyserats 
utifrån vilka användbarhetsmått som tillämpats. De kategorier som diskuteras av Hornbæk 
(2006) återanvändes i denna studie. Utav de 73 studier som analyserats var misstag och binär 
uppgiftsframgång de mest tillämpade måtten för ändamålsenlighet. 

2.3 Teorianalys 
För att mäta ändamålsenlighet tillämpas de mått som beskrivs under 2.2.4 Mätning av 
ändamålsenlighet. Gemensamt för de beskrivna mått som används för att mäta 
ändamålsenlighet är antagandet att de mål och behov som finns hos användare stöds av ett 
system eller en produkt och därför kan omvandlas till uppgifter vid test. Vid tillämpning av 
måttet uppgiftsframgång undersöks om användare lyckas genomföra en fördefinierad uppgift 
efter utsatta framgångskriterier, i bästa fall lyckas alla användare genomföra alla 
fördefinierade uppgifter som används vid ett test utan problem. Frågan är om detta innebär att 
en användares mål och behov uppnåtts och uppfyllts eller om det som egentligen mäts endast 
är till vilken grad systemets mål uppfylls. Detta eftersom systemets mål inte nödvändigtvis 
uppfyller en användares mål med systemet. 
 
Att behov och mål hos användare som tas fram vid utvecklandet av något skulle vara felaktiga 
är inte nödvändigtvis det som menas här. Där problemet kan ligga är snarare vid utvärdering 
av något som varit i drift under en tid. Om ett system utvärderas en längre tid efter det släppts 
på marknaden finns en möjlighet att de behov som tagits fram förändrats hos användare. 
Utifrån detta perspektiv bör det därför vara viktigt att ta hänsyn till eventuella nya och 
förändrade behov. 
 
Brister med de mått som används för att undersöka ändamålsenlighet är att måtten inte fångar 
upp huruvida användares behov och mål uppfylls eller hur väl användare presterar med ett 
system vid försök att uppfylla sina mål. Hur kan ett användbarhetstest försäkra om att 
ändamålsenlighet uppfylls hos ett system när det kan finnas mål och behov hos användare 
som inte upptäcks av utvärderare? En utvärderare kan omöjligt undersöka till vilken grad mål 
uppfylls om användare har mål och behov som utvärderaren inte är medveten om. Xavier 
Ferre et al.(2001) skriver att det är viktigt att möta användares behov eftersom det kan 
determinera om användare använder systemet alls eller på korrekt sätt. För att hantera dessa 
brister kan en lösning vara att grundligt undersöka användares behov och mål för att sedan 
jämföra hur dessa är genomförbara med det system som utvärderas. Genom att låta uppgifter 
till användbarhetstest bygga på sådana undersökningar kan en utvärdering ge mer omfattande 
resultat. Detta möjliggör för en mätning av hur väl uppgifter som baserats på användares 
behov och mål genomförs. 
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3. Översiktlig ansats för mätning av ändamålsenlighet 
Brister med de mått som används för att mäta ändamålsenlighet skulle kunna hanteras genom 
att undersöka användares behov och mål som en del av en utvärdering. För att inkludera dessa 
faktorer i en utvärdering bör därför användare studeras närmre. I föreliggande studie önskades 
utvärdering göras på ett befintligt bokningssystem som används av olika företag, detta innebar 
att det fanns regelbundna användare av bokningssystemet. Ett försök att inkludera användares 
behov och mål gjordes genom att i två steg utvärdera systemet. I det första steget (steg1) 
utfördes en intervjustudie med erfarna användare av systemet som deltagare. Syftet med 
intervjuer var att genom frågor om hur de själva använder systemet kunna avslöja användares 
behov och mål. Detta för att, med hjälp av den informationen, utforma uppgifter till ett 
användbarhetstest. I det andra steget (steg 2) undersöktes om de utformade uppgifterna från 
steg 1 gick att genomföra med systemet samt hur oerfarna deltagare presterar med och 
tillfredställs av systemet. Meningen med denna nya ansats var tillämpa ett mått på 
ändamålsenlighet som bygger på undersökning av användares befintliga behov och mål, detta 
för att kunna ge en klarare bild över hur användare presterar med systemet utifrån deras 
ändamål. 
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4. Steg 1 - Intervjuer 
Det första steget i studien består av en intervjustudie där uppgifter utformats inför 
användbarhetstest utifrån befintliga användares behov och mål vid användning av systemet. 
Kapitlet beskriver metod, analys och resultat från steg 1.  
 

4.1 Metod 
Bokningssystemet 
För att få en bild över hur bokningssystemet används av olika företag utforskades några av 
BRP systems kunders webbplatser, det som noterades var vilka funktioner som användes och 
hur många funktioner som användes. En demo över olika funktioner som BRP systems 
erbjuder vid försäljning av ett bokningssystem sågs även genom för att undersöka hur 
bokningssystemet kan användas.  
 
Intervjustudie med erfarna användare av bokningssystemet 
För att ta reda på vilka mål och behov som finns vid användandet av ett bokningssystem 
intervjuades personer som regelbundet använt eller använder ett system som BRP systems har 
installerat till en kund. Den version som deltagarna var användare av tillhörde en 
idrottsförening med egen idrottshall och gym. 
 
Deltagare 
Fem personer deltog i intervjustudien där alla deltagare regelbundet antingen använder eller 
har använt en version av bokningssystemet. Intervjuerna skedde enskilt med deltagare. 
Deltagarna var i åldern 21-25 och var alla studenter vid Linköpings Universitet. Deltagarna 
valdes ut genom bekvämlighetsurval. 
 
Intervjuer 
För att samla in data användes semistrukturerade intervjuer där en intervjumall som utformats 
i förväg användes som stöd. Mallen lämnade öppet för följdfrågor. Intervjumallen bestod av 
frågor som riktades mot deltagarnas användning av bokningssystemet och försökte få 
deltagarna att beskriva så detaljerat som möjligt deras användning och erfarenheter av 
systemet. De frågor som intervjumallen bestod av är listade nedan. Följdfrågor anpassades 
utifrån deltagares svar, text inom parentes visar ett exempel på följdfrågor som användes. 
 

1. På vilka sätt har du använt systemet?  
2. Hur gick det till när du (tecknade medlemskap/registrerade/bokade massage…) 
3. Berätta om när du senast bokade ett (pass/massage/hallbana…) 
4. Hur ofta bokar du (pass/massage/hallbana…) 
5. Bokar du pass på andra sätt än med systemet?(–när, varför?) 

 
Alla intervjuer varade i ca sju minuter. Ljud under intervjuer spelades in och transkriberades 
för senare analys. 
 

4.2 Analys 
För att analysera det transkriberade materialet användes en version av metoden 
meningskoncentrering. Meningskoncentrering innebär att intervjudeltagares yttranden 
beskrivs mer koncist för att ta fram betydelsen. Metoden består av fem steg som beskrivs 
nedan (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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1. Läs genom hela intervjun och få en känsla av helheten 
2. Fastställ de “naturliga meningsenheterna” 
3. Fastställ teman för meningsenheterna 
4. Ställ frågor till meningsenheterna utifrån undersökningens syfte 
5. Knyt samman intervjuns centrala teman till en helhet, en deskriptiv utsaga 

 
De tre första stegen användes genom att först låta det transkriberade materialet läsas genom 
för att uppnå en helhetsbild och sedan ta ut de naturliga meningar som fanns i materialet. 
Därefter bildades teman utifrån meningar där ett tema beskrev den intervjuades behov och 
mål med systemet. Utifrån dessa teman bildades sedan uppgifter till användbarhetstest där 
uppgifterna försökte spegla de teman som tagits fram. 
 

4.3 Resultat 
Resultatet av de teman som tagits fram finns i Appendix B. De uppgifter som dessa teman 
resulterade i presenteras nedan i tabell 1. 
 
Uppgifter 

 
Uppgifter 
Registrera dig 

Köp ett medlemskap 

Boka veckans träningspass, 3 olika under samma vecka där ena är ett *pass* 

Boka en reservplats på *fullt pass*, vilken reserv är du? 

Ta reda på vilka gruppaktivitetsträningspass det finns den *datum / idag* 

Avboka alla dina bokade träningspass 

Ta reda på vilka möjliga tider som finns för en massage på 30 minuter den *datum* 

Boka ett träningspass som *beskrivning* (till exempel ”passar alla nivåer”) 

Köp ett medlemskap som ger *beskrivning* (till exempel ”fri tillgång till gymmet”) 

Lägg in en påminnelse för att göra bokningar inför den kommande veckan 

Ta reda på vad någon av dina vänner har bokat för pass den kommande veckan och boka in en tid vid 
samma pass 

Tabell 1. Översikt över uppgifter till användbarhetstest utifrån teman. 
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5. Steg 2 - Användarutvärdering 
Det andra steget i studien består av utförandet av ett användbarhetstest för att undersöka 
användares interaktion med systemet med avseende på prestation och tillfredställelse. 
Underlag för användbarhetstest finns i appendix C. 
 

5.1 Metod 
 
Deltagare 
Nio personer deltog i användbarhetstestet där ingen av deltagarna tidigare använt någon 
version av bokningssystemet. Kriteriet för deltagande var svensktalande personer utan tidigare 
erfarenhet av systemet. Deltagarna av testet var i åldern 21-32 år och alla bosatta i  
Linköping. Sju av deltagarna var män. 
 
Innan användbarhetstestet 
Innan användbarhetstestet genomfördes undersöktes den demo-installation som skulle 
användas, detta för att säkerställa vilka uppgifter som var möjliga att utföra med den. Ett 
pilottest med en deltagare utfördes sedan för att säkerställa att alla uppgifter och enkäter gick 
att förstå. Efter pilottestet togs även beslutet att olika deltagare skulle utföra uppgifterna i 
olika ordning för att undvika att inlärning av en uppgift alltid påverkar en annan då några av 
uppgifterna var väldigt lika, detta var något som kommenterades av försökspersonen från 
pilottestet. Pilotdeltagaren räknades även in som deltagare av användbarhetstestet eftersom 
inga mer förändringar gjordes. 
 
Uppgifter 
De uppgifter som användes i användbarhetstestet var de uppgifter som steg 1 resulterade i, 
förutom de uppgifter som inte gick att genomföra i systemet på grund av avsaknaden av 
funktioner för dessa. Uppgifterna beskrevs med tillhörande scenarier för att ge deltagarna en 
bild av uppgiften. Uppgiftsbeskrivningen innehöll även en uppmuntran om att meddela när 
deltagare kände sig färdig samt för vissa uppgifter meddela extra efterfrågad information. Alla 
deltagare fick en unik ordning på uppgifterna där gemensamt för alla ordningar var att uppgift 
1 alltid var först och uppgift 6 alltid sist eller näst sist, detta på grund av att dessa uppgifter 
inte gick att göras i någon annan ordning. En lista med de uppgifter som användes i 
användbarhetstestet kan ses nedan. Uppgifterna kommer från tabell 1. 
 
Uppgift 1: Registrera dig som medlem, meddela när du anser att du är färdig. 
Uppgift 2: Köp ett medlemskap, meddela när du anser att du är färdig. 
Uppgift 3: Boka in tre olika träningspass under samma vecka där ena är ett cykel-pass, meddela när du anser att 
du är färdig. 
Uppgift 4: Boka en reservplats på TRX den 9/3, meddela vilken reservplats du har när du anser att du är färdig. 
Uppgift 5: Ta reda på vilka träningspass som finns att välja mellan den 12/3 och meddela vilka dessa är när du 
anser att du är färdig. 
Uppgift 6: Avboka alla dina bokade träningspass och meddela när du anser att du är färdig. 
Uppgift 7: Ta reda på vilka tider som finns för massage den 9/3 med massören Erik och meddela alla tider när 
du anser att du är färdig. 
 
Mått 
Det som mättes innan användbarhetstestet var hur många av de framtagna uppgifterna som 
var möjliga att utföra med systemet. Det som mått som användes under användbarhetstestet 
var för att mäta prestation; uppgiftsframgång och tid för uppgift, för att mäta tillfredställelse: 
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förväntningsmått och SUS – system usability scale samt en öppen slutfråga som tillät 
deltagare att kommentera systemet. För att få en uppgift godkänd krävdes det att deltagare 
uppfyllde de framgångskriterier som fanns för varje uppgift, dessa ej synliga för deltagare. 
Det krävdes även att deltagare uppfyllde framgångskriterierna utan att fråga om hjälp. De 
framgångskriterier som användes kan ses i tabell 2. 
 
 
Framgångskriterier 

1. Få bekräftelser på registrering och rapportera klar 

2. Få bekräftelser på skuld och rapportera klar 

3. Få 3 st under en vecka (där ena är ”cykel 45 min”) till gröna rader och rapportera klar 

4. Rapportera in rätt nummer för reserv och rapportera klar 

5. Rapportera in alla pass som står under 12/3 och rapportera klar 

6. Bekräfta alla avbokningar även reservbokningen och rapportera klar 

7. Rapportera in alla tillgängliga massages med ”Erik” den 9/3, rapportera klar 

Utan assistans – fullt godkänd 

Med assistans – ej godkänd 
 
Tabell 2. Framgångskriterier 
 
Utförande 
Alla deltagare utförde användbarhetstestet i samma rum med samma försöksledare, vid olika 
tillfällen. Användbarhetstestet utfördes på en dator i rummet. Deltagare informerades om att 
de var anonyma samt om deras rätt att avbryta testet vid önskan. De informerades även om att 
testet var en del av en utvärdering av det system som de snart skulle interagera med. 
Deltagarna fick därefter ett häfte med tre demografiska frågor och sju uppgifter, vid varje 
uppgift fanns ett förväntningsmått, en skala med sju grader där deltagarna innan varje uppgift 
fick fylla i uppskattad svårighetsgrad av uppgiften och efter varje uppgift upplevd 
svårighetsgrad av uppgiften. Varje gång deltagare tittade på datorskärmen för en ny uppgift 
startades tidtagning för uppgiften, tidtagningen stoppades när deltagare rapporterade att de var 
klar. Deltagare var omedvetna om tidtagningen. Efter varje uppgift markerades även om 
deltagaren uppfyllt kraven för korrekt genomförd uppgift eller ej. Försöksledaren observerade 
hela testet och antecknade löpande under testets gång samt svarade på eventuella frågor. Efter 
alla uppgifter rapporterats klara fick deltagare svara på SUS-enkäten samt den sista frågan 
som lämnade öppet för övriga kommentarer. 
 

5.2 Resultat 
Nedan presenteras resultaten från användarutvärderingen. Användargrundade uppgifter 
beskriver antal uppgifter som var genomförbara med systemet. Resultat från 
användbarhetstest och de mått som används presenteras. 
 

5.2.1 Användargrundade uppgifter 
Sju (63,6 %) av de elva uppgifter som tagits fram i steg 1 var genomförbara med systemet och 
kunde användas till användbarhetstest av systemet. Under Uppgiftsframgång i kapitel 6.2.2 
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presenteras en tabell som beskriver deltagares uppgiftsframgång samt vilka uppgifter som ej 
kunde genomföras. 
 

5.2.2 Användbarhetstest 
 
Teknikerfarenhet 
Deltagarnas teknikerfarenhet varierade mellan 3 och 5 där 1 representerade ingen 
teknikerfarenhet och 5 mycket teknikerfarenhet. 33 % av deltagarna skattade sin 
teknikerfarenhet till 3, 33 % till 4 och 33 % till 5. 
 
Uppgiftsframgång 
I tabell 3 presenteras resultat för uppgiftsframgång per uppgift. 100 % innebär att alla 
deltagare uppfyllde framgångskraven utan att behöva fråga om assistans. Genomsnittet, av 
procentvärde för varje uppgift, för deltagares framgång över alla uppgifter var 90,48 %. 
 

 
Tabell 3. Antal procent av deltagare som klarat varje uppgift. 
 
 
Justerad uppgiftsframgång 
I tabell 4 presenteras resultat för uppgiftsframgång per uppgift där även ogenomförbara 
uppgifter räknas med, dessa som 0 %. Tabellen utgår från de ursprungliga uppgifter som 
utformats utifrån intervju med användare. Genomsnittet för deltagares framgång över alla 
uppgifter, inklusive de ogenomförbara där värdet blir 0 %, var 57,58 %. 
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Tabell 4. Antal procent av deltagare som klarat varje uppgift inklusive ogenomförbara 
uppgifter. 
 
System Usability Scale (SUS) 
I tabell 5 presenteras medelvärdet för deltagarnas SUS-betyg. Där 100 är högsta möjliga 
resultat vid en mätning. Resultatet visar ett medelvärde på 78,8 med ett konfidensintervall 
(markerat med en linje på stapeln i tabellen) på 15,3 med 95 % säkerhet. 

 
Tabell 5. SUS medelvärde för alla deltagare. 
 
Enkätfråga 
Nedan presenteras resultatet utifrån den enkätfråga som lämnade öppet för övriga 
kommentarer på systemet. De kommentarer som gjordes har formulerats om för att beskriva 
mer generellt vad deltagare beskrivit. 
 
� Saknar information om vad de olika korten/medlemskapen innebär. 
� Otydliga menyval. 
� Konstigt att behöva göra sökning för att se möjliga tider för massage. 
� Saknar att kunna söka och filtrera träningspass. 
� Saknar information om vad de olika tjänsterna innebär. 
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� Otydlig bekräftelse på bokning.  
� Saknar sammanställning av gjorda bokningar. 
� Saknar att kunna koppla ihop bokade datum med online-kalender. 
� Saknar en enkel översikt över träningspass. 
� Krångligt när rubriker/menyval påminner om varandra. 
� Otydligt vilket menyval som tillhör vad. 
� Otydligt vilken reservplats som tilldelats. 
� Saknar att kunna se gjorda bokningar medan nya görs. 
� Saknar information om vad bokningar innebär. 

 
Förväntningsmått 
I tabell 6 presenteras resultaten från förväntningsmåttet för varje uppgift där 1 på skalan 
representerar ”väldigt svår” och sju representerar ”väldigt lätt”. Medelvärde för både 
förväntad och upplevd enkelhet är för alla uppgifter ligger i området ”Rör inte”, vilket innebär 
att deltagare både förväntade och sedan bedömde uppgifter som enkla. 
 

 
Tabell 6. Deltagares medelvärde per uppgift av förväntad och upplevd enkelhet. 
 
Tid för uppgift 
I tabell 7 presenteras resultaten från den tidtagning som gjordes för varje uppgift. Deltagares 
resultat har jämförts med en ”erfaren användare”, en person som i förväg vet hur systemet 
fungerar. 
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Tabell 7. Deltagares medelvärde av sekunder för varje uppgift jämfört med erfaren 
användares. 
 
Enkelt t-test (Eng. one sample t-test) användes för att jämföra deltagares tid med ett värde 
som representerar erfarna användare. Deltagare (oerfarna användare) tog signifikant längre tid 
på sig att utföra uppgift 1 (M = 64,33, SD = 12,58) än en erfaren användare av systemet, t(8) 
= 5,8 p < .05. En signifikant skillnad med 95 % säkerhet fanns mellan deltagare och erfaren 
användare för alla uppgifter som utfördes, se tabell 8. 
  
Uppgift Medelvärde Standardavvikelse t-test 
Uppgift 1 
Uppgift 2 
Uppgift 3 
Uppgift 4 
Uppgift 5 
Uppgift 6 
Uppgift 7 

64,33 
41,11 
49,44 
27,78 
33,56 
25,33 
40,67 

12,58 
22,24 
25,76 
13,33 
20,33 
16,39 
12,80   

t(8) = 5,8 p < .05 
t(8) = 4,466 p < .05 
t(8) = 4,477 p < .05 
t(8) = 4,676 p < .05 
t(8) = 3,47 p < .05 
t(8) = 2,44 p < .05 
t(8) = 6,48 p < .05 

Tabell 8. t-test för deltagare jämfört med erfaren användare. 
 
Observationsanteckningar 
Anteckningar fördes under användbartests gång och beskriver vilka problem och oförståelse 
deltagare visade på under testet, anteckningarna presenteras nedan. 
 
Deltagare verkade förvirrade vid uppgift 2 som bestod av att ”köpa ett medlemskap” då det 
inte fanns någon information om vad olika medlemskap innebar och kommenterade på detta 
under uppgiftens gång. Förvirring uppkom även när deltagare märkte att det gick att teckna 
medlemskap under två olika menyval, vilket menyval som användes varierade mellan 
deltagare där vissa verkade ha svårt att välja vilken. 
 
Vid uppgifter som handlade om att hitta eller boka träningspass (uppgift 3,4,5) fanns det 
deltagare som direkt hittade rätt menyval (”boka gruppaktivitet”) men även de som letade 
efter träningspass under menyvalen ”boka tjänst” och ”bokningar” deltagare kommenterade 
även att menyvalen var otydliga (se enkätsvar). För att se översikt över träningspass under en 
veckas period som finns en knapp som heter ”visa 7 dagar” som ger det snabbaste sättet att 
göra bokningar på olika dagar, trots detta var det bara en av nio deltagare som använde 
knappen. De deltagare som inte använde knappen använde sig av mer omständiga vägar som 
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till exempel att skriva in ett nytt datum i ”datumfältet” eller klicka på en annan veckodag för 
att visa en annan dags träningspass. Några av deltagarna använde kalendern för att boka 
träningspass på olika dagar. 
 
När deltagare sedan rapporterade ”klar” på uppgifter som behandlade bokningar fanns en viss 
osäkerhet om bokningen genomförts eller inte hos vissa deltagare och rapporteranden som 
”jag tror jag är klar” gjordes. 
 
Vid uppgift 4 som bestod av avbokning av alla träningspass syntes en viss frustration hos 
somliga deltagare när de bekräftade sina avbokningar. Att avboka ett träningspass kan göras 
antingen genom att ta fram en översikt över en eller flera dagar under ”boka gruppaktivitet” 
och ta fram den eller de dagarna en boknings gjorts på eller genom att gå in under menyvalet 
”bokningar” och se sina aktuella bokningar. Deltagare använde sig av olika sätt för detta men 
i de fall där deltagare använde sig av att ta fram en översikt över dag med tillhörande 
träningspass var det ingen som lyckades ta fram flera dagar samtidigt (som hade varit det 
bättre sättet än att endast visa en dag i taget). Det fanns även fall där deltagare försökte 
komma ihåg vilka datum de genomfört bokningar på och skriva in dessa datum i datumfältet 
för att på så sätt hitta sina bokningar och avboka dessa. 
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6. Diskussion 
Nedan diskuteras studiens metod och resultat. 

6.1 Metod 
Metod och utförande av studien diskuteras med fokus på val av metod och möjliga 
påverkande faktorer vid utförandet. 

6.1.1 Intervjuer 
Kriteriet för deltagare av intervjustudien var personer som regelbundet använder eller tidigare 
använt någon av BRP systems bokningsfunktioner hos ett företag. Att några av deltagarna inte 
använt systemet på en längre tid kan ha påverkat intervjusituationen då de blev tvungna att 
tänka efter hur de använt systemet för att kunna svara på frågorna. En annan faktor som kan 
ha påverkat deltagare är att de inte använde systemet när de intervjuades och kan ha haft svårt 
att minnas alla systemets delar. Trots detta verkade alla deltagare ha en klar bild över 
användningen av systemet. Semistrukturerad intervju valdes för att möjliggöra för följdfrågor 
att få ut så mycket data som möjligt ur intervjudeltagare. 
 

6.1.2 Användargrundade uppgifter 
Utav de mått som enligt Hornbæk (2006) och Hornbæk och Lai-Chong Law (2007) används 
för att mäta ändamålsenlighet finns det inget mått som tar hänsyn till användares mål och 
behov. För att mått som uppgiftsframgång ska kunna säga något om en produkt bör därför 
uppgifter grundas så att de speglar användares mål och behov. Utifrån detta resonemang 
utfördes intervjuer för att identifiera de behov och mål som fanns hos användare. I detta fall 
fanns användare som regelbundet använt systemet och därför passade bra som deltagare av 
intervjuer. Inför testning av något som är i utvecklingsfas kan det vara svårt att använda 
intervjuer i samma syfte, om deltagare av intervjuer är helt främmande till det som ska 
utvärderas kan mål och behov vara svårt att identifiera då deltagare kanske inte är lika 
medvetna om sina behov.  
 

6.1.3 Användbarhetstest 
 
Mått 
Uppgiftsframgång valdes som mått till användbarhetstestet utifrån syftet att fokusera på 
användares prestation samt eftersom uppgiftsframgång är ett väl använt mått som visar tecken 
på vad som behöver förbättras i ett system. Om användare misslyckas med en uppgift tyder 
detta ofta på att en designåtgärd behövs (Tullis & Albert, 2008). Binär uppgiftsframgång 
valdes framför partiell då systemet finns i bruk hos andra företag och används dagligen, det är 
alltså ett fungerade system som även är relativt simpelt. Användare bör därför lyckas med 
varje uppgift i systemet utan hjälp. 
 
Misstag övervägdes som mått men valdes bort på grund av begreppets vida omfång. Ett 
misstag kan bestå av väldigt många olika sorters handlingar och eftersom alla uppgifter som 
utformats till testet förväntades ta väldigt kort tid vid genomförande var det inte sannolikt att 
en ensam försöksledare skulle kunna upptäcka alla misstag. Om videoinspelning hade använts 
under testets gång hade chansen varit större att misstag skulle kunna samlas in korrekt. 
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Förväntningsmått används för att visa vilka aspekter av ett system som bör fokuseras på vid 
förbättring genom att låta användare läsa en uppgift och uppskatta enkelheten av uppgiften på 
en skala och sedan bedöma uppgiftens enkelhet på en liknande skala efter uppgiften utförts. 
Måttet valdes eftersom det ger en bild över vilka uppgifter som användare anser svårare än de 
borde vara och därigenom kan avslöja vilka delar av systemet som är problematiska. 
Deltagare av testet fick först läsa uppgiften och sedan kryssa i uppskattad enkelhet på en skala 
därefter fick de utföra uppgiften och sedan kryssa i upplevd enkelhet. Deltagare kunde se vad 
de svarat på uppskattad enkelhet när de kryssade i upplevd enkelhet för samma uppgift, detta 
kan ha påverkat de svar deltagare gav på upplevd enkelhet då de kan ha hindrats från att ge en 
spontan bedömning, det är troligt att deras bedömning gjordes i förhållande till den 
uppskattade enkelheten. 
 
SUS (System usablity scale) ger ett övergripande mått på ett systems användbarhet till 
skillnad från förväntningsmått och valdes därför till testet. Värdet som SUS ger kan även 
jämföras med SUS-värden från en stor samling studier som gjorts av Tullis och Albert (2008). 
Vartannat SUS-påstående var enligt mallen negativt ställd och vartannat positivt ställd, detta 
kan ha medfört förvirring och bidragit till att deltagare kryssat i fel ruta eftersom till exempel 
alternativet ”instämmer helt” ibland är negativt och ibland positivt. Motsatsen till detta 
scenario kan vara att deltagare tvingats läsa alla påståenden mer noggrant innan de svarat. 
 
För att komplettera ovanstående mått och säkerställa att deltagares upplevelser av systemet 
samlats in fick deltagare skriva ner egna kommentarer på en öppen enkätfråga. 
Observationsanteckningar under testets gång användes för att kunna jämföra deltagares 
prestation med deras självrapporterade upplevelser av systemet. Eftersom nästan varje uppgift 
utfördes under en minut av deltagare, gjordes bara korta anteckningar av försöksledaren. 
 
Val av de mått som användes i användbarhetstestet begränsades av försöksledarens fysiska 
möjligheter, endast en försöksledare medverkade vid testet och eftersom ingen 
videoinspelning gjordes kunde inte fler mått användas under testets gång. Hade 
användbarhetstestet utförts av ett helt arbetslag hade fler mått kunnat användas. 
 
Deltagare 
Nio personer deltog i användbarhetstestet där kriteriet var att vara svensktalande samt ej ha 
tidigare erfarenhet av någon av BRP systems skapade bokningssystem. Antalet nio är 
betydligt mer än vad som krävs för att hitta de allvarligaste användbarhetsproblemen (3-4 
personer) eftersom denna siffra är mer relevant tidigt i en designfas. Systemet som testades är 
ett system som inte är tidigt i en designfas utan i dagsläget säljs och används och därför 
användes nio deltagare för att hitta en större mängd av alla användbarhetsproblem. 
Bekvämlighetsurval användes på grund av tidsbegränsningen och detta medförde att alla 
deltagare var i åldern 21-32 och bosatta i Linköping. Deltagarna representerar därför inte alla 
möjliga slutanvändare som BRP systems sålda bokningssystem kan tänkas passa. Önskvärt 
hade varit att låta personer ur flera olika målgrupper medverka i testet. 
 

6.2 Resultat 
Resultat från studien diskuteras nedan och slutligen presenteras en lista med 
förbättringsförslag utifrån diskussionen. 
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6.2.1 Intervjuer 
De intervjuer som gjordes resulterade i uppgifter till användbarhetstest utifrån teman över 
användares behov och mål med en version av det utvärderade systemet. Alla teman kunde inte 
användas för att utforma uppgifter till systemet. Dessa teman speglade bland annat deltagares 
behov och mål med något annat än systemet men bland dessa teman fanns också behov som 
stöds av systemet men inte var möjliga att utföras under en och samma testsession.  
 

6.2.2 Användargrundade uppgifter 
Utav de mått som enligt Hornbæk (2006) och Hornbæk och Lai-Chong Law (2007) används 
för att mäta ändamålsenlighet finns det inget mått som tar hänsyn till användares mål och 
behov. För att mått som uppgiftsframgång ska kunna säga något om en produkt bör därför 
uppgifter grundas för att spegla användares mål och behov. Utifrån detta resonemang 
utformades och testades en ny ansats till mätning av ändamålsenlighet i form av ett mått med 
hänsyn till användares mål och behov.  
 
Utav de uppgifter som tagits fram ur intervjustudie var sju av elva uppgifter genomförbara 
med systemet.  
 
Att undersöka vilka av de utformade uppgifter som kan genomföras med systemet visade sig 
vara ett relativt enkelt tillvägagångssätt att ta reda på om användares behov och mål uppfyllts. 
Antingen går uppgiften att utföras i systemet eller så har systemet helt enkelt inte stöd för att 
uppgiften ska kunna utföras. Xavier Ferre et al (2001) skriver att det är viktigt att möta 
användares behov eftersom det kan determinera om användare använder systemet alls eller på 
korrekt sätt. Detta är ett starkt argument för att mätning hur användares behov och mål 
tillfredsställs är nödvändigt och därför bör inkluderas vid utvärdering.  
 
Tabell 4 under 5.2 Resultat visar en bild över hur väl användare lyckats genomföra uppgifter 
där även ogenomförbara uppgifter räknas med. Mätningen kan ses som en utökning av 
uppgiftsframgång då den undersöker hur väl användare lyckas med de mål och behov med 
systemet som tidigare tagits fram. Att tabell 4 avslöjar att användare verkar ha mål och behov 
som inte kan uppfyllas av systemet kan innebära att måttet har betydelse för 
användbarhetstestning. Nedan listas de uppgifter som fick 0 % då de ej kunde genomföras i 
systemet. 
 

� Boka ett träningspass som *beskrivning* (till exempel ”passar alla nivåer”) 

� Köp ett medlemskap som ger *beskrivning* (till exempel ”fri tillgång till gymmet”) 

� Lägg in en påminnelse för att göra bokningar inför den kommande veckan 

� Ta reda på vad någon av dina vänner har bokat för pass den kommande veckan och boka in en 
tid vid samma pass 

 
Dessa fyra uppgifter har enligt intervjudata betydelse för användares behov och mål vid 
användning av det utvärderade systemet. Tabell 3 visar uppgiftsframgång av genomförbara 
uppgifter och ger en bild över hur användare lyckats med dessa. Tabell 4, det justerade måttet 
på uppgiftsframgång, visar vilka uppgifter som användare är i behov av samt hur väl de 
presterar på uppgifterna. Hade uppgifter utformats endast utifrån systemets nuvarande 
funktioner så hade dessa behov hos användare troligtvis aldrig avslöjats. Att ta hänsyn till 
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dessa faktorer vid användbarhetstestning medför en mer omfattande utvärdering där 
användares behov och mål inkluderas vid mätning. 
 
Det genomsnittliga värdet för deltagares framgång för alla uppgifter var 90,48 % och vid 
inkluderande av ogenomförbara uppgifter, vid justerad mätning av uppgiftsframgång, var 
detta värde 57,58 %. Inkluderandet av ogenomförbara uppgifter gav ett avsevärt sämre värde 
för deltagares prestation. Mätning med justerad uppgiftsframgång ger alltså en helt 
annorlunda bild av hur väl användare presterar med systemet. Skillnad mellan dessa värden 
skulle kunna innebära att mätning av traditionell uppgiftsframgång misslyckas med att ge en 
fullständig bild av användares framgång med systemet. 
 
Trots dessa skillnader mellan mätning av uppgifter och inkluderandet av ogenomförbara 
uppgifter behöver det inte nödvändigtvis betyda att stöd för uppgifterna måste utvecklas i 
systemet. Ogenomförbara uppgifter pekar däremot på behov och mål som kan tas hänsyn till 
vid vidareutveckling eller omsdesign av system. Att hålla dessa i åtanke vid omdesign kan 
tänkas ge en klarare bild över vad som behöver förbättras. 
 
Komplikationer med ny ansats 
Risker med att mäta uppgiftsframgång justerad på detta sätt ligger i att undersöka användares 
behov och mål. En felaktig bild av vilka behov och mål som finns kan leda till att ett system 
verkar uppfylla dessa sämre än vad det gör. Vidare kan detta leda till att ett system designas 
för att ge stöd till uppgifter som användare inte behöver. Om ett system designas utifrån mål 
och behov som inte finns hos användare finns det risk för att användares upplevelser av 
systemet försämras. För att undvika detta är det därför viktigt att vara noggrann vid analys av 
data som används för att ta fram dessa behov och mål. Det kan även finnas svårigheter med 
att omvandla användares behov till uppgifter till användbarhetstest. Under 6.2.1 Intervjuer 
beskrivs några exempel på identifierande behov som inte kunde användas som uppgifter vid 
användbarhetstestning. Det innebär att den justerade uppgiftsframgången inte mäter 
användares alla behov och mål utan endast de som går att utforma till uppgifter till 
användbarhetstest. Den justerade uppgiftsframgången säger dock fortfarande mer om hur 
användare presterar med systemet utifrån deras behov än vad den traditionella 
uppgiftsframgången gör. 
 
I 2.3 Teorianalys beskrivs risken att behov hos användare, efter ett system varit i drift under 
en tid, kan ha förändrats. Detta är något som även bör tas hänsyn till efter en utvärdering. 
Även om ett system utvärderas och designas om så kan användares behov komma att 
förändras och utvecklas med tiden. Resultat av användning av den nya ansatsen visar vikten 
av att undersöka behov och mål inför en utvärdering men efter omdesign utifrån en 
utvärdering av detta slag kan dessa behov och mål komma att förändras och utvecklas. Att 
dessa kan förändras kan ses som problematiskt då ett system designas för att uppfylla dem 
men det är även något som beskriver vikten av att utvärdera system och produkter.  

 

6.2.3 Användbarhetstest 
 
Uppgiftsframgång 
De genomförbara uppgifter som deltagare misslyckades med (ej 100 % av deltagare klarade) 
utifrån definierade framgångskriterier listas nedan. För klargörande se tabell 4. 
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Uppgift 4: Boka en reservplats på TRX den 9/3, meddela vilken reservplats du har när du anser att du är färdig. 
Uppgift 5: Ta reda på vilka träningspass som finns att välja mellan den 12/3 och meddela vilka dessa är när du 
anser att du är färdig. 
Uppgift 7: Ta reda på vilka tider som finns för massage den 9/3 med massören Erik och meddela alla tider när 
du anser att du är färdig. 
 
Det finns självklart en möjlighet att deltagare inte läst uppgifterna tillräckligt noggrant och 
därför inte klarat av framgångkriterierna. Gemensamt för ovanstående uppgifter är dock att 
alla inkluderar uppgiften att leta efter ett speciellt datum i systemet. Resultatet visar att 
representation av olika dagar och datum i systemet är ett område som kan fokuseras på vid 
förbättring.  
 
Förväntningsmått 
Resultaten från förväntningsmåttet visar att deltagare inte upplevde någon del av systemet 
som svår, deltagare av testet både uppskattade att en uppgift skulle vara enkel och sedan 
ansåg att uppgiften var enkel. Detta betyder att deltagare upplever att uppgifterna både borde 
vara och är enkla. Deltagares bedömningar av enkelhet kan möjligtvis vara kopplat till deras 
uppskattade teknikvana som låg mellan 3 och 5 (där 1 representerade ingen teknikerfarenhet 
och 5 mycket teknikerfarenhet). En hög teknikvana kan förklara att uppgifter uppskattades 
samt bedömdes som enkla. Då både teknikvana och förväntningsmått är självskattningar av 
deltagare kan deltagare ha styrts av sin högt skattade teknikvana vid uppskattning av enkelhet 
för uppgifter. Trots den högra frekvensen av uppskattad och upplevd enkelhet hos deltagare 
fanns det fall där deltagare kryssat i att en uppgift var ”väldigt enkel” på en uppgift som inte 
avklarats korrekt av deltagaren eller efter deltagaren frågat om hjälp vid en uppgift. Detta 
innebär att det finns en skillnad i hur deltagare upplever systemet och hur väl de faktiskt 
presterar. Trots att deltagare bedömde en uppgift som enkel avslöjar observationsanteckningar 
svårigheter och förvirring när det kom till att hitta rätt och förstå att en uppgift avslutats. 
 
Tid 
Att deltagare (oerfarna användare av systemet) signifikant tog längre tid på sig att genomföra 
alla uppgifter än den erfarne kan bero på att de först tvingas läsa genom alla menyval för att 
sedan bestämma vilken de ska välja. Resultaten kan möjligtvis förklaras med hjälp av de 
enkätsvar som gavs då dessa handlade om att systemets rubriker och menyval var otydliga 
eller krångliga, saknad av information om vad bokningar och köp innebär samt otydligheter 
kring sökning och översikt av bokningar. Observationsanteckningar beskriver även att 
deltagare upplevde förvirring och svårigheter att hitta rätt information och välja rätt val. 
Eftersom en erfaren användare vet var all information hittas och är van vid de funktioner som 
finns i systemet stöter denne troligtvis inte på dessa svårigheter och behöver därför inte lika 
mycket tid för att genomföra en uppgift. Att deltagares tid endast jämfördes mot en erfaren 
användare kan innebära att resultatets reliabilitet inte är lika hög som önskas. Vanligtvis 
används enkelt t-test för att jämföra en grupps värde med ett känt värde och i detta fall 
representerar den erfarne användaren detta värde, att värdet endast bygger på en person kan 
innebära att det inte är ett sannolikt värde för erfarna användare och en mätning med en grupp 
erfarna användare skulle ge bättre resultat vid mätning. 
 
SUS 
Det SUS-värde som användbarhetstestet resulterade i var 78,8 av 100 möjliga med ett 
konfidensintervall på 15,3. Ett SUS-värde under 60 ses som dåligt medan ett över 80 ses som 
ganska bra (Tullis & Albert, 2008). Då värdet ligger under 80 kan detta innebära att systemet 
behöver förbättras något.  
 



 25 

Förbättringsförslag utifrån resultat 
Deltagare av användbarhetstestet upplevde enligt presenterade resultat förvirring kring 
menyval, svårigheter med att få en översikt samt en avsaknad av information om aktiviteter 
och medlemskap. Baserat resultaten kan förbättringar delas in i nedanstående förslag. Enligt 
Dumas, Jeffries och Molich (2007) krävs specifika exempel för att förtydliga 
rekommendationer och därför bifogas skisser för att illustrera exempel på förbättringsförslag. 
Skisserna kan hittas i Appendix D. 
 

• Kunna se information om gruppaktivitet inför en bokning. 
• Kunna se information om medlemskap inför ett köp. 
• Kunna se vänners bokningar för att boka samma. 
• Kunna lägga in påminnelser om att göra bokning. 
• Få en bättre översikt över flera dagar. 
• Få en bättre översikt över gjorda bokningar. 
• Tydligare kunna se gjorda bokningar inför en bokning. 
• Kunna filtrera gruppaktiviteter. 
• Kunna söka gruppaktiviteter. 
• Få tydligare bekräftelse på bokning. 
• Få tydligare rubriker på menyval. 
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7. Slutsats 
 
Syftet med arbetet var att utföra en användbarhetsutvärdering med avseende på 
tillfredställelse och prestation på en del av ett bokningssystem för att ge förslag på 
designförbättringar. Inom ramen för utvärderingen undersöktes begreppet ändamålsenlighet 
närmre. 
 
För att svara på hur mätning av ändamålsenlighet går till och vilka brister som kan finnas med 
dessa mått diskuteras det faktum att ändamålsenlighet ofta mäts genom att undersöka hur väl 
användare lyckas med fördefinierade uppgifter. Brister som verkar finnas med dessa mått är 
avsaknad av användares mål och behov vid mätning. Måttet uppgiftsframgång visar hur 
användare uppfyller fördefinierade uppgifter men frågan är om dessa uppgifter speglar vad 
användare faktiskt försöker göra med systemet. 
 
För att försöka inkludera detta vid utvärdering och mätning bör det därför undersökas vad 
användare är i behov att göra med det system som utvärderas, detta för att sedan kunna mäta 
hur väl systemet uppfyller dessa. Detta är ett förslag på en ny ansats till mätning av 
ändamålsenlighet där användares behov och mål ligger till grund för de uppgifter som 
används vid användbarhetstestning. Meningen med denna nya ansats var tillämpa ett mått på 
ändamålsenlighet som bygger på undersökning av användares befintliga behov och mål, för 
att kunna ge en klarare bild över hur användare presterar med systemet utifrån deras ändamål. 
 
Resultat från användbarhetsutvärderingen visade att det fanns användare av systemet vars 
behov och mål inte uppfylls då vissa uppgifter ej stöds av systemet. Resultatet har betydelse 
inom användbarhetstestning då det beskriver tyngden av att identifiera och inkludera 
användares behov och mål i mätning av ändamålsenlighet. Något som stöder detta kan vara att 
resultat från uppgiftsframgång, där endast genomförbara uppgifter räknas, skiljer sig avsevärt 
från justerad uppgiftsframgång där även ogenomförbara uppgifter räknas med. Detta innebär 
att det sistnämnda måttet ger en helt annorlunda bild av hur väl användare presterar med 
systemet. 
 
Resultat från användbarhetstest av bokningssystemet beskriver deltagares subjektiva 
upplevelse av interaktion med bokningssystemet som enkelt att använda. Helhetsbetyg i form 
av SUS-medelvärde för alla deltagare var ganska högt för systemet. Trots detta klarade inte 
alla deltagare alla uppgifter och upplevde förvirring kring menyval, svårigheter med att få en 
översikt samt en avsaknad av information om aktiviteter och medlemskap. Detta återfanns i 
både observationsanteckningar och kommentarer från deltagare. Uppgifter som flest deltagare 
misslyckades med involverade att navigera bland och hitta datum, detta tyder på att datum kan 
fokuseras på vid omdesign samt tillgängliggöring av information. Utifrån presenterade 
resultat har förslag med tillhörande skissexempel utformats. 
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Appendix A - Ordlista engelska begrepp 
 
Svenska  Engelska/ursprungligt begrepp 
 
Användbarhet   Usability 
Användbarhetsproblem    Usability issues 
Effektivitet    Efficiency 
Expertbedömning   Experts’ assesments 
Fullständighet Completeness 
Förväntningsmått  Expectation measure 
Hågkomst   Recall 
Korrekthet   Accuracy 
Misstag   Errors 
Prestationsmått  Performance metrics 
Självrapporterande mått  Self-reported metrics 
Tillfredställelse  Satisfaction 
Uppgiftsframgång  Task success 
Utkomstkvalitet  Quality of outcome 
Ändamålsenlighet  Effectiveness
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Appendix B - Teman utifrån kodade transkriptioner 
 
Registrera sig på förhand.  

Fylla i information för registrering.  

Fylla i personuppgifter/reguppgifter i rutor.  

Gå in och se vad det finns för pass för att välja. 

Ta reda på vilka pass som finns/vad man kan boka och välja. 

Logga in och välj boka grupppass. 

Leta rätt på den dagen som önskas. 

Se översikt över pass.  

Välja vilken dag till pass. 

Inte veta innan vad man ska boka för träningspass. 

Undersöka vilka pass som finns.  

Boka på samma dag för att slippa bli avspärrad. 

Boka långt i förväg på vissa pass. 

Boka pass.  

Boka pass flera gånger i veckan. 

Boka för en hel vecka genom att se vilka som passar bäst. 

Få en variation av olika pass/bokningar. 

Boka samma dag. 

Variera mellan olika pass/boka olika för att få variation. 

Boka hemifrån. 

Planera in flera pass och göra alla bokningar på en gång. 

Boka dagen innan.  

Se utbud av bokningar över 7 dagar. 

Veta vilka pass i förväg innan boka.  

Få bekräftelse på bokning. 

Ställa sig som reserv. 

Få bekräftelse på reservnummer.  

Boka reservplats.  

Se vilken reservplats man har. 

Bekräftelse på att man fått reservplatsen. 

Gå in och leta om det finns något roligt att boka. 

Välja passande bokning utifrån hälsa.  

Läsa beskrivning om vad man kan boka.  

Leta nya slags pass/ leta pass man gillar. 
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Köpa medlemskap. 

Genomföra köp. 

Leta i scroll efter rätt/ ett visst medlemskap.  

Leta efter rätt/ ett visst medlemskap. 

Betala för att bi medlem.  

Bekräftelse på medlemskap. 

Välja det medlemskap som passar bäst utifrån bl a fritid. 

Tips om vad för medlemskap som passar. 

Leta efter inloggning. 

Se sina bokningar. 

Veta hur man loggar in. 

Avboka pass. 

Se möjliga tider för massage för att genomföra en bokning. 

Komma ihåg att boka 

Boka personlig tränare 

Boka samma som någon annan 

 

 

Svårt att få in nedanstående i uppgifter 

 

Vara spontan och boka just innan 

Information om betalning av abonnemang 

Bokningar inte regelbundet, istället i perioder 

Logga in genom att skriva in sitt inloggningsnummer, svårt att komma ihåg 
inloggningsnummer 

Gå direkt till plats utan att boka för att slippa logga in 

Boka flera gånger i veckan 

Se dagens pass vid inloggning 
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Appendix C - Underlag Användbarhetstest  
 
Kön: 
Ålder: 
På en 5-gradig skala (där 5 är mycket och 1 är ingen) hur mycket allmän teknikerfarenhet 
anser du att du har: 
 
 
Du vill bli medlem på gymmet 
 
Uppgift 1: Registrera dig som medlem, meddela när du anser att du är färdig. 
 
Hur svår/lätt uppskattar du att denna uppgift kommer att vara: 
Väldigt svår |     |     |     |     |     |     |     | Väldigt lätt 
 
Hur svår/lätt var uppgiften: 
Väldigt svår |     |     |     |     |     |     |     | Väldigt lätt 
 
 
 
Uppgift 2: Köp ett medlemskap, meddela när du anser att du är färdig. 
 
Hur svår/lätt uppskattar du att denna uppgift kommer att vara: 
Väldigt svår |     |     |     |     |     |     |     | Väldigt lätt 
 
Hur svår/lätt var uppgiften: 
Väldigt svår |     |     |     |     |     |     |     | Väldigt lätt 
 
 
 
Du vill boka in veckans träningspass 
 
Uppgift 3: Boka in tre olika träningspass under samma vecka där ena är ett cykel-pass, 
meddela när du anser att du är färdig. 
 
Hur svår/lätt uppskattar du att denna uppgift kommer att vara: 
Väldigt svår |     |     |     |     |     |     |     | Väldigt lätt 
 
Hur svår/lätt var uppgiften: 
Väldigt svår |     |     |     |     |     |     |     | Väldigt lätt 
 
 
 
Du vill boka in ett träningspass TRX den 9/3 men det är fullbokat 
 
Uppgift 4: Boka en reservplats på TRX den 9/3, meddela vilken reservplats du har när 
du anser att du är färdig. 
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Hur svår/lätt uppskattar du att denna uppgift kommer att vara: 
Väldigt svår |     |     |     |     |     |     |     | Väldigt lätt 
 
Hur svår/lätt var uppgiften: 
Väldigt svår |     |     |     |     |     |     |     | Väldigt lätt 
 
 
 
Du vill undersöka vilka träningspass det finns att välja mellan den 12/3 
 
Uppgift 5: Ta reda på vilka träningspass som finns att välja mellan den 12/3 och 
meddela vilka dessa är när du anser att du är färdig. 
 
Hur svår/lätt uppskattar du att denna uppgift kommer att vara: 
Väldigt svår |     |     |     |     |     |     |     | Väldigt lätt 
 
Hur svår/lätt var uppgiften: 
Väldigt svår |     |     |     |     |     |     |     | Väldigt lätt 
 
 
 
 
Du kommer på att du inte alls har tid att träna de kommande dagarna och vill avboka alla 
träningspass. 
 
Uppgift 6: Avboka alla dina bokade träningspass och meddela när du anser att du är 
färdig. 
 
Hur svår/lätt uppskattar du att denna uppgift kommer att vara: 
Väldigt svår |     |     |     |     |     |     |     | Väldigt lätt 
 
Hur svår/lätt var uppgiften: 
Väldigt svår |     |     |     |     |     |     |     | Väldigt lätt 
 
 
 
Du vill boka en massage på gymmet den 9/3. 
 
Uppgift 7: Ta reda på vilka tider som finns för massage den 9/3 med massören Erik och 
meddela alla tider när du anser att du är färdig. 
 
Hur svår/lätt uppskattar du att denna uppgift kommer att vara: 
Väldigt svår |     |     |     |     |     |     |     | Väldigt lätt 
 
Hur svår/lätt var uppgiften: 
Väldigt svår |     |     |     |     |     |     |     | Väldigt lätt 
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Påståenden 
 
 
1: Instämmer inte alls   5: Instämmer helt 
 
 
1. Jag tror att jag skulle vilja använda detta system ofta. 
|         1         |         2         |         3         |         4         |         5         | 
    
 
2. Jag tyckte att detta system var onödigt komplicerat. 
|         1         |         2         |         3         |         4         |         5         | 
 
 
3. Jag tyckte att systemet var lätt att använda. 
|         1         |         2         |         3         |         4         |         5         | 
 
 
4. Jag tror att jag kommer att behöva hjälp av en teknisk person för att kunna använda 
detta system. 
|         1         |         2         |         3         |         4         |         5         | 
 
 
5. Jag tycker att de olika funktionerna i detta system är väl samordnade. 
|         1         |         2         |         3         |         4         |         5         | 
 
 
6. Jag tyckte att det fanns för mycket inkonsekvens i systemet. 
|         1         |         2         |         3         |         4         |         5         | 
 
 
7. Jag kan tänka mig att de flesta skulle lära sig att använda detta system mycket snabbt. 
|         1         |         2         |         3         |         4         |         5         | 
 
 
8. Jag tyckte att detta system var mycket besvärligt att använda. 
|         1         |         2         |         3         |         4         |         5         | 
 
 
9. Jag kände mig väldigt säker när jag använde detta system. 
|         1         |         2         |         3         |         4         |         5         | 
 
 
10. Jag behövde lära mig mycket innan jag kunde komma igång med detta system. 
|         1         |         2         |         3         |         4         |         5         | 
 
Har du några övriga åsikter om systemet, till exempel något som var krångligt eller som 
du saknade? : 
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Appendix D - Skissförslag 
 
Skisser som exempel på förbättring 
 
Förklaringar 
Skisserna bygger på de resultat som tagits fram ur utvärderingen men främst på de punkter 
som listas under resultatdiskussion.  
7 dagar visas alltid för gruppaktivitet och tjänster eftersom deltagare hade svårt att ta fram den 
översikten. Beskrivning av aktivitet, tjänst eller medlemskap visas genom att hålla 
musen över aktiviteten/tjänsten/medlemskapet, eller via länk som går till sida där 
beskrivningen finns att hämta utanför systemet. Några funktioner har lagts till utifrån listan. 
En kalender finns med på varje sida efter man loggat in, den visar aktuella/”mina” bokningar. 
Det går att genom fritext söka på en aktivitet samt att välja en kategori. Påminnelser kan 
läggas in på ”min sida” i kalendern och visas sedan på ”min sida” den dagen man beställt 
påminnelsen till. Menyval visas inte i skisserna men utifrån resultaten bör de anpassas efter 
vad som går att välja för tjänster eller gruppaktiviteter – som till exempel ”träningspass” 
istället för gruppaktivitet. Ett nytt menyval har lagts till, är att kunna söka på medlemmar. 
Skisserna är anpassade för ett gym för att ge ett exempel på hur de kan användas. Påhittad 
information om träningspass finns med för att visa var/hur informationen visas. Skisserna är 
ett exempel på de omdesignsförslag som ges i rapporten, några av de symboler som använts 
beskrivs nedan. 
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Skisser 
 
Skisserna ses som ett exempel på de förslag på förbättring som listas i resultatdiskussion. 
 
Exempel på påminnelser  

 
 
Exempel på bekräftning 
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Exempel på mina bokningar 

 
 
Exempel på beskrivning av aktivitet 
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Exempel på se andras bokningar och boka samma 

 
 
Exempel på beskrivning av medlemskap 

 
 
 
 
 


