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Sammanfattning 
Fältet för användbarhetstestning är fullt av metoder, men av någon anledning är det en väldig brist 

på studier som jämför metoderna mot varandra och kontrollerar om dessa metoder, som utger sig 

för att generera samma typ av data, faktiskt är likvärdiga. Denna studie jämförde två 

användbarhetstestningsmetoder vid namn SUS och PSSUQ. Först jämfördes metodernas 

metamedelvärde med varandra för att se om det fanns signifikanta skillnader mellan metodernas 

rådata och sedan utökades analysen till att jämföra metodernas resultat med den normativa mall 

som respektive metod ger tillgång till. Dessa två olika jämförelser gjordes ett flertal gånger med olika 

antal försöksdeltagare vid varje iteration.  

Resultatet av studien visade att inga statistiskt signifikanta skillnader fanns mellan metodernas 

metavärde (värden transformerade till en skala mellan 0 och 100) och att inga statistiskt signifikanta 

skillnader hittades mellan dessa två mätinstrument då deras resultat jämfördes mot de normativa 

mallar som metoderna ger tillgång till, men även om inga statistiskt signifikanta skillnader hittades 

visar resultatet på en viss skillnad i hur ett system uppfattas beroende på vilken metod som används, 

vilket innebär att liknande studier borde genomföras.  
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1 Instrumenteffekt inom användbarhetstestning  

1.1 Motivering av studien 
Något som kan ses som ett krav för nya system som ska användas av människan är prestanda och 

användbarhet. En hög prestanda är ingen garanti till att ett system kommer att användas då 

användaren kanske inte tycker om systemets gränssnitt (Chin, Diehl & Norman, 1988). Ett sätt att 

studera om en användare tycker om ett system kan vara att studera det som kallas för användbarhet, 

men det är dock inte alltid så lätt att göra. 

Inom fältet för användbarhet och användbarhets testning finns ett begrepp vid namn 

Evaluator effect. Hertzum et al. (2002) hittade att två eller fler specialister inom användbarhet hittar 

olika typer av fel även om systemet som testas, metoderna och utförandet av studien är identiska 

(alltså; studiens resultat påverkas kraftigt av vem som gjort testerna, även om tillvägagångsättet är 

identiskt). En tidigare studie av Hertzum och Jacobsen (2001) har hittat att hur mycket 

användbarhetstestare håller med varandra när de utvärderar ett system varierar mellan 6 och 65%. 

Denna studie får även stöd utifrån en studie gjord av Hornbæk och Frøkjær (2008) som visade att 

utvärderare endast hittade 40% gemensamma användbarhetsproblem. En fråga som kan ställas då 

är: ”Hur är då relationen mellan två olika användbarhetstester?”. Då det har hittats en påtaglig 

evaluator effect då två eller fler användbarhetsutvärderare användander samma metod, hur 

jämförbar är egentligen datan mellan olika metoder? Skulle två metoder ge ett system samma betyg 

(om det endast är en utvärderare som tillämpar båda metoderna)? Dessa frågor är något som, till 

min kännedom, inte har studerats särskilt mycket vid den tid som denna studie genomfördes.  

Om det finns skillnader mellan utvärderare är det även risk för att det finns skillnad mellan 

användbarhetsmetoder även fast de ska genera liknande resultat (exempelvis ett mått på ett systems 

generella användbarhet). Sauro och Lewis skriver att ”There are few direct comparisons of the various 

standardized usability questionnaires (making this a promising area of research for motivated 

graduate students)” (Sauro & Lewis, 2012, s.210). Bristen på tidigare studier inom detta område är 

något som ökar vikten av att dessa utvärderingar faktiskt genomförs för att säkerställa att två 

metoder som ska generera ett visst mått faktiskt är likvärdiga. Om det finns signifikanta skillnader i 

de resultat som metoderna generarar så är detta något som måste tas i beaktning i framtida 

användbarhetstester. 

Metoderna PSSUQ och SUS (som beskrivs senare i rapporten) ska båda generera ett resultat 

som indikerar på ett systems generella användbarhet, men i och med att det finns en evaluator effect 

metodernas användare så borde det även vara av vikt att studera metoderna mot varandra för att 

säkerställa att resultaten som genereras är enhetliga. Om de inte är enhetliga kan det finnas något 

som jag kallar för Instrumenteffekt (ett system anses bättre eller sämre beroende på vilken metod 

(instrument) som används för mätning av användbarhet) och det är denna instrumenteffekt som 

denna studie fokuserar på. 
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1.2 Syfte 
Studien har som syfte att jämföra två metoder som används för att mäta det som kallas för 

användbarhet. Post-study System Usability Questionnaire (PSSUQ) och System Usability Scale (SUS) är 

två metoder som genererar ett mått på användbarhet genom att låta användaren först lösa en serie 

med uppgifter inom ramarna för systemet som utvärderas och sedan fylla i den enkät som är 

utformad för metoden. Båda dessa enkäter har förmågan att genererar ett mått på global 

användbarhet och det var detta mått som denna studie fokuserade på. 

En tidigare studie som har jämfört fem olika post-study metoder (dock ej PSSUQ) hittade 

skillnader mellan de tester som användes, men en brist i denna studie var att denna studie endast 

kontrollerade huruvida det fanns signifikanta skillnader i användbarhet mellan två hemsidor (där den 

oberoende variabeln var användbarhetstestningsmetod) (Molich et al., 2004) och inte skillnader 

mellan metoderna i sig. Denna studie var formad som en mellangruppsdesign och således finns det 

för många skillnader mellan grupperna för att enbart kunna studera skillnaden mellan den data som 

ett mätinstrument har genererat och sedan dra valida slutsatser utifrån den data som experimentet 

frambringade. 

Denna studie jämförde PSSUQ med SUS och målet för användbarhetstestet var hemsidan för 

Linköpings Universitetsbiblioteket (www.bibl.liu.se) med hjälp av en inomgruppsdesign. 

1.3 Frågeställning  
Då de båda testerna är till för att utvärdera ett systems användbarhet kan man anta att de båda 

testernas metavärde (det värde som representerar ett systems globala användbarhet) ska likna 

varandra men då det är stora skillnader på mätsystemens omfattning kan man ställa frågan: 

 Hur ser relationen ut mellan två olika användbarhetstester (hur relaterar dessa metoder till 

varandra)? 

 

Syftet med studien var således att jämföra två användbarhetsmetoder som är menade att ge 

ett generellt mått på användbarhet och i denna studie utvärderades metoderna PSSUQ och SUS. 

Dessa två metoder har, till min kännedom, inte utvärderats mot varandra tidigare (dock pågår, i 

skrivande stund, en parallellstudie som undersöker skillnader mellan dessa två metoder vid 

utvärdering av designprototyper), utan de har endast validerats var för sig. Därmed är denna studie 

av vetenskaplig och industriell relevans då val av metod kanske påverkar hur ett system uppfattas. 

Om resultatet visar att val av metod påverkar ett systems användbarhetsbetyg skulle detta ge en 

indikation på det som jag valt att kalla för instrumenteffekt existerar och således borde 

nästkommande användbarhetstestning göras med detta i beaktning. 

Då det fortfarande debatteras över hur många försöksdeltagare som krävs för ett 

användbarhetstest (Sauro & Lewis, 2012) studerades även om skillnaden blev olika beroende på hur 

många försöksdeltagare som inkluderades i analysen. 

Denna studie kommer att analysera metoderna utifrån två punkter: 

 Hur är relationen mellan testernas medelvärde (jämförs på skalan 0-100)? 

 Hur är relationerna mellan testerna i förhållande till deras normativa mall? 

  

http://www.bibl.liu.se/
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1.4 Avgränsning och motivering av användbarhetstestmetoder  
Resurserna för detta arbete var inte obegränsade och därav undersökte denna studie endast två 

kvantitativa metoder; PSSUQ och SUS. Valet av PSSUQ och SUS gjordes utifrån följande egenskaper 

(Sauro & Lewis, 2012): 

 De har nästan identisk reliabilitet (0,94 respektive 0,92) 

 De har relativt lika många frågor (16 respektive 10) 

 Båda metoderna ger tillgång till normativ data 

 Igen av metoderna kräver lisens för användning 
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2 Teori 

2.1 Användbarhet 
Användbarhet är en väldigt bred term och kan vara både omfattande och detaljerad. Oavsett om det 

gäller användbarhet på en generell nivå eller på en detaljnivå är definitionen ofta diffus (Gray & 

Salzman, 1998). Det är troligtvis svårt att göra en tydlig definition av användbarhet då användbarhet 

är en egenskap hos ett system som växer fram beroende på interaktionen mellan användare, 

produkter, uppgifter och miljö (Lewis, 2006). Då användbarhet är beroende av den givna kontexten 

kan det ses som ett problem att hitta ett universellt verktyg som kan appliceras på flera domäner, 

men några sådana verktyg existerar i skrivandets stund. Ett par av dessa verktyg som har utvecklats 

är de som denna studie analyserar (SUS och PSSUQ). De tidigare nämna verktygen är kvantitativa 

mätmetoder, men förutom dessa finns det även kvalitativa metoder som Think Aloud-protocols och 

även simpla intervjuer är ett sätt att utvärdera ett systems användbarhet. Både de kvalititva och 

kvantitativa metoderna går under kategorin användbarhetstester. Dessa användbarhetstester kan 

utformas olika beroende på vilken definition av användbarhet som används. 

2.1.1 Användbarhets definition – International Organization for Standardization 

Som tidigare beskrivits kan termen användbarhet upplevas som svår att definiera och det finns ingen 

riktig enighet om vad som är användbarhet. International Organization for Standardization 

(hädanefter ISO) har skapat en standard gällande vad som ingår i termen användbarhet (ISO 9241-

11). Abran et al. (2003) sammanfattade i sin artikel ISO definitionen av användbarhet som tre 

komponenter; 1) Effectiveness, 2) Efficiency, 3) Satisfaction. ISO-modellen omfattar hur väl 

användarna uppnår sina mål, vilka resurser de måste använda för att uppnå målet samt hur 

användarna känner om användningen av systemet, detta ska enligt ISO-modellen utvärderas 

beroende av kontexten. 

Enligt Abran et al. (2003) har ISO-modellen flera fördelar, exempelvis:  

 

 Enligt ISO definitionen att det är viktigt att ta hänsyn till kontext under ett systems 

specificering, design och användbarhetsutvärdering 

 Dessa tre krav på användbarhet ger tillgång till ett direkt mått på användbarhet 

 Två systems användbarhet går att jämföra 

 

Dock har definitionen även ett flertal brister. Ett exempel är att denna definition av användbarhet 

ignorerar den kategori som kallas för learnability (hur snabbt en användare lär sig använda ett 

system). Om den person som utvärderar användbarhet (i kommersiellt- och forskningssyfte) anser att 

learnability ska ingå kan Nielsens modell inom användbarhet vara att föredra då Nilsens modell 

täcker den aspekten. 

2.1.2 Användbarhets definition – Nielsen 

Enligt Nielsen definieras användbarhet genom fem olika komponenter (Nielsen, 2012): 

 Learnability (Hur lätt det är för en användare att klara av uppgifter vid första tillfället) 

 Efficiency (Hur snabbt kan användaren lösa uppgifter när användaren är bekant med 

designen) 
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 Memorability (Hur väl kan användaren återfå kompetens efter ett uppehåll av 

systemanvändningen) 

 Errors (Hur många fel gör en användare, hur allvarliga är dessa fel och hur lätt kan 

användaren åtgärda de gjorda felen) 

 Satisfaction (Hur upplever användaren systemets design). 

Men Nielsen poängterar även att det finns andra viktiga attribut för användbarhet (exempelvis 

utility) som tillsammans med användbarhet gör ett system till användbart. Denna definition är 

således lite bredare än den som ingår i ISO 9241. 

2.2 Användbarhetstestning 
Användbarhetstester genererar data gällande generell systemkvalité eller en mer specifik 

datatyp som informationskvalité (Sauro & Lewis, 2012).  Dessa användbarhetstester kan utföras 

kvalitativt och kvantitativt och generera data efter en specifik uppgift är avklarad (post-task) eller 

efter en serie uppgifter är avklarade (post-study) och beroende på hur testerna utförs, vilka tester 

som utförs och andra faktorer så kommer den data som studien frambringar att ge olika resultat 

(Molich et al., 2004). Många användbarhetstester fokuserar runt en användares upplevelse av 

systemet samt hur väl en användare presterar, men det är inte heller fel att ta hänsyn till ett systems 

learnability när användbarhet studeras. Detta då learnability kan ha en signifikant påverkan av en 

användares prestation och upplevelse av systemet (Grossman, Fitzmaurice & Attar 2009). 

För att ett system ska användas krävs det två krav; prestanda och användbarhet. Även om ett 

system har hög prestanda är det inte säkert att det uppfyller användarens krav och det är därför av 

vikt att göra en komplett utvärdering av ett system (Chin, Diehl & Norman, 1988), även om det kan 

tyckas vara naivt att försöka då kontext är en stor faktor. 

Användbarhet har två stora aspekter; prestation och tillfredsställese (Tullis & Albert 2008). 

Dessa två termer kan översättas till vad en användare gör när han eller hon interagerar med 

produkten (prestation) och vad användaren tänker om sin interaktion då han eller hon använder 

produkten (tillfredsställese).  

Användbarhet kan delas upp i två kategorier; formativ och summativ (Tullis & Albert 2008). 

Inom båda dessa kategorier kan både kvalitativ och kvantitativ metod tillämpas och många olika 

metriskenheter kan samlas in för att mäta användbarhet. 
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2.2.1 Formativ användbarhet 

Enligt Tullis och Albert (2008) är formativanvändbarhet det som testas innan en produkt har 

lanserats. Datainsamling sker lämpligen i ett skede som tillåter utvecklare av produkter att ändra på 

en produkt utifrån de resultat som den formativa studien har påvisat. Exempel på frågor som 

formativ användbarhetstestning svarar på är: 

 

 Vilka aspekter av produkten fungerar bra? Vad tycker de är frustrerande 

 Förbättras produkten från en design iteration till nästa? 

 Vilka användbarhetsproblem kan man förvänta sig finnas kvar när produkten lanseras 

2.2.2 Summativ användbarhet 

I kontrast med formativ användbarhet är summativ användbarhet ett mått på användbarheten på ett 

lanserat system (Tullis & Albert, 2008). Summativ användbarhetstestning används för att besvara 

frågor som: 

 Uppfylldes de användbarhetsmål som fanns 

 Har (den nya) produkten förbättrats jämfört med den gamla.  

2.2.3 Antal försöksdeltagare i ett användbarhetstest 

Det finns ingen generell regel gällande hur många försöksdeltagare som ska ingå i en studie för att 

kunna dra statistiskt säkra slutsatser (Sauro & Lewis, 2012). Ett högt antal försöksdeltagare genererar 

kanske signifikanta värden, men ett lågt antal försöksdeltagare skulle ändå kunna visa på ett systems 

olika brister och då detta är ett test som aldrig gjorts tidigare är det svårt att kunna beräkna hur 

många försöksdeltagare som krävs för denna studie. 

Inom användbarhetstestning finns det de som förespråkar att det räcker med fem deltagare 

och samtidigt finns personer som förespråkar att åtta deltagare inte är tillräckligt (Sauro & Lewis, 

2012).  

2.2.4 Kvalitativ användbarhetstestning 

Kvalitativa metoder kan antingen användas som komplement till kvantitativa metoder, eller som 

individuella användbarhetsanalysmetoder. Exempel på kvalitativa metoder är intervjuer som sker 

efter användbarhetstester och Think-Aloud Protocols (TA protocols). 

Det finns ett flertal TA och deras för- och nackdelar diskuteras fortfarande. Den största 

debatten verkar kretsa runt hur mycket feedback som får ges under användandet av TA protocols 

och vad denna feedback ger tillgång till (Olmsted-Hawala et al., 2010; Boren & Ramey, 2010; Ericsson 

& Simon, 1984). En studie har dock visat att coaching-TA borde undvikas då den metoden har en 

signifikant påverkan på upplevelsen av systemet (Olmsted-Hawala et al., 2010). 

2.2.5 Kvantitativ användbarhetstestning 

Det finns flera kvantitativa metoder för att utvärdera användbarhet. Ett sätt att utvärdera 

användbarhet är med standardiserade frågeformulär vilket ger ett flertal fördelar (t.ex. objektivitet 

och replikerbarhet) (Sauro & Lewis, 2012). Bland de olika frågeformulären finns bland annat Post-

Study System Usability Questionnaire (PSSUQ) och Software Usability Scale (SUS). Dessa två 

frågeformulär är så kallade poststudy-tests vilket innebär att utvärderaren av systemet gör en serie 

med uppgifter för att sedan utvärdera systemet som helhet.  
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I boken Quantifying the User Experience (2012) beskrivs PSSUQ och SUS som två tester med 

hög reliabilitet (0,94 respektive 0,92), vilket innebär att de båda metoderna genererar likvärdig data 

vid upprepade tester (maximal reliabilitet är 1,0), men detta betyder inte att båda metoderna skulle 

generera likvärdig data om de jämförs mot varandra. Eftersom båda dessa metoder ger tillgång till 

ett globalt användbarhetsbetyg (Brook, 1996; Sauro & Lewis, 2012) borde inte dessa metoders meta-

medelvärde vara signifikant skilda från varandra, men med tanke på enkäternas utformning är detta 

något som borde valideras. 

Ett problem som uppstår i de flesta kvantitativa självuppskattningsstudier är att det är omöjligt 

att veta hur försöksdeltagarna tolkar de olika skalor som finns. Detta går dock ej att kontrollera med 

dagens teknik och det kvantitativa resultatet är således ett subjektivt mått. 

Användbarhetstestning kan generera mängder med olika kvantitativ data som tillåter olika 

kvantitativa analyser. Tullis och Albert ger i boken Measuring the user experience: collecting, 

analyzing, and presenting usability metrics (2012) en rad exempel på vad som kan mätas i ett 

användbarhetstest; Task success, Task time, Errors,Efficiency, Learnability och Self-reported metrics 

och det är utifrån den boken som dessa begrepp förklaras. 

 

2.2.5.1 Task success 

Enligt Tullis och Albert (2008) är Task success det som är mest vanligt att mäta och det är lätt att 

relatera till utan att en förklaring krävs. Om värdet för Task success är lågt så felar systemet 

någonstans och detta måste åtgärdas.  

Innan Task success kan mätas måste skaparen av testet definiera vid vilken tidpunkt som en 

uppgift klassas som löst samt borde uppgiftsmoderatorn se till att uppgiften har ett tydligt syfte och 

slut. Uppgiften som ska lösas borde således inte vara öppen för tolkning och användaren ska själv 

behöva avgöra hur mycket som måste göras innan en uppgift är löst (Tullis & Albert 2008). Ett 

exempel på en bra definierad uppgift är ”Hitta priset på solmogna tomater” på en inköpssida medan 

en dåligt definierad uppgift är ”Hitta priset på grönsaker”. I den sistnämnda uppgiften finns inget 

direkt slut utan användaren måste skapa det själv vilket gör det svårare att mäta om en uppgift 

faktiskt är löst eller inte. 

Task success kan mätas med binära siffror (1 = löst uppgift, 0 = ej löst uppgift), men kan även 

göras om till en skala mellan noll och ett. Detta kallas för Levels of Success (Tullis & Albert, 2008). 

Genom att dela upp task success i levels of success kan en studien genera data som visar var i ett 

system som en användare misslyckas med en uppgift samtidigt som det är värt att notera att alla 

system inte behöver ha ett felfritt användande för att fungera bra. I kritiska system (system som kan 

avgöra liv eller död) är det dock bättre med binär testning.  

Även om task success kan ses som det vanligaste att mäta är det inte helt oproblematiskt. 

Tullis och Albert (2008) har skrivit om hur man definierar om en användare lyckades med en uppgift 

(eller snarare när har en användare misslyckats?). Det är viktigt att innan uppgiften är klar sätta upp 

tydliga mål om vad som räknas som en godkänd lösning, hur lång tid en deltagare får sitta med en 

uppgift samt om användaren bara ska få ett antal försök att lösa uppgiften.   
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2.2.5.2 Task time 

Att mäta task time är ett sätt att mäta hur effektivt en användare kan använda produkten (Tullis & 

Albert 2008). En revidering av produkten bör således ske om task time skiljer sig signifikant från den 

förväntade tiden som det skulle ta att utföra en uppgift. Task time kan ses som ännu viktigare om det 

är en produkt som ska användas ofta. Om produkten används ofta måste systemet och användaren 

vara så pass effektiva för att maximera ett företags intäkter, men det kan även finnas tillfällen som 

man inte vill att task time ska vara lågt (Tullis & Albert 2008) (exempelvis vid frågespel).  

Tullis och Albert (2008) skriver att det är väldigt ovanligt att en användare skulle klaga om en 

uppgift löstes snabbare än förväntat och således är det inte bara viktigt för ett företag med 

vinstintresse att studera task time. 

Det finns några viktiga problem som kan uppstå när task time mäts och analyseras (Tullis & 

Albert, 2008) och dessa problem borde reflekteras över innan studien startar. Exempelvis finns 

frågan om försöksdeltagarna ska informeras om att deras prestation mäts i tid och om Think-Aloud 

används måste analysen ta hänsyn till dess inverkan på task time. 

2.2.5.3 Errors 

Ett användbarhetsproblem kan ge upphov till errors (fel) (Tullis & Albert, 2008). Ett error kan kanske 

verka osignifikant (t.ex. köper fel produkt av misstag), men kan även ha stora konsekvenser för 

människoliv (t.ex. trycker på fel knapp i en cockpit). Oavsett om ett error har stora eller små 

konsekvenser kan ett error ha stor inverkan på det ovanförklarande task success (Tullis & Albert, 

2008). Errors mäts genom att räkna antalet fel som en användare gör under en uppgift. Det är viktigt 

att definiera skillnaden mellan error och misslyckandet av en uppgift i en studie. 

2.2.5.4 Efficiency 

Som nämndes tidigare är task time ett sätt att mäta ett systems effektivitet, men effektivitet är inte 

begränsat till enbart task time. Ett annat sätt att mäta effektivitet är genom ansträngning eller, 

formulerat som en fråga, ”Hur anstränger sig en person som använder ett visst system?”. 

Det finns minst två typer av ansträngning; kognitiv och fysisk (Tullis & Albert, 2008). Den 

kognitiva aspekten handlar om att hitta rätt plats att utföra en handling, välja vilken handling som är 

lämplig och sedan tolka resultatet av en handling. Den fysiska asträningen handlar om aktiviteten 

som krävs för att utföra en handling. 

2.2.5.5 Learnability  

De flesta system kräver någon form av lärande i något skede (Tullis & Albert, 2008). Att studera 

learnability inom ett system visar hur bra en användare lär sig och blir bättre på att utföra uppgifter 

inom systemets ramar (alltså; hur lång tid tar det innan användaren får en satisfierbar prestation).  
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2.2.5.6 Self-reported metrics 

Denna studie gjordes för att utvärdera SUS och PSSUQ vilka är så kallande Self-reported metrics. Self-

reported metrics är en metod som låter användaren själv rapportera sina upplevelser av ett system 

och det denna metod som ger tillgång till den viktigaste informationen om en användares perception 

(uppfattning) av ett system (Tullis & Albert, 2008).  

Self-reported metrics samlas in i enkätform som består av en serie påståenden med tillhörande 

skalor. Oftast används en av två typer av de klassiska skalorna; Likert scales (en numrerad skala där 

de olika siffrorna är markerade med text som beskriver siffrans innebörd, t.ex. position 4 med texten 

”jag håller med”) och Semantic Differential Scale (en onumrerad, bipolär skala, t.ex.  

Ljus_ _ _ _ _ _Mörk). SUS och PSSUQ är byggda på Likert scales. 

Förutom SUS och PSSUQ finns det en uppsjö med andra olika metoder för att utvärdera 

användbarheten i system. Exempelvis finns QUIS, SUMI (som är post-study metoder) och så finns det 

exempelvis ASQ,SEQ och UME (som är post-task metoder). Denna studie fokuserar dock enbart på 

SUS och PSSUQ. 

2.3 System Usability Scale (SUS) 
System Usability Scale (SUS) är den metod som skapades för att kunna utvärdera användbarhet på 

ett snabbt sätt. Denna metod utvecklades då det fanns industriella krav på systems användbarhet 

samtidigt som det var allmänt känt att användbarhet är kontext beroende. SUS-skalan är en metod 

som är tänk att kunna användas globalt över alla kontexter (Brooke, 1996). 

SUS-enkäten består av tio påståenden som försöksdeltagaren får svara på. Fem av dessa 

påståenden är negativt riktade och samtliga påståenden graderas på skalan ett till fem. Samtliga 

påståenden summeras (om ett påstående är negativt riktat blir värdet fem minus markeringens 

position och sedan görs skalan om för att vara på skalan 0 till 4). Denna summering skapar SUSs 

meta-poäng; en poäng som mäter systemets globala användbarhet. Denna metapoäng multipliceras 

med 2,5 för att kunna jämföras på en skala mellan 0 och 100. 

SUS självbeskrivning var ”A quick and dirty usability scale” och som namnet kan antyda finns 

det ett par problem som har visats med SUS. Ett problem är att en stor studie som har gjorts med 

SUS har visat att resultaten inte är normalfördelad. Studien som har gjorts har visat att även om den 

skala som visar ett systems globala användbarhet går från 0 till 100, så ligger majoriteten av alla 

systemtester över 50 på SUS-skalan (Bangor, Kortum & Miller, 2008; Sauro & Lewis, 2009). Ett sätt att 

avhjälpa detta problem är att konvertera SUS och analysera på en percentil-nivå som är baserad på 

446 studier och över 5000 individuella svar (Sauro & Lewis, 2012). 

Förutom problemet med att enkäten inte verkar vara normaldistribuerad kan det även ses som 

ett problem att SUS-enkäter innehåller påståenden som är riktade både negativt och positivt. Det kan 

ses som en tradition att en enkät ska vara både negativt och positivt riktad, men det finns även flera 

problem med detta (Sauro & Lewis, 2011). Genom att blanda positiva och negativa påståenden 

undviks problem så som response bias (att svaren påverkas av påståendets riktning; t.ex. ett positivt 

påstående leder till ett positivt svar) samt att serial extreme responders (deltagare ger endast högsta 

betyg på allt) undviks, men med dessa positiva aspekter följer även de negativa: 

 Misinterpret (Användaren tolkar påståendet fel och svarar som om det vore positivt) 

 Mistake (Användaren tolkar påståendet rätt, men tänker inte på att högt poäng inte är 

positivt) 
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 Miscode (Den person som analyserar datan tänker inte på att data som skapats från de 

negativa påståendena måste omvandlas) 

SUS användes inte i sin originalform i denna studie utan en modifierad version användes. Den 

modifiering som gjorts är att ordet ”cumbersome” i påstående åtta ändrats till ”awkward” då 

”cumbersome” kan ses som ålderdomligt och därmed kan ordet vara svårt att förstå för en person 

som inte har engelska som modersmål. Denna ändring har motiverats med tidigare studier gjorda av 

Finstad (2006) och Bangor et al. (2008) och denna ändring påverkar inte heller resultatet av SUS. Ett 

exempel på SUS-enkäten finns i Appendix A (notera att det är originalversionen av enkäten som finns 

i Appendix A och inte den modifierade versionen). 

Tabellen nedan är den normativa datan som användes vid analysen. 
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Tabell 1 (Sauro & Lewis, 2012) 

Normativ data för SUS (baserad på två tidigare studier) 

N1 M2 SD3 
Nedre gräns 

(99% konfidensintervall) 

Övre gräns 
99% 

(konfidensintervall) 

446 68,00 12,50 66,50 69,50 

 
Tabell 2 (Sauro & Lewis, 2012)4 

Normativ data för SUS, baserad på en tidigare studie med 446 dataenheter (Percentiler) 

SUS poäng Percentilrank (%) 

5 0,3 
10 0,4 
20 1 
40 6 
50 13 
55 19 
60 29 
65 41 
66 44 
67 47 
68 50 
69 53 
70 56 
90 99,8 

 

  

                                                           
1
 Antal dataenheter (tidigare Statistik) 

2
 Medelvärde 

3
 Standard Deviation (Standard Avvikelse) 

4
 Baserat på 446 studier (Sauro, 2011) 
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2.4 Post-study System Usability Questionnaire (PSSUQ) 
PSSUQ är en metod för att utvärdera användbarhet genom att använda en standardiserad enkät. 

Genom att försöksdeltagaren svarar på hela enkäten ger enkätens påstående tillgång till fyra olika 

resultat (Lewis 2002): 

1. Generell användbarhet (mäts genom påstående 1 till 16) 

2. Systemkvalité (mäts genom påstående 1 till 6) 

3. Informationskvalité (mäts genom påstående 7 till 12) 

4. Gränssnittskvalité (mäts genom påstående 13 till 15) 

Dessa fyra kategorier mäts genom olika kombinationer av enkätens påståenden. Olika 

summeringskombinationer genererar ett mått på systemets användbarhet inom någon av 

ovanstående kategorier. Denna studie fokuserade på den generella användbarhetskategorin vilket 

innebär en summering av samtliga enkätpåståenden (totalt 16st.). Enkätens påståenden mäts på en 

skala mellan ett och sju samt att det finns ett alternativ (NA) om försöksdeltagaren känner att han 

eller hon inte kan svara på påståendet. Ett exempel på en PSSUQ-enkät finns i Appendix B. 

Enkäten användes inte i sin originalform (notera att det är originalformen av enkäten som 

finns i Appendix B). Enkätens skala inverterades så att ett högt värde är positivt och ett lågt är 

negativt, men detta medför inga komplikationer och minskar inte heller på testets validitet enligt 

tidigare studier (Lewis, 2002).  

PSSUQ metoden har utvärderats tidigare och ger således tillgång till normativ data baserat på 

21 tidigare studier och denna normativa data går att använda som ramverk i de fall då tidigare 

referenspunkter inte finns tillgängliga för en utvärderare (Sauro & Lewis, 2012). De referenspunkter 

som användes finns i tabell 3 nedan och det är av yttersta vikt att poängtera att dessa 

referenspunkter är baserade på PSSUQs originalskala och att i denna studie inverterades skalan vilket 

innebär att sju minus det normativa värdet, som finns i tabellen nedan, plus ett är det värde som 

jämfördes. Det inverterade värdet användes istället för originalvärdet då datan redan hade 

inverterats i början av datainsamlingen. 

Det finns flera versioner av PSSUQ och det var version tre som användes i denna studie (Sauro 

& Lewis 2012).  

 

Tabell 3 (Sauro & Lewis, 2012) 

PSSUQs normativa data baserat på 21 tidigare studier och 210 deltagare (lägre värde är en 

positivindikation) 

Typ av kategori 
Nedre gräns  

(99% konfidensintervall) M 
Övre gräns 

 (99% konfidensintervall) 

Systemkvalité 2,57 2,8 3,02 
Informationskvalité 2,79 3,02 3,24 
Gränssnittskvalité 2,28 2,49 2,71 

Generell användbarhet 2,62 2,82 3,02 
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3 Metod 

3.1 Användbarhetstest 
Användbarhetsestetet utformades med målet att resultatet skulle representera den generella 

användaren. Detta gjordes för att målet med ett användbarhetstest inte är till för att uteslutligen 

mäta learnability utan det är till för att fånga det kompletta användandet av ett system (Lewis, 2005) 

vilken innefattar nybörjarare och mer erfarna användare. Då resurserna för denna studie var 

begränsade fanns det inte heller rum att djupgående studera learnability. 

Användbarhetstestet gick ut på att navigera och utföra vissa uppgifter på hemsidan 

www.bibl.liu.se (hemsidan för linköpings universitetsbibliotek) samt olika sökvägar. Vilka sökvägar 

som skulle användas för användbarhetstestet valdes ut genom att analysera statistik gällande 

användaraktivitet och sedan välja ut en blandning av frekventa/infrekventa sökvägar. Då vissa 

sökvägar hade ändrats från det att statistiken var insamlad gjordes små förändringar gällande vilka 

sökvägar som skulle användas. Valet av sökvägar som inkluderades i studien var baserad på statistik, 

men i slutet var det en kvalitativ bedömning av författaren som avgjorde vilka sökvägar som skulle 

inkluderas. 
Infrekventa sökvägar valdes för att minimera risken att enbart studera learnability (se avnistt: 

2.2.5.5). Ett antagande gjordes att om försöksdeltagaren redan var bekant med alla sidor och 

funktioner som ingick i studien, så skulle systemet uppfattas som bättre, vilket inte matchar syftet 

med användbarhetsstudier. Samtidigt var målgruppen för denna studie den generella användaren av 

systemet, vilket innebär att användaren, med största sannolikhet, borde känna till några av de 

sökvägar som var inkluderade i studien. Dessa val går att summera till följande: ”Studien var 

utformad för en generell användare som i viss mån använder sig av tidigare okända delar av 

hemsidan.” 

3.2 Inomgruppsdesign 
Inomgruppsdesign valdes ut då det fanns risk för väldigt lågt antal försöksdeltagare. Ett problem som 

kan uppstå med inomgruppsdesign är att försöksdeltagarna kan få en bias av den första enkäten som 

fylldes i och därmed kan påverka den andra enkäten. För att undvika denna bias gjordes två 

versionen av enkäten; I den första versionen var SUS-frågorna först och i den andra var PSSUQ-

frågorna först. 

Den andra anledningen till att inomgruppsdesign valdes var för ta bort den individuella effekt 

som en mellangruppsdesign har potential kan generera. Även om en mellangruppsdesign kan ses 

som optimal i vissa fall så går det inte att, utan större arbetsbörda, garantera att en statistisk 

signifikant skillnad mellan grupperna är baserad på skillnader mellan de stimuli som undersöks och 

inte individuella skillnader. För att en mellangruppsdesign ska fungera och samtidigt generera säkra 

resultat behövs design som innehåller både pre-test och post-test (O1 X O2) (Shadish, Cook & 

Campbell, 2002), men detta alternativ valdes bort på grund av den tid som skulle krävas för att 

utforma och sedan genomföra en design av den typen. Då inomgruppsdesign täcker upp denna brist 

som en mellangruppsdesign har var även detta en motivering till att utforma experimentet som en 

inomgruppsdesign. 
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3.3 Datatransformation 
I originalform är inte SUS och PSSUQ direkt jämförbara. Detta för att data som genereras används 

normalt sätt på skala 1-7 (PSSUQ) och skala 0-4 (SUS).  

För att göra metoderna jämförbara transformerades data i ett par steg vilka beskriv nedan. 

3.3.1 Datatransformation (SUS) 

 Först räknas det normala metavärdet (m) ut. Det som benämns här som metavärdet det värde som 

representerar ett systems globala användbarhet. Denna uträkning gjordes genom att summera 

samtliga enkätpåståenden (S), vilket gjordes med formeln nedan: 

   ∑  

 

   

 

 

 Genom att dividera 100 med det maximala värdet (Sm) som en summering av SUSs påståenden 

kan generera och multiplicera det värdet med metodernas metavärde kommer det resulterande talet 

att vara ett transformerat metavärde (tm) vilket är på skalan 0 till 100. Formeln för denna 

transformation var: 

 

     
   

∑    
 
   

 

 

 

 

3.3.2 Datatransformation (PSSUQ) 

Eftersom PSSUQ originalskala är 1 till 7 och SUS är på skala 0 till 4 krävdes det att samtliga värden 

som PSSUQ hade genererat subtraheras med ett för att den senare skulle kunna jämföras. Detta 

ledde till att den genererade datan ändrades från skalan 1 till 7 till skalan 0 till 6.  

En skillnad mellan PSSUQ och SUS är att medan SUS skapar ett metavärde genom att summera 

samtliga påståenden så är PSSUQs metavärde ett medelvärde av samtliga påståenden (även i denna 

formel är S ett av enkätens alla påståenden). Formeln för att ta fram PSSUQ metavärde var följande: 

   
∑   
 
   

 
 

 

Det är viktigt att poängtera att PSSUQ tillåter att en försöksdeltagare inte svara på en fråga. 

Om detta skulle ske ska inte en nolla adderas i ekvationen utan då utesluts det påståendet och 

därmed minskar variabeln n i ekvationen. 

Genom att sedan dividera 100 med enkätens potentiella maximala metavärde (P) och 

multiplicera detta värde med metavärdet så skapades ett transformerat metavärde som var 

jämförbart med SUS. Formeln för denna ekvation var: 

     
   

 
 

Denna transformation var nödvändig, men kan ses som ett validitetsproblem och kommer att 

diskuteras senare i rapporten.  
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3.4 Dataanalys 
Den data som genererades fördes automatiskt in i ett Google Drive kalkylblad. Därefter fördes datan 

manuellt över till IBM SPSS Statistics 21 där den analyserades. 

Efter att den genererade datan hade överförts utfördes samtlig transformering som krävdes 

för att jämföra de två enkäterna och sedan analyserades resultatet med ett beroende (parat) t-test. 

Medelvärdesanalyser gjordes med 2, 5, 8, 10, 12, 15 och 18 deltagare. På grund av att det 

fortfarande råder oenigheter om hur många försöksdeltagare som behövs för ett användbarhetstest 

blev uppdelning av antalet försöksdeltagare en intressant faktor att studera.  

För varje uppdelning gjordes sedan två medelvärdesanalyser; analys som jämförde 

instrumentets transformerade data följt av tester som jämför hur metoderna förhåller sig vid 

jämförelse av deras normativa mall. Den normativa jämförelsen gjordes genom att analysera hur 

många procent ett system avvek från det normativa medelvärdet och sedan gjordes ett beroende t-

test på dessa procentenheter. 

3.5 Antal försöksdeltagare 
Då detta projekt har begränsade resurser togs beslutet att samla in data under totalt en veckas tid, 

efter att denna vecka var slut användes den data som hade genererats.  

Med anledning av de begränsade resurserna valdes den engelska versionen av hemsidan bort 

då den svenska versionen till synes är mer besökt än den engelska. 

Totalt deltog 18 personer i denna studie varav 8 tillhörde den grupp där SUS-enkäten fylldes i 

först och 10 i den grupp där PSSUQ-enkäten fylldes i först. Samtliga hade läst minst en termin vid 

Linköpings Universitet och i båda grupperna fanns deltagare från samtliga fakulteter. 
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3.6 Procedur 
Experimentet inleddes med att samla in statistisk information från bibliotekets webmaster. Denna 

information innehöll statistik gällande antal sidvisningar som en viss sida inom bibliotekets 

webbhierarki hade under perioden 2012-01-01 till 2013-02-10 (alltså; hur många gånger en viss sida 

besöktes av användare under denna period). Med hjälp av denna statistik (och kvalitativa 

avvägningar) skapades uppgifter som användarna fick utföra mot bibliotekets webb. Dessa uppgifter 

(som återfinns i Appendix C) skickades ut till studenter vid Linköpings Universitet tillsammans med 

ett av två möjliga webbformulär (innehållandes PSSUQ och SUS enkäter) skapat genom google drive. 

Båda enkäterna var baserade utifrån Sauro och Lewis (2012), men två ändringar gjordes; (1) PSSUQ-

skalan inverterades i PSSUQ-enkäten, (2) ordet cumbersome byttes ut mot awkward i SUS-enkäten.  

Efter att uppgifter till deltagarna hade skapats så skapades två typer av webbformulär; Det ena 

formuläret innehöll PSSUQ-enkäten (med inverterad skala) följt av SUS-enkäten och det andra 

formuläret hade omvänd ordning på enkäterna (SUS följt av den inverterade versionen av PSSUQ). 

Anledningen till att två typer av enkäter skickades ut var att det kunde minimera effekten av att 

enkäternas ordning spelade en signifikant roll av deltagarnas sätt att fylla i enkäten. Valet av vilket av 

de två webbformulären som skulle skickas till en viss deltagare gjorde som ett bekvämlighetsurval. 

Detta ansågs vara mest lämpligt då det var viktigt med en jämn fördelning mellan försöksdeltagarna i 

de två grupperna. 

Rekrytering av försöksdeltagare gjordes genom sociala medier och genom speciella e-postlistor 

som diverse studentföreningar skapat sedan tidigare. Studenter rekryterades vid universitetets 

samtliga uppdelningar (Teknologiska fakulteten, Filosofiska fakulteten samt Hälsouniversitetet). 

Detta gjordes då det kan anses vara av vikt att deltagare i användbarhetsstudier är representativa av 

den population som ska använda en viss produkt (Tullis & Albert, 2008) och därmed ett krav för 

ekologisk validitet i ett användbarhetstest. 

Försöksdeltagaren fick först lösa samtliga uppgifter och sedan fylla i webbformuläret vilket är 

den korrekta metoden när SUS och PSSUQ ska användas (Sauro & Lewis, 2012). När deltagaren hade 

fullföljt hela webbformuläret sparades dessa svar automatiskt i ett google drive kalkylblad som 

gjorde det lättare att föra över all data till statistikprogrammet IBM Statistics 21 där den tidigare 

beskrivna datatransformationen och medelvärdesanalyser gjordes. 

Det första som gjordes när all data hade förts över var transformation av data. Den första 

transformationen som gjordes var att minska alla PSSUQ värden med 1. Detta för att den slutgiltiga 

skalan som skulle jämföras var på skalan 0 till 100, om inte denna transformation utfördes hade 

PSSUQ varit på skalan 1 till 100 och således gett missvisande resultat om metoderna hade jämförts. 

Efter transformationen räknades det globala användbarhetsvärdet, som de båda enkäterna 

genererade, ut. Detta gjordes genom att summera alla påståenden (SUS) och genom att räkna ut 

medelvärdet för alla påståenden (PSSUQ). Formlerna som användes för dessa uträkningar återfinns 

tidigare i metodavsnittet. 

När det globala användbarhetsvärdet hade räknats för respektive enkät ut var nästa steg att 

skala om dessa värden så att båda hade ett intervall mellan 0 och 100. Detta gjordes med hjälp av de 

formler som även dessa finns beskrivna tidigare i rapportens metodavsnitt. 

Efter att medelvärdena transformerats till skalan 0 till 100 gjordes en medelvärdejämförelse på 

den nya datan (de transformerade värdena som representerade systemets globala användbarhet i 

skala 0-100). De medelvärdesanalyser som gjordes var beroende (parat) t-test och de resulterade 

värdena presenteras i nästa avsnitt (resultat).  
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Efter medelvärdesanalysen hade gjorts på den transformerade datan undersöktes skillnader 

mellan metoderna genom att studera hur mycket ett system avvek från den normativa datan (i 

procent) beroende på vilket mätinstrument som tillämpades och sedan gjordes ett beroende t-test 

på dessa avvikelser. 

Analyser gjordes med 2, 5, 8, 10, 12, 15 och 18 deltagare. Vilka deltagare som inkluderades i 

analysen gjordes med bekvämlighetsurval och gjordes genom att ta den deltagare som fanns högst 

upp i dokumentet och den deltagare som fanns längst ner. Denna uppdelning gjordes så att analysen 

alltid inkluderar deltagare från de båda enkätgrupperna. Analysen av fem deltagare valdes då vissa 

anser att fem deltagare är tillräckligt för en användbarhetsstudie (Sauro & Lewis, 2012). 

Tabellen nedan visar den normativa datan hos PSSUQ (dock inverterad så att ett högt värde är 

en positiv indikation) och hos SUS, då det finns flera normativa statistikstudier hos SUS användes den 

senast tillgängliga; Sauro, 2011. Detta är den normativadata som var utgångspunkten för den 

kommande medelvärdesanalysen för normativdata.  

 

Tabell 4 

Normativ data av PSSUQ (inverterad) och SUS. 

PSSUQ 

Typ av kategori 
Nedre gräns 

 (99% konfidensintervall) M 
Övre gräns  

(99% konfidensintervall) 

Systemkvalité 4,98 5,2 5,43 
Informationskvalité 4,76 4,98 5,21 
Gränssnittskvalité 5,29 5,51 5,72 

Generell användbarhet 4,98 5,18 5,38 

 
SUS 

N 
Nedre gräns 

(99% konfidensintervall) M 
Övre gräns 

(99% konfidensintervall) 

446 66,5 68,00 69,50 
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4 Resultat 

4.1 Resultatets disposition 
Resultatdelen är uppdelad beroende på hur många av försöksdeltagarna som var inkluderade i 

medelvärdejämförelsen. I kommande rubriker är N-värdet det värde som representerar mängden 

deltagare i varje analys (t.ex. ”N = 18” innebär att 18 deltagare var inkluderade i analysen). 

Varje resultatdel innehåller två tabeller. Den första tabellen i varje avsnitt skildrar hur den 

transformerade versionen av PSSUQ hörhåller sig till SUS. Den andra tabellen visar hur PSSUQs 

originalresultat förhåller sig till SUSs resultat i förhållande till metodernas normativa mall, men det 

ska tilläggas att det enda originalmått från PSSUQ som gick att jämföra med SUS var måttet på global 

användbarhet, detta eftersom SUS inte har de delkategorier som PSSUQ har. 

4.2 Resultat (N = 18) 
Som visas i tabell 5 var medelvärdesskillnaden mellan de två olika enkäterna relativt liten när 

samtliga försöksdeltagare var inkludera i analysen. 

Tabell 5 

Medelvärde av systemets globala användbarhet (skala 0 – 100, N = 18) 

PSSUQ  SUS  

M SD M SD 

55,99 21,37 58,75 23,89 

 

Som medelvärdena visar i tabell 5 fanns det en liten skillnad mellan PSSUQ och SUS 

metavärde, men denna skillnad var inte statistiskt signifikant, t(17) = 1,90, p = 0,07, vilket innebär att 

det, i rena medelvärden, inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan metoderna. 

Tabellen ovan visar PSSUQs resultat över systemets globala användbarhet, dock är detta ett 

transformerat värde och för att studera skillnader mellan SUS och PSSUQ närmare visar tabellen 

nedan metodernas originaldata som har analyserats mot mätinstrumentens normativa mall (som 

återfinns i tabell 4 i rapportens procedur avsnitt).  

 

Tabell 6 

PSSUQs och SUSs resultat över systemets användbarhet (original skala, N = 18) 

 PSSUQ  
 

SUS  

Systemkvalité Informationskvalité 
 

Gränssnittkvalité 
Global 

användbarhet 
 Global 

användbarhet  

M SD  M SD 
 

M SD M SD 
 

M SD 

4,45 1,33 4,10 1,33 
 

4,58 1,53 4,36 1,28 
 

58,75 23,89 

 

En analys av den normativa datan visade att det fanns en skillnad mellan hur systemet 

uppfattades. Enligt PSSUQ avvek systemet som testades med 16% från normen medan systemet, 

enligt SUS, avvek med 14% från normen (det fanns alltså en skillnad motsvarande 2% vid jämförelsen 
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av den normativa datan). Denna skillnad i avvikelser var dock inte statistiskt signifikant t(17) = 0,75, p 

> 0,05. 

4.3 Resultat (N = 15) 
Tabell 7 visar mätinstrumentens transformerade medelvärden då 15 deltagare inkluderades i 

analysen. 

 

Tabell 7 

Medelvärde av systemets globala användbarhet (skala 0 – 100, N = 15) 

PSSUQ  SUS  

M SD M SD 

57,66 21,96 60,17 24,67 

 

Det fanns en liten skillnad mellan mätinstrumentens metavärde, dock var denna skillnad ej 

statistiskt signifikant t(14) = 1,46, p > 0,05. 

Tabell 8 visar de medelvärden som mätinstrumenten genererade.  

 

Tabell 8 

PSSUQs och SUSs resultat över systemets användbarhet (original skala, N = 15) 

 PSSUQ  
 

SUS  

Systemkvalité Informationskvalité 
 

Gränssnittkvalité 
Global 

användbarhet 
 Global 

användbarhet  

M SD  M SD 
 

M SD M SD 
 

M SD 

4,58 1,38 4,15 1,34 
 

4,72 1,56 4,46 1,32 
 

60,17 24,67 

 

Precis som när samtliga deltagare var inkluderade i analysen var det 2% skillnad mellan PSSUQ och 

SUS då 15 deltagare var inkluderade. Enligt PSSUQ var systemet 14% sämre än det genomsnittliga 

systemet och enligt SUS var systemet 12% sämre. Denna procentuella skillnad var inte signifikant 

t(14)= 0,69, p > 0,05. 
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4.4 Resultat (N = 12) 
Tabell 9 nedan rapporterar de data som respektive mätinstrument har genererat och tabell 10 visar 

mätinstrumentens värden utan att PSSUQ har manipulerats. 

 

Tabell 9 

Medelvärde av systemets globala användbarhet (skala 0 – 100, N = 12) 

PSSUQ  SUS  

M SD M SD 

54,97 22,57 58,75 26,62 

 

I jämförelse med de tidigare analyserna var det en större skillnad mellan medelvärdena när 12 

av deltagarna var inkluderade i analysen, detta resultat var dock inte signifikant (t(11) = 2,15, p > 

0,05). 

 

Tabell 10 

PSSUQs och SUSs resultat över systemets användbarhet (original skala, N = 12) 

 PSSUQ  
 

SUS  

Systemkvalité Informationskvalité 
 

Gränssnittkvalité 
Global 

användbarhet 
 Global 

användbarhet  

M SD  M SD 
 

M SD M SD 
 

M SD 

4,39 1,51 4,03 1,28 
 

4,51 1,49 4,30 1,35 
 

58,75 26,62 

 

Precis som tidigare visar resultaten i tabellen att systemet, enligt PSSUQ, är sämre än om datan från 

SUS analyseras. Enligt PSSUQ är systemet 17% sämre än det genomsnittliga systemet och enligt SUS 

är systemet sämre än 14%. Skillnaden var dock inte statistiskt signifikant t(11) = 0,83, p > 0,05 
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4.5 Resultat (N = 10) 
Tabell 11 visar en jämförelse mellan PSSUQs transformerade resultat och SUSs resultat. Tabell 12 

visar PSSUQ i originalform i jämförelse med SUS-resultatet. 

 

Tabell 11 

Medelvärde av systemets globala användbarhet (skala 0 – 100, N = 10) 

PSSUQ  SUS  

M SD M SD 

58,00 20,64 61,25 25,69 

 

Inte heller med tio deltagare var medelvärdesskillnaden mellan mätinstrumentens 

transformerade data statistiskt signifikant t(9) = 1,45, p > 0,05. 

 

Tabell 12 

PSSUQs och SUSs resultat över systemets användbarhet (original skala, N = 10) 

 PSSUQ  
 

SUS  

Systemkvalité Informationskvalité 
 

Gränssnittkvalité 
Global 

användbarhet 
 Global 

användbarhet  

M SD M SD 
 

M SD M SD 
 

M SD 

4,70 1,31 3,90 1,37 
 

4,97 1,24 4,48 1,24 
 

61,25 25,96 

 

Om dessa medelvärden jämförs mot respektive normativa mall skilde sig systemet med 10% 

från normen (SUS) respektive 14% (PSSUQ), men denna skillnad var inte statistiskt signifikant t(9) = 

7,3, p > 0,05. 
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4.6 Resultat (N = 8) 
Tabell 13 nedan innehåller PSSUQs och SUSs metavärde (det transformerade värdet för global 

användbarhet). I tabell 14 visas mätinstrumentens data som användes för den kommande normativa 

jämförelsen. 

 

Tabell 13 

Medelvärde av systemets globala användbarhet (skala 0 – 100, N = 8) 

PSSUQ  SUS  

M SD M SD 

60,14 20,92 64,38 26,11 

 

Som tabell 13 visar fanns det en viss skillnad mellan PSSUQs och SUSs metamedelvärde, men 

denna skillnad var inte statistiskt signifikant t(7) = 1,63, p > 0,05. 

 

Tabell 14 

PSSUQs och SUSs resultat över systemets användbarhet (original skala, N = 8) 

 PSSUQ  
 

SUS  

Systemkvalité Informationskvalité 
 

Gränssnittkvalité 
Global 

användbarhet 
 Global 

användbarhet  

M SD M SD 
 

M SD M SD 
 

M SD 

4,94 1,32 3,97 1,28 
 

4,92 1,14 4,61 1,26 
 

64,38 26,11 

 

Även i jämförelse mot instrumentens normativa data fanns det en viss skillnad över hur ett 

system uppfattades. PSSUQ visade en normativdifferens på 11% medan SUS visade en differens på 

5%. Denna skillnad var inte statistiskt signifikant (t(7) = 1,03, p > 0,05). 
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4.7 Resultat (N = 5) 
Följande tabeller (tabell 15 och tabell 16) visar det medelvärden som användes för att analyser 

skillnader mellan mätinstrumentens metavärde och den normativa analysen. 

 

Tabell 15 

Medelvärde av systemets globala användbarhet (skala 0 – 100, N = 5) 

PSSUQ  SUS  

M SD M SD 

55,26 23,32 59,00 30,34 

 

När 5 av de totalt 18 försöksdeltagarna inkluderades i analysen fanns det ingen signifikant 

skillnad mellan metodernas metamedelvärde (som finns i tabell 15); t(4) = 0,90, p > 0,05. 

Tabell 16 

PSSUQs och SUSs resultat över systemets användbarhet (original skala, N = 5) 

 PSSUQ  
 

SUS  

Systemkvalité Informationskvalité 
 

Gränssnittkvalité 
Global 

användbarhet 
 Global 

användbarhet  

M SD M SD 
 

M SD M SD 
 

M SD 

4,63 1,52 3,65 1,25 
 

4,93 1,30 4,32 1,40 
 

59,00 30,34 

 

I jämförelse mot mätinstrumentens respektive normativa medelvärde avvek systemet med 13% 

(SUS) och 17% (PSSUQ). Denna avvikelse var inte statistiskt signifikant t(4) = 0,40, p > 0,05 
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4.8 Resultat (N = 2) 
När endast 2 av 18 deltagare inkluderades i analysen var det väldigt stor skillnad mellan 

mätinstrumentens metamedelvärde (tabell 17). 

 

Tabell 17 

Medelvärde av systemets globala användbarhet (skala 0 – 100, N = 2) 

PSSUQ  SUS  

M SD M SD 

53,65 24,31 62,50 31,82 

 

Trots den stora skillnaden mellan PSSUQ och SUS som visas i tabell 17 så var inte denna 

skillnad statistiskt signifikant t(1) = 1,67, p > 0,05. 

Tabell 18 visar PSSUQs icke-transformerade värden tillsammans med SUS mått på 

användbarhet. 

Tabell 18 

PSSUQs och SUSs resultat över systemets användbarhet (original skala, N = 2) 

 PSSUQ  
 

SUS  

Systemkvalité Informationskvalité 
 

Gränssnittkvalité 
Global 

användbarhet 
 Global 

användbarhet  

M SD M SD 
 

M SD M SD 
 

M SD 

4,58 1,53 3,58 1,77 
 

4,83 0,71 4,22 1,46 
 

62,50 31,82 

 

Enligt PSSUQ var systemet 19% procent sämre än det genomsnittliga systemet och enligt SUS var 

systemet endast 8% sämre. Även om det var en väldigt stor skillnad mellan hur systemen uppfattades 

var skillnaden inte statistiskt signifikant t(1) = 0,079, p > 0,05. 
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4.9 Grafisk representation av resultatet 
Figuren nedan (Figur 1) är ett stapeldiagram som visar hur den normativa datan förändrades 

beroende på antalet deltagare som var inkluderade i analysen. 

 

 

 
Figur 1: Grafisk representation av mätinstrumentens metamedelvärde 

Nästkommande figur (Figur 2) är en grafiskrepresentation av hur mätinstrumentens skilde sig i 

förhållande till den normativa datan. Siffrorna på y-axeln är vad som tidigare i resultatdelen är 

markerade med procent (alltså; hur många procent systemet avvek från det normativa medelvärdet). 

 

 
Figur 2: Grafisk representation av mätinstrumentens differens från normativ data (i procent) 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Analys av metamedelvärde 

I denna studie hittades inga statistiskt signifikanta skillnader mellan de resultat som 

mätinstrumenten genererade. Trots att det, beroende på antalet försöksdeltagare som var 

inkluderade i analysen, fanns stora skillnader mellan metodernas metamedelvärde (se Figur 1). Det 

finns två möjliga orsaker till att inga statistiska signifikanta effekter hittades; (1) Mätinstrumentens 

resultat är så pass lika att valet av mätinstrument inte har en effekt på resultatet eller (2) det var för 

få försöksdeltagare i studien för att kunna hitta effekten (givet att den fanns).  

Baserat på den grafiska representationen och även det låga p-värdet när 18 deltagare var 

inkluderade i medelvärdesanalysen (p = 0,07) är den mer logiska slutsatsen att det inte fanns 

tillräckligt många deltagare för att hitta en genuin effekt (alltså; alternativ 2 verkar i detta fall vara en 

mer legitim slutsats). Denna slutsats är även baserad på Field (2009, s. 58) där Field rekommenderar 

minst 28 försöksdeltagare för att vara säker på att hitta en stor effekt (om denna effekt finns) och om 

valet av mätinstrument skulle ha en liten effekt eller medelstor effekt skulle ännu fler deltagare 

behövts. Kontrollen av den statistiska styrkan och en upprepning av detta experiment är något som 

rekommenderas som vidarestudier inom detta område. Speciellt, som citatet i inledningen av 

rapporten säger, då det saknas jämförelser mellan dessa så kallade self-reported metrics.  

Enligt denna studie var systemet som utvärderades under det genomsnittliga medelvärdet 

(enligt både SUS och PSSUQ), men i samtliga fall genererade SUS ett mer positivt resultat än PSSUQ, 

vilket även detta stärker misstankarna om ett det kan finnas en instrumenteffekt inom 

användbarhetstestning, men detta går inte att styrka genom de statistiska tester som gjorts i denna 

studie och således efterfrågas flera studier inom detta område. 

I början av denna rapport nämndes att en studie som gjordes parallellt med denna 

utvärderade samma metoder fast mot designprototyper. Denna studie som gjordes parallellt hittade, 

precis som denna studie, att det fanns en skillnad mellan mätinstrumentens metamedelvärde 

(Lidström, 2013), men denna studie resulterade inte heller i några statistiskt signifikanta skillnader. 

Lidström (2013) gjorde även en analys av dess statistical power och fann att studien endast hade en 

styrka på 0,16 (vilket innebär att studien endast hade 16% chans att hitta en genuin effekt om den 

fanns). Ett mål för statistiska studier är en statistical power på 80% (Field, 2009), vilket även detta är 

en motivering till att flera studier (med fler försöksdeltagare) krävs innan några riktiga slutsatser kan 

dras.  

En slutsats som drogs utav Lidström (2013) var att det finns risk att man drar felaktiga 

slutsatser beroende på vilket mätinstrument som används. Detta är även något som syntes i denna 

studie när mätinstrumentens resultat jämfördes med de normativa mallarna som metoderna ger 

tillgång till. 
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5.1.2 Analys av mätinstrumentens resultat och deras normativa data 

Precis som med mätinstrumentens metamedelvärde fanns det skillnader mellan metoderna gällande 

hur mycket systemet avvek från normen (se Figur 2). Men som t-testen visade fanns det ingen 

statistisk signifikans mellan mätinstrumentens avvikelser. 

Även om det inte är statistiskt signifikanta skillnader mellan hur mycket mätinstrumentens 

resultat avviker från den normativa datan är detta resultat en indikation på att det finns en risk att 

olika slutsatser dras om ett system beroende på vilket mätinstrument som används, vilket är samma 

slutsats som drogs av Lidström (2013). 

Precis som i analysen av metamedelvärdet är det för få deltagare för att kunna dra några 

legitima slutsatser utifrån denna studie, men som kan ses i figur 2 verkar mätinstrumentens 

avvikelser från deras respektive normativa mall skilja sig avsevärt mycket vid vissa analyser. Vid varje 

analysiteration avvek PSSUQ ett flertal procentenheter mer än SUS, men på grund av avsaknad 

signifikansnivå förespråkas en upprepning av denna studie med en större mängd försöksdeltagare. 

Sauro och Lewis (2012) nämner att normativ data endast ska användas i de fall som det inte 

finns några tidigare gjorda användbarhetstester att jämföra med. Resultatet från denna studie pekar 

åt samma håll, men en kraftigare betoning borde göras. I vissa analysiterationer fanns det en kraftig 

skillnad mellan metodernas förhållande till deras normativa data (exempelvis N = 2 och N = 8), vilket 

kan leda till att ett systems mått på användbarhet påverkas beroende på vilket mätinstrument som 

används, men vilket mätinstrument som genererar ”korrekt” data går inte svara på. SUS har en fördel 

i och med att den normativa datan är baserad på många fler användbarhetstes än vad PSSUQs 

normativa data är baserad på. Denna anledning gör att SUS kan anses vara mer korrekt att gå efter, 

men det är svårt att säga enbart utifrån denna studie. 

Analysen av mätinstrumentens resultat och deras normativa data pekar inte enbart på att 

metoderna skiljer sig från varandra utan det finns även en aspekt av datan som visar att 

mätinstrumentet utvärderar lika. SUS och PSSUQ visade båda att systemet som testades var sämre 

än det normativa systemet, vilket är något som talar för att metoderna genererar likvärdig data, men 

detta är enbart spekulationer då inga egentliga slutsatser kan dras utan rätt statistical power. 

5.1.3 Den magiska siffran 5 (eller behövs det fler än 8?) 

Tidigt i rapporten nämndes de oenigheter som finns gällande hur många försöksdeltagare som krävs i 

ett användbarhetstest. Denna studie har till viss del visat på visat tendenser som kan tillföra något till 

denna debatt. 

Genom att studera figur 2 (i avnitt 4.9) ser man en kraftig reducering i skillnaden mellan 

mätinstrumentens resultat gällande hur mycket de avviker från normen. I de två sista iterationerna 

(N = 15 och N = 18) var skillnaden mellan de två mätinstrumentens avvikelser från normen endast 2% 

(vilket kan jämföras med 4% (N = 5) och 6% (N = 8)). Även om skillnaden mellan metoderna inte var 

statistisk signifikant reducerades skillnaden mellan PSSUQ och SUS då antalet försöksdeltagare var 

högre.  

Denna trend syns inte på samma sätt i figur 1 (i avsnitt 4.9). Det finns nästan ingen skillnad mellan 

exempelvis 5 deltagare (PSSUQ = 55,26, SUS = 59,00) och 18 deltagare (PSSUQ = 55,99, SUS = 58,75).  

Resultatet från denna studie verkar indikera på att antalet deltagare påverkar resultatet om 

den normativa datan används, men inte om endast rådata studeras. Detta är endast en genomförd 

studie inom detta område och några direkta slutsatser kan inte dras enbart utifrån denna. Min 

rekommendation är att göra ett flertal liknande studier (med inomgruppsdesign) och sedan jämföra 

dessa studiers resultat som en mellangruppsdesign. Genom att göra detta kommer resultatet kunna 
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svara på om det finns en signifikant skillnad mellan exempelvis 5 deltagare och 15 deltagare 

samtidigt som denna studie även skulle kunna svara på om antalet deltagare påverkar 

mätinstrumenten olika mycket.   

5.2 Metoddiskussion 
Något som är av vikt att diskutera utifrån denna studie är huruvida transformationen av PSSUQ är en 

valid metod. Rent matematiskt fungerar de formler som använts i denna rapport och således har de 

maximal reliabilitet, men det ska även noteras att ingen utomstående har validerat dessa formler och 

det medför minskad validitet för den delen av studien. Även om medelvärdesomvandlingen kan ses 

som valid är det även viktigt att ta hänsyn till det faktum att skalorna omvandlades från 1-7 till 0-6 

inte sker i normala fall, men en diskussions fråga är om det egentligen är ett validitetsproblem då 

skalan omvandlades först när all data hade samlats in samt att testet är baserat på medelvärden, 

men det är fortfarande viktigt att poängtera att det att denna omvandling är riskfri då den inte har 

validerats av någon annan. 

Ett annat validitetsproblem med denna studie är det faktum att försöksdeltagarna ej 

övervakades under studien och därmed finns det ingen verifierande att samtliga försöksdeltagare 

gjorde sitt yttersta när de genomförde experimentet och fyllde i enkäterna. Datan fyllde alla krav för 

parametriska test och det fanns ingenting som tydde på att någon av försöksdeltagarna inte hade 

ansträngt sig för att fylla i enkäten och således är det i god tro att den data som experimentet 

frambringade representerar verkligheten. Det måste även tas i beaktning att denna studie inte 

kontrollerade om försöksdeltagarna gjorde uppgifterna på rätt sätt. Om uppgifterna tolkades olika 

mellan deltagare finns det en stor risk för hög variabilitet i resultaten, men detta borde kunna 

bortses ifrån då studien var formad som en inomgruppsdesign. 

Denna studies resultat är baserat på flera iterationer där antalet försöksdeltagare som varit 

inkluderade i analysen ständigt ökat. I första iterationen valdes den först i grupp 1 och sedan sista i 

grupp 2. Samma valprocess gjordes i samtliga analyser. I och med detta kan man ställa frågan om 

resultatet hade sett olika ut beroende på vilka försöksdeltagare som inkluderades i varje iteration. 

Detta är ingenting som kontrollerades, men det är något som kan tas i hänsyn om denna studie 

upprepas. 

Som tidigare nämnt var antalet försöksdeltagare i studien för några. Denna studie ger dock 

tillgång all data som behövs för att räkna ut effektstorleken och med hjälp av denna storlek går det 

(med hjälp av statistical power) att räkna ut hur många försöksdeltagare som krävs för att kunna 

hitta statistiskt signifikanta effekter (om de existerar), vilket är något som jag förespråkar för 

nästkommande studie. 
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6 Slutsatser 
Som tidigare skrivits i rapporten fanns det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan metodernas 

data när de var transformerade till skalan 0-100 och inte heller mellan metodernas data när de 

jämfördes utifrån de tillgängliga normativa mallarna. 

Som Sauro och Lewis (2012) föreslagit borde PSSUQ och SUS användas iterativt och jämföras 

mot tidigare resultat vid användbarhetstestning, men de skriver också att om inga tidigare 

användbarhetstestningsresultat finns går det att använda metodernas normativa data, vilket denna 

studie har visat vara väldigt riskfyllt då användbarheten av det system som testades i denna studie 

var olika mycket skiljt från den normativa datan beroende på vilken metod som användes. 

Detta resultat medför en viss osäkerhet inom området för användbarhetstestning och det är 

väldigt svårt att säga om det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan mätinstrumentens data 

(och om det finns; vilket mätinstrument är då ”mer korrekt”?). SUS kan ses som en alldeles för 

generell metod medan den normativa datan för PSSUQ troligtvis inte är baserad på tillräckligt många 

genomförda studier för att, med säkerhet, kunna utgå ifrån. Oavsett om det finns en genuin 

effektskillnad mellan dessa två mätinstrument utfärdas en varning till den (eller de) som använder sig 

av metoderna och gör jämförelse gentemot deras normativa data, eftersom val av metod till viss del 

påverkar hur bra ett system verkar vara. Detta gäller både inom ett redan implementerat system 

(som denna studie visat) och även inom användbarhetstestning av designprototyper (Lidström, 

2013). 

Gällande över hur många försöksdeltagare som krävs vid användbarhetstestning kunde inte 

denna studie svara på denna fråga, men resultaten som framkommit har något att bidra med till 

denna debatt. När metamedelvärdet studerades fanns det nästan ingen skillnad mellan 5 deltagare 

och 18 deltagare, men i den procentuella jämförelsen gentemot metodernas normativa data var 

skillnaden dessvärre högre, vilket är något som måste tas i beaktning när användbarhetsexperter ska 

utför tester på ett system. 

Denna studie är till min kännedom den första som gjorts inom detta område och den har visat 

en indikation på det som, i denna rapport, kallas för instrumenteffekt. Detta är endast en indikation 

och inte ett resultat då signifikanta effekter uteblev och antalet försöksdeltagare var för få.  

Utifrån denna studie verkar SUS bedöma ett system mer positivt än vad SUS gör vilket är något 

som måste tas i beaktning vid användbarhetstester och detta är något som, för allas trevnad, borde 

studeras vidare då användbarheten hos ett system kan avgöras om det används eller inte (Chin, Diehl 

& Norman, 1988).  
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Appendix A: SUS-enkät, ej modifierad (Sauro & Lewis, 2012) 

  
Strongly 
disagree    

Strongly 
agree 

     

   

1 2 3 4 5 
 

1 I think that I would like to use this system.   ○ ○ ○ ○ ○ 
 

2 I found the system unnecessarily complex.   ○ ○ ○ ○ ○ 
 

3 I thought the system was easy to use.   ○ ○ ○ ○ ○ 
 

4 I think that I would need the support of a technical person to be able to 
use this system.   

○ ○ ○ ○ ○  

 
5 I found the various functions in the system were well integrated.   ○ ○ ○ ○ ○ 

 
6 I thought there was too much inconsistency in this system.   ○ ○ ○ ○ ○ 

 

7 
I would imagine that most people would learn to use this system very 
quickly.   

○ ○ ○ ○ ○ 
 

8 I found the system very cumbersome to use   ○ ○ ○ ○ ○ 
 

9 I felt very confident using the system   ○ ○ ○ ○ ○ 
 

10 I needed to learn a lot of things before I could get going with this system.   ○ ○ ○ ○ ○ 
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Appendix B: PSSUQ-enkät, version 3, ej modifierad (Sauro & Lewis, 2012) 

  
Strongly 

agree      
Strongly 
disagree  

        

   

1 2 3 4 5 6 7 
 

NA 

1 Overall, I am satisfied with how easy it is to use this system   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

2 It was simple to use this system   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

3 I was able to complete the tasks and scenarios quickly using this system   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

4 I felt comfortable using this system   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

5 It was easy to learn to use this system   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

6 I believe I could become productive quickly using this system   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

7 The system gave error messages that clearly told me how to fix problems   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

8 
Whenever I made a mistake using the system, I could recover easily and 
quickly   

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

9 
The information (such as on-line help, on-screen messages and other 
documentation) provided with this system was clear   

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

10 It was easy to find the information I needed   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

11 The information was effective in helping me complete the tasks and 
scenarios   

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

12 The organization of information on the system screens was clear   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

13 The interface of this system was pleasant   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

14 I liked using the interface of this system   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

15 This system has all the functions and capabilities I expect it to have   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 

16 Overall, I am satisfied with this system   ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○   ○ 
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Appendix C: Användbarhetstest – Uppgifter 
 

Gå in på sidan http://www.bibl.liu.se/?l=en 

 

1. Byt språk till svenska 

2. Hitta TekNat-bibliotekets normala öppettider 

3. Navigera till informationen gällande ”Upphovsrätt och plagiering” och ta reda på hur man 

bokar ett undervisningspass i ämnet i fråga. 

4. Navigera tillbaka till bibliotekets öppettider och navigera därifrån till bibliotekets nya 

sökverktyg (Unisearch) och sök sedan efter en valfri artikel. 

5. Navigera tillbaka till http://www.bibl.liu.se/?l=sv 

6. Från punkt 5; Navigera till sidan ”Ämnesguider” och välj valfri ämnesguide. 

7. Navigera sedan till sidan som innehåller information om Lånekort 

8. Navigera till informationen om läshinder och navigera sedan till de manualer som finns 

tillgängliga och öppna manualen ”Att läsa talböcker med Amis 3.1” 

9. Från punkt 8; Navigera till bibliotekets information om RefWorks och öppna guiden ”Guide 

till Refworks” 

10. Navigera till bibliotekets sida gällande inköpsförslag (förslag av böcker och artiklar som 

biblioteket borde införskaffa) 

11. Navigera till sidan ”Biblioteket i siffror”. 

12. Navigera till ett av bibliotekets uppslagsverk (t.ex. WordFinder Online) 

13. Aktivera LiUB proxy 

14. Navigera till bibliotekets söksida (söksida för enbart böcker) och sök efter boken Things that 

make us smart. 

15. Gå tillbaka till sidan gällande böcker och navigera därifrån till sidan där man söker i E-

boksamlingar och klicka dig in på CogPrints : cognitive sciences eprint archive. 

16. Navigera till bibliotekets nyhetsflöde (Aktuellt på biblioteket) 

17. Återgå till bibliotekets startsida (http://www.bibl.liu.se/?l=sv) navigera härifrån till 

tidskriftslistan science och klicka på den länken. 
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