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Abstract 
Möjligheten att snabbt kunna utvärdera system är något som blir alltmer aktuellt och populärt. 

Två metoder som ofta kombineras för att kunna få svar på användares upplevelse och 

specifika problem med system är användbarhetsenkäter och prototyptestning. Frågan är dock 

om det finns någon användbarhetsenkät som utvärderar lo-fiprototyper bättre än andra, och 

hur pass lika lo-fiprototyper utvärderas av olika användbarhetsenkäter.  

Denna uppsats handlar om hur pass lika användbarhetsenkäterna System Usability Scale 

(SUS) och Post-Study System Usability Questionnaire (PSSUQ) utvärderar en lo-fiprototyp 

och om det finns några praktiska skillnader med enkäterna som underlättar eller försvårar när 

man utvärderar en lo-fiprototyp. Lo-fi-prototypen som testades var en tidig, pappersbaserad 

version av en att-göralista för handläggare. Testdeltagarna fick först testa att utföra ett par 

scenarion och interagera med prototypen under 10-15 min, de fick sedan fylla i båda enkäter. 

Resultaten visade på indikationer att poängen som produceras av SUS och PSSUQ vid lo-

fiprototyptestning är lika, men att det skulle behövas vidare studier med fler testdeltagare för 

att kunna säga detta säkert. Vidare hittades även frågor i PSSUQ som i regel inte testas i lo-

fiprototyper, men PSSUQ:s möjlighet till blanksvar kan vara en fördel när tiden som 

användaren haft med systemet varit begränsad. 
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1 Inledning 
Upplevelsen av att använda datorprogram och liknande produkter är något som blir alltmer 

aktuellt att utvärdera och förbättra för användare. Enligt en webbsideartikel av Baldwin 

(2013) ökade intresset av att anställa interaktionsdesigners (personer som försöker skapa och 

förbättra system som fungerar bra att interagera med) mellan åren 2011-2012 med 70 % på 

rekryteringsfirman QConnects. Intresset för att skapa system som är trevliga att använda är 

alltså i dagsläget mycket högt. Med detta blir även metoder för att utvärdera hur mycket 

användare tycker om system alltmer aktuella. En metod med detta ändamål är att använda sig 

av enkäter som användare får fylla i efter de provat använda ett system. Ofta är de 

standardiserade och ger systemet som testas en poäng som ska visa hur pass mycket 

användare gillar det. Enkäter har vissa fördelar, främst att det i regel går snabbt att fylla i dem. 

Enkäterna kan även ge en lättolkad, konkret och jämförbar siffra på hur pass nöjda användare 

är med att använda ett system.  

En sak som enkäter ofta inte berättar är huruvida det finns problem med vissa specifika 

funktioner i ett system. För att utvärdera detta kan man istället använda sig av 

användbarhetstester, där användaren får prova att utföra vissa uppgifter i ett system. När man 

låtit användaren utföra uppgifterna utvärderar man sedan hur pass bra det gick, exempelvis 

genom att titta på vilka uppgifter användaren lyckades respektive misslyckades med. För att 

kunna göra användbarhetstester så ofta och billigt som möjligt är en vanlig metod att skapa så 

kallade prototyper, vilka är snabbt framtagna skisser av ett system där allt nödvändigtvis inte 

är färdigställt eller funktionellt. Man kan sedan använda prototyper för att utvärdera en idé 

utan att behöva spendera mycket tid och pengar på att utveckla en färdigställd variant av 

systemet att testa idén på.  

Kort sagt kan man säga att snabba, billiga metoder för att utvärdera hur pass mycket 

användare tycker om ett system (exempelvis enkäter) och vilka funktioner som fungerar bra 

respektive mindre bra i ett system (exempelvis lo-fiprototyper i användbarhetstestning) 

existerar och har en del fördelar, men det finns även problem. 

Ett problem som finns med enkäter är att antalet standardiserade enkäter för att mäta 

användarupplevelse växer ständigt, och Sauro (2012, s. 210) nämner att ”There are few direct 

comparisons of the various standardized usability questionnaires (making this a promising 

area of research for motivated graduate students)”. Det finns alltså enligt Sauro (2012) 

utrymme för att jämföra användbarhetsenkäter för att se hur pass lika de utvärderar samma 

system. Något annat som så vitt undertecknad vet inte tidigare undersökts är hur en prototyps 

nivå av färdigställdhet, eller fideliteten, påverkar hur pass väl en viss enkät fungerar för att 

utvärdera ett system med en viss fidelitetsnivå.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie var att utvärdera två användbarhetsenkäter, närmare bestämt SUS och 

PSSUQ, och se hur pass lika och väl de fungerade för att utvärdera en lo-fiprototyp. Det 

undersöktes dels hur lika poäng de gav ett system med låg fidelitetsnivå och även om det 

fanns några praktiska problem med respektive enkät som gjorde den mindre passande för att 

utvärdera system med låg fidelitet. 
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1.2 Frågeställning 
Hur pass lika utvärderar enkäterna SUS respektive PSSUQ en lo-fi-prototyp? Finns det några 

praktiska problem med att använda den ena jämfört med den andra vid lo-fi-prototyptestning? 

1.3 Avgränsningar 
Då både PSSUQ och SUS är gratis, har hög och likvärdig validitet (Sauro, 2012), går snabbt 

att fylla i och kan mäta samma sak jämfördes inga andra enkäter än dem i denna studie. 

Eftersom prototypen som användes för att utvärdera enkäterna innehöll terminologi och annat 

som kunde vara främmande för personer som inte var med i målgruppen prototypen var 

utvecklad för bestod testdeltagarna endast av folk som var insatta i målgruppens yrke, 

nämligen handläggaryrket. 

1.4 Begränsningar 
Då varje test tog en timme och tillgången till personer som var lämpliga för studien var 

begränsad deltog endast 7 testdeltagare. 

Inga riktiga handläggare var med i testen, då dessa var för svåra att få tag på. Prototypen 

testades istället på utvecklare av programmet prototypen skulle implementeras i, då de hade 

en tillräckligt stor insikt i vad handläggaryrket går ut på för att kunna använda prototypen. 

2 Teori 

2.1 Prototyper 

Att använda prototyper vid användbarhetstestning är något som kan ge många fördelar. 

Arnowitz (2007) nämner att man med hjälp av prototyper kan få hjälp att snabbt få svar på 

följande frågor (sida 10): 

- Will the design work properly? 

- Can the design be produced economically? 

- How will users respond to the design? 

- Which approach can be taken to get from concept to product? 

- How can prototyping support product design specification? 

- How can prototyping contribute to better product scheduling and budget 

planning? 

 

Andra fördelar med prototyper enligt Arnowitz (2007) är att ”prototyping allows us to 

experiment in the safety of a form which can be easily changed without much loss of time or 

wasted effort when compared to re-programming software” (sida 3). Prototyp som metod är 

alltså tids- och besvärsparande jämfört med att endast testa och utvärdera idéer i färdigställda 

system. 
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Dock finns det även problem med prototyper. Ett problem är att det är oklart hur prototypers 

fidelitet påverkar hur användaren upplever prototypen. Sauer K. S. (2010) jämförde tre olika 

nivåer av prototyp-fidelitet och kom fram till att antalet användbarhetsproblem, den 

självrapporterade användarupplevelsen och upplevelsen av utseende på prototypen var 

densamma oavsett fidelitet. Man var dock enligt denna studie sämre på att utföra vissa 

uppgifter med lo-fi-prototyper. I en annan studie av Sauer A. S. (2009) nämns det att 

prototyper med låg visuell fidelitet får för höga grafiska poäng av användare som testar dem 

jämfört med system som har hög visuell fidelitet. Samma studie visade även att användare 

gillade att använda system med högre fidelitet mer än system med låg fidelitet. En annan 

studie av Fay (1990) gav resultatet att vissa funktioner vill användare inte ha när de får 

använda dem med låg fidelitet. Man har också funnit att folk som använder en lo-fi-prototyp 

kommer på förslag på fler nya funktioner än de som använder hi-fi-prototyper (Aladottir, 

2012). Alla dessa resultat pekar på att det finns många olika resultat på vilka sorters skillnader 

som uppstår beroende på vilken typ av prototyp man testar, men att det på något plan ofta 

finns skillnader orsakade av fideliteten på prototypen man testar. 

2.1.1 Definition av fidelitet 

Ett sätt att definiera en prototyps fidelitet är genom en så kallad innehållsfidelitetsmatris 

(Arnowitz, 2007, s. 91). Det är en matris som består av fem faktorer som kan vara av 

klasserna mycket låg fidelitet – låg fidelitet – medium fidelitet – hög fidelitet – högsta 

fidelitet. Följande faktorer tas i åverkan innehållsfidelitetsmatrisen: 

1. Informationsdesign – Hur information är strukturerad i prototypen och hur många 

färdigställda menyval och dylikt som finns implementerade. 

2. Interaktionsdesign och navigationsmodell – Hur väl användare kan interagera med 

prototypen och hur den svarar på användarens handlingar. Det kan till exempel vara 

hur många knappar som faktiskt leder till vad de ska leda till i ett system. 

3. Visuell design – Hur mycket av de rent visuella aspekterna en prototyp innehar. Det 

kan vara hur layouten är, typsnittet, färger, bilder och annat. 

4. Redaktionellt innehåll – Vad saker i prototypen heter, och vad redan införd 

information heter. Låg fidelitet är om allt heter bara ”X” istället för vad det är tänkt att 

det ska kunna heta i slutändan. Att använda Lorem ipsum-text som platshållare för 

innehåll är också något som drar ner fideliteten i denna aspekt. 

5. Märkesuttryck – Hur mycket det märks att det är en prototyp av en viss skapare, 

genom till exempel logotyper. 

2.2 Prototyptestning 

2.2.1 Prototyptestkaraktär 

Arnowitz (2007) definierar ett prototyptests karaktär med hjälp av följande variabler: 

1. Publik – Intern eller extern – Bestämmer om de som ska få testa prototypen är de som 

ska använda den när den är färdigutvecklad (extern) eller om de är med i utvecklingen 

av systemet som prototypen befinner sig i (intern). 
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2. Steg – Tidigt, mellan eller sent – Säger hur pass sent i utvecklingen prototypen 

befinner sig. 

3. Fart – Snabb eller långsam – Säger hur lång tid det har tagit att utveckla prototypen. 

4. Hållbarhet – Kort, mellan eller lång – Säger hur länge man planerar att prototypen 

ska influera utvecklandet. 

5. Uttryck – Konceptuellt eller experientellt – Säger huruvida prototypen ska visa upp 

ett koncept eller fokusera på hur upplevelsen av ett koncept är. 

6. Stil – Interaktiv eller berättande – Säger om man vill att prototypen ska kunna 

användas av andra eller om det räcker med att endast kunna visa upp funktioner och 

dylikt genom exempelvis bilder eller filmer. 

7. Medium – fysiskt eller digitalt – Säger om prototypen till exempel är utskriven som 

en pappersprototyp eller om man interagerar med den digitalt via till exempel en dator. 

2.2.2 Skapa scenario 

När man testar en prototyp använder man sig ofta av så kallade scenarion som testdeltagaren 

ska få försöka utföra i prototypen. Dessa scenarion kan man utvinna ur så kallade 

uppgiftsflöden (Arnowitz, 2007) vilka kartlägger hur användare kan använda olika funktioner 

och komponenter i systemet och hur funktionerna och komponenterna beror av varandra. 

Uppgiftsflödet kan man sedan använda för att skapa en såkallad uppgiftslagerkarta (Arnowitz, 

2007) Där man först skriver ut alla möjliga saker man kan göra i systemet, drar linjer för att se 

beroenden, plockar bort redundanta beroenden och till slut ordnar den i lager utefter hur 

många övre beroenden en viss funktion har. 

Med hjälp av sin uppgiftsslagerkarta kan man göra ett så kallat beroendediagram, där man 

först prioriterar vad som är viktigt att testa, gör detta fetstilt i sin uppgiftslagerkarta och sedan 

beskriver vilka behov som finns för att göra uppgiften och anledningen till att de är 

prioriterade i ett beroendediagram (Arnowitz, 2007). Ur sitt beroendediagram kan man sedan 

skapa scenarion som täcker in allt det viktiga man kan göra i systemet. 

2.3 Användbarhetsenkäter 
En användbarhetsenkät kan användas när man har testdeltagare som har tidigare erfarenheter 

av systemet man vill utvärdera med enkäten. Användbarhetsenkäter har som syfte att utvinna 

information från respondenter (Sauro, 2012). Det finns ett par anledningar till att utvärdering 

med användbarhetsenkäter är bra, nämligen (Sauro, 2012): 

1. Objektivitet – Eftersom måttet hos de flesta enkäter är standardiserat och 

testdeltagaren ska kunna fylla i en enkät utan någon större hjälp från testledaren blir 

enkäter i princip helt befriade från testledares influenser och således mer objektiva än 

exempelvis intervjuer.  

2. Replikabilitet – Eftersom enkätifyllning går till på samma sätt för alla testdeltagare 

kan man vara mer säker på att man mäter samma sak hos alla testdeltgare än om man 

använder till exempel intervjuer, som ofta ser olika ut mellan olika testdeltagare. 

3. Kvantifiering – Som nämnts innan kan man nå en mer lik mätning av fler 

testdeltagare med en enkät. Således kan man alltså göra sina resultat bättre och 

starkare med hjälp av fler testdeltagare. 
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4. Ekonomi – Det är i regel mycket billigare och snabbare att använda enkäter än att 

använda kvalitativa metoder såsom intervjuer. 

5. Kommunikation – Enkäter producerar ofta en siffra som resultat av att en 

testdeltagare fyllt i den. Denna siffra går att använda för att jämföra ens eget system 

med andra system och kunna förmedla hur ens system förhåller sig jämfört med andra. 

6. Vetenskaplig generalisering – Eftersom enkäter producerar fasta jämförbara siffror 

går resultatet att generalisera. 

Sauro (2012, s. 210) nämner att ”There are few direct comparisons of the various 

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

graduate students)”. Några studier har dock gjorts inom området. Tullis (2004) Gjorde en 

jämförelse mellan SUS, QUIS, CSUQ, en variant av Microsofts Product Reaction Cards och 

en egen användbarhetsenkät vid en utvärdering av två hemsidor. De kom fram till att alla 

enkäter visade en fördel för den ena hemsidan över den andra. En annan studie var fokuserad 

på multi-modalitet och jämförde skalorna AttrakDiff, SUS, SUMI, SASSI och en 

egenutvecklad enkät. De kom fram till att resultaten mellan de olika enkäterna skiljer 

signifikant när man mäter skillnaden mellan olika modaliteter på ett system (Wechsung, 

2008). Detta pekar alltså på att det finns vissa skillnader mellan användbarhetsenkäter 

beroende på vad för typ av system man testar, men att de även i vissa fall kan peka åt samma 

håll, nämligen att ett system är bättre än det andra. 

2.3.1 SUS 

System Usability Scale (SUS) är en skala gjord för att snabbt mäta användbarhet (Brooke, 

1996). Den består av tio frågor och ger ett globalt värde mellan 0-100, där 100 är högst och 0 

är lägst. Samtliga frågor består av påståenden där man på en skala 0-4 anger hur pass mycket 

man håller med påståendet. Varannan fråga är positivt och varannan är negativt skriven. Man 

kan inte lämna blanksvar, utan alla svar är obligatoriska för att kunna räkna ut en SUS-poäng. 

När man räknar ut SUS-poängen summerar man alla svaren testdeltagaren gav på frågorna 

och multiplicerar detta med 2,5. Eftersom varannan fråga är positiv och varannan är negativ 

måste man vända på skalan på varannan fråga. Svarar man till exempel att man håller med 

mycket på frågan  ”I think that I would like to use this system frequently”ger det 4 poäng, 

men på frågan ”I found the system unnecessarily complex” ger det 0 poäng. SUS-enkäten 

innehåller frågor som är mycket generella, och kan således appliceras på många olika sorters 

system. SUS går att finna i appendix G. 

Syftet med SUS är att mäta användarens självrapporterade upplevelse av ett system, och ge 

någon form av konkret poäng på hur pass mycket användaren gillar systemet. Det är en likert-

skala, vilket innebär att den producerar en summa av poäng baserat på frågor som innehåller 

värden som kan ge mer eller mindre poäng beroende på hur testdeltagaren väljer att svara 

(Vanek, 2012). 

Sauro (2012) gjorde en sammanställning från 3187 studier där SUS har använts. Enligt den 

sammanställningen är det vanligare att få vissa poänger än andra. Det finns alltså vissa normer 

som olika SUS-poänger innehar. Sauro (2012) har tagit värdena sin sammanställning och 

översatt en viss poäng med ett visst betyg jämfört med resten av populationen. Detta kan 
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skådas i tabell 1. Får ens system exempelvis en SUS-poäng av 79 kan man se det som att 

systemet har betyget A- på SUS-skalan givet vilken poäng andra system som utvärderats med 

SUS har fått. 

Tabell 1 - SUS-poäng och motsvarande betyg (adapterad från Sauro, 2012, s. 204): 

SUS-poäng Betyg Procentomfång 

84,1 - 100 A+ 96-100 

80,8 - 84 A 90-95 

78,9 - 80,7 A- 85-89 

77,2 - 78,8 B+ 80-84 

74,1 - 77,1 B 70-79 

72,6-74 B- 65-69 

71,1-72,5 C+ 60-64 

65-71 C 41-59 

62,7-64,9 C- 35-40 

51,7-62,6 D 15-34 

0-51,7 F 0-14 

 

2.3.2 PSSUQ 

PSSUQ är en enkät som är utvecklad av IBM under sent 1980-tal (Lewis, Usability testing 

(Tech. Report 29.3820), 2005). Den är baserad på ett projekt kallat System UsabilityMetricS 

(eller SUMS) och har i version 3 hämtad från Sauro (2012, s. 193) sexton frågor (Se appendix 

F). Samtliga frågor är påståenden där man får fylla i en skala 1-7 hur pass mycket man håller 

med påståendet, där 1 är högst och 7 är lägst. En lägre PSSUQ-poäng innebär alltså att 

systemet är bättre. Känner man att man inte kan besvara någon fråga kan man lämna blankt 

svar. . För att räkna ut PSSUQ-poängen tar man medelvärdet av alla besvarade frågor. Precis 

som SUS är PSSUQ en likert-skala (Vanek, 2012). 

Till skillnad från SUS som bara ger en generell poäng kan man med PSSUQ utöver helheten 

mäta användarens upplevelse av tre underkategorier, nämligen (Lewis, Usability testing 

(Tech. Report 29.3820), 2005): 

1. Systemets användbarhet 

2. Informationskvalitet 

3. Gränssnittskvalitet 

Man får ut alltså fyra olika poänger från PSSUQ-skalan, nämligen (Sauro, 2012, s. 192): 

1. Övergripande: Medelvärdet på svaren mellan frågorna 1-16 

2. Systemkvalitet: Medelvärdet på svaren mellan frågorna 1-6 

3. Informationskvalitet: Medelvärdet på svaren mellan frågorna 7-12 

4. Gränssnittskvalitet: Medelvärdet på svaren mellan frågorna 13-15 

Innan man ger ut enkäten till testdeltagarna bör man ge följande instruktioner (Lewis, IBM 

computer usability satisfaction questionnaires: Psychometric evaluation and instructions for 

use, 1995, s. 77) : 
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”This questionnaire gives you an opportunity to tell us your reactions to the system 

you used. Your responses will help us understand what aspects of the system you are 

particularly concerned about and the aspects that satisfy you. To as great an extent as 

possible, think about all the tasks that you have done with the system while you answer 

these questions. Please read each statement and indicate how strongly you agree or 

disagree with the statement. If a statement does not apply to you, circle NA. Please 

write comments to elaborate on your answers. After you have completed this 

questionnaire, I’ll go over your answers with you to make sure I understand all of your 

responses. Thank you!” 

 

Vid en sammanställning av 21 studier kom man fram till att system som är utvärderade med 

PSSUQ får medelvärdet 2,82, med ett lägsta värde av 2,62 och ett högsta värde av 3,02 

(Sauro, 2012, s. 197). Dessa normer är dock inte lika starka som normerna för SUS, främst för 

att de är baserade på mycket färre studier men även för att de är baserade på många olika 

sorters system (Sauro, 2012). Det finns med andra ord så vitt undertecknad vet inga direkta 

normer för vad som är en bra respektive dålig poäng på PSSUQ-skalan. 

3 Metod 

3.1 Testmetod 

3.1.1 Enkäter som testades 

Enkäterna som jämfördes i studien var PSSUQ och SUS. Detta på grund av att båda är gjorda 

för att göras efter ett helt användbarhetstest har slutförts snarare än efter en enskild uppgift, 

båda har en väldigt hög och likvärdig reliabilitet (0,94 av 1 för PSSUQ (Sauro, 2012, s. 189) 

och 0,92 av 1 för SUS (Sauro, 2012, s. 189)) och båda har som mål att mäta användarens 

självrapporterade upplevelse av systemet. (Sauro, 2012) 

3.1.2 Lo-fi-prototyp som testdeltagarna använde 

Systemet som forskningsfrågan testades på var en lo-fi-prototyp av en att-göralista gjord för 

handläggare på diverse myndigheter. För att få en bättre upplevelse av typen av användare 

prototypen var utvecklad för, se appendix A som innehåller den typiska användaren Peter. 

Peter är ingen riktig användare, utan en persona skapad med en metod baserad på (Goodwin, 

2009). Personan skapades av undertecknad med hjälp av kundens förklaringar av hur 

användare beter sig och med tidigare intervjuer med användare av systemet prototypen skulle 

implementeras i. 

Prototypen skissades med hjälp av mockup-programmet Balsamiq, då man på ett enkelt sätt 

kan skapa prototyper som till stor del ser handritade ut med detta program. Prototypen skrevs 

sedan ut och testades i pappersform, för att ännu mer reducera fideliteten på prototypen. 

Några bilder av prototypen kan skådas på Figur 1 – 4. 
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Figur 1–Huvudsida 

 

Figur 2 – Inkorg 
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Figur 3 - Kalender 

 

Figur 4 - Nyligen ändrade 

För att visa på vilken nivå av fidelitet prototypen var på användes en såkallad 

innehållsfidelitetsmatris (Arnowitz, 2007, s. 91) En sådan uppgjord för denna prototyp kan 

skådas i tabell 2. 

Tabell 2: innehållsfidelitetsmatris 

Innehåll Very low 

fidelity 

Low fidelity Medium 

fidelity 

High fidelity Highest 

fidelity 

Informationsdesign   X   

Interaktionsdesign  X    

Visuell design  X    

Redaktionellt  X    
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innehåll 

Märkesuttryck  X    

Systemprestanda X     

 

Informationsdesign – 3/5, på grund av att i princip alla menyer och knappar i prototypen 

hade namn. Dock var det inte i detta stadie känt om namnen var bra eller otydliga för tänkta 

användare. Detta var viktigt då prototypen var gjord för handläggare och därför krävde att 

termer relevanta för handläggaryrket var närvarande. 

Interaktionsdesign – 2/5, man kunde bara interagera med vissa förutbestämda ärenden, 

uppgifter, meddelanden osv. Försökte man använda en funktion som inte var implementerad 

meddelade testledaren att det inte fungerade. I andra fall kunde testledaren berätta vad som 

skulle ske när testdeltagaren använde funktionen. Det kunde till exempel vara att ett element i 

en lista skulle försvinna när man raderade det.  

Visuell design – 2/5, vissa element såsom knappar och listor var utritade tydligt, men inga 

färger, bilder, specifika typsnitt eller dylikt var implementerat i prototypen.  

Redaktionellt innehåll – 2/5, det som skulle vara inmatat av en användare hade generiska 

namn som inte var kopplade till verkligheten, såsom ”Ärende ett”, ”Uppgift y” eller ”Person 

X”. Detta för att få bort så mycket fokus på detta innehåll som möjligt, då det i detta stadie 

huvudsakligen var intressant om alla huvudfunktioner var användbara eller relevanta, snarare 

än hur smådetaljerna fungerade. 

Märkesuttryck – 2/5, det fanns inga logotyper, dock var ramverket, eller layouten för 

prototypen hämtat från systemet prototypen skulle implementeras i. Detta för att prototypen i 

slutändan skulle passa in i systemet den skulle implementeras i. 

Systemprestanda – 1/5, eftersom det var en pappersprototyp som testades var detta väldigt 

lågt. 

3.1.3 Testdeltagare 

Som nämnts i begränsningar avsnitt 1.4 var det inte möjligt att få tag på riktiga potentiella 

användare som prototypen utvecklades för. Testdeltagarna för prototypen var istället 

utvecklare av systemet som prototypen skulle implementeras i. Detta för att det var viktigt att 

de visste mycket om hur målgruppen för produkten, nämligen handläggare arbetar då 

prototypen innehöll mycket terminologi som var specifik för handläggaryrket. Eftersom 

systemet de utvecklade var inriktat mot just handläggare passade de således bra för testet.  

Samtliga testdeltagare hade över ett års erfarenhet med att utveckla system liknande 

prototypen som testades och var väl insatta i handläggaryrket (i snitt 3,71 på en skala 1 till 5 

av hur pass väl de ansåg sig vara insatta i handläggaryrket). Testdeltagarna bestod av 7 män i 

åldern 31-60 år. Två var verksamhetskonsulter, tre var systemutvecklare, en var projektledare 

och en var produktägare. 
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3.1.4 Procedur 

3.1.4.1 Pilottest 

Ett pilottest gjordes på tre testdeltagare för att kontrollera så alla moment fungerade som de 

skulle. Testdeltagarna i pilottestet bestod av folk som varit involverade i utformningen av 

prototypen. De kunde inte delta som riktiga testdeltagare då de var mer insatta i hur 

prototypen framtagits än övriga testdeltagare. Pilottestet bekräftade att alla delmoment 

fungerade som de skulle. 

3.1.4.2 Bakgrundstest 

Testdeltagarna besvarade först en bakgrundsenkät för att visa deras erfarenhet och få fram om 

de kunde placeras i samma grupp vid analysen. Enkäten var framtagen med en metod skapad 

av Rubin (2008), vilken säger att man främst ska få fram saker som kan påverka personens 

prestanda i systemet. Därför efterfrågades det dels hur länge de jobbat med utvecklingen av 

systemet prototypen skulle implementeras i och även en självskattningsskala för hur pass väl 

insatta de kände att de var i handläggaryrket. Det är enligt Rubin (2008) även bra om enkäten 

innehåller så få fritextfält som möjligt så att den blir enkel att fylla i. Man behövde därför 

endast bocka i svaren på alla frågor utom en i enkäten som utformades. Vidare mättes även 

kompetens i spannet under 3 månader, 3 månader – 1 år och över 1 år för att det är en vanlig 

kategorisering när man ska kontrollera erfarenhet (Dumas, 1999). Bakgrundsenkäten går att 

finna i Appendix B. 

3.1.4.3 Scenarioutförande 

Efter bakgrundsenkäten var ifylld fick testdeltagarna utföra ett visst antal uppgifter i 

prototypen. Dessa togs fram ur en uppgiftslagerkarta utformad för prototypen (Figur 5)  

(Arnowitz, 2007) där de allra viktigaste funktionerna som prototypen hade blev markerade 

som fetstilta. Prioriteringen av funktioner som var viktiga respektive oviktiga i prototypen 

gjordes genom att diskutera med kunden och handledaren för projektet vad de ansåg var 

viktigt att prototypen kunde göra. Ur uppgiftslagerkartan skapades ett beroendediagram 

(Tabell 3) (Arnowitz, 2007) vilket sammanställde systemets viktigaste funktioner, och varför 

de var viktiga. Det var dessa funktioner som det lades störst fokus på vid utformningen av 

uppgifter till scenarioutförandet. Uppgifterna designades även för att: 

1. Passa användaren som skulle använda systemet. 

2. Försöka att inkludera så många saker som möjligt att genomföra i systemet i varje 

uppgift. 

3. Inte skriva uppgifterna med jargong som även finns i prototypen i så stor utsträckning 

som möjligt. Ett exempel på varför detta är viktigt är uppgift 3 (appendix C), som 

säger åt användaren att ” Du blev just klar med resten av uppgifterna för dagen. Fyll 

även i på din att-göralista att du är klar”. Det man ska göra i denna uppgift är att 

klicka på knappen ”Slutför” på alla uppgifter i att-göralistan. Skulle uppgiften istället 

vara ”Slutför alla uppgifter” finns risken att testdeltagaren bara letar efter knappen 

”Slutför”, klickar på den och inte förstår vad det egentligen är som den gör. 

Uppgifterna går att finna i appendix C. 
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Figur 5 - Uppgiftslagerkarta för Lo-fi-prototypen 
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Tabell 3 – Beroendediagram (Arnowitz, 2007, s. 63): 

Task name Description Rationale Previous 

steps 

Next 

steps 

Gå till 

huvudfönster 

Se uppgifter man 
har att göra 

Vyn man får när man startar 
systemet, antagligen här man 

kommer spendera mest tid 

Skriv ut Visa 
uppgifter 

eller 

ärenden 

Skriv ut Skriv ut befintlig 
vy 

Låter användaren hantera att-
göralistor i pappersform 

Inga Alla 

Gå till tilldela 

uppgift 

Tilldela uppgift 

till annan anställd 

Gör så att man kan 

kommunicera med andra 

anställda 

Visa 

uppgifter 

Ingen 

Slutför uppgift Meddela systemet 
att man är klar 

med något 

Krävs för en att-göralista Visa 
uppgifter 

Ingen 

Skapa mapp Skapa egen mapp Gör så man kan sortera saker på 

eget sätt 

Skriv ut Ingen 

Gå till larm Visar larmsidan Visar vilka uppgifter som 

larmat för dagen, det är bra för 

att se vad man borde prioritera 

Gå till 

uppg, 

Ignorera, 

Sk. upp 

Skriv ut 

Sök Söker efter 

uppgifter 

Bra då det gör det lättare att 

hitta uppgifter 

Skriv ut Visa 

uppgifter 

Gå till inkorg Visar saker i 

inkorg 

Ett sätt att visa vad som delas 

mellan användare 

Skriv ut Öppna 

sak i 
inkorg 

Lägg till (från 

inkorg) 

Lägger till uppgift 

till att-göra från 

inkorg 

Sammanbinder att-göralistan 

med inkorgen 

Justera 

attribut 

Ingen 

Hämta uppgift Hämtar uppgift 
från alla-sidan 

Vissa organisationer kräver att 
man hämtar sina egna uppgifter 

och inte blir tilldelad dem 

Gå till 
alla 

Ingen 

Gå till alla Visar alla 

uppgifter man har 
tillgång till 

Vissa uppgifter är inte tilldelade 

till någon specifik person, dessa 
befinner sig här 

Skriv ut Hämta 

uppgift 

Gå till nyligen 

ändrade 

Visar en historik 

över saker man 

gjort 

Bra för att hantera om man 

råkar göra något fel 

Skriv ut Visa 

uppgifter 

Gå till kalender Visar en kalender Ger användaren en snabb 

helhetsbild på hur läget ser ut 

Skriv ut Gå till 

specifik 

dag 

Visa uppgifter Visar uppgifter Då det är huvudfokus på 
uppgifter snarare än hela 

ärenden är detta visningsläge 

viktigt 

Visa 
ärenden, 

klicka 

Behandla 
uppgift 

Det första testdeltagaren fick se när den skulle påbörja scenarioutförandet var huvudfönstret 

(figur 1). Testledaren förklarade då hur testdeltagaren skulle interagera med 

pappersprototypen. När testdeltagaren pekade på något var det likställt med ett musklick. 

Fanns det ett textfält som testdeltagaren ville fylla i fick den säga vad den ville skriva i det. 

Under testet observerade testledaren testdeltagaren från sidan, där testledaren även hade alla 

sidor som pappersprototypen innefattade (figur 6, blå ruta). Pekade alltså testdeltagaren på 
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något så visade testledaren upp den aktuella sidan som skulle visas då för testdeltagaren. 

Pekade testdeltagaren på något som inte var implementerat i pappersprototypen sa testledaren 

att det inte gick att utföra det kommandot. 

 

Figur 6 – Ett exempel på hur platsen för scenarioutförandet kunde se ut. Till höger sitter testdeltagaren med 

pappersprototypen framför sig (röd ruta), till vänster är ett bord med alla sidor som testledaren kontrollerade (blå 
ruta). 

För att minimera kontakten med testdeltagarna och undvika att influera vad deras uppfattning 

av systemet är vilket inte är bra att göra under ett valideringstest (Rubin, 2008) fick 

testdeltagarna uppgifterna tilldelade skriftligt och inte muntligt. De fick även endast en 

uppgift i taget, då de annars kanske råkar fortsätta jobba med en annan uppgift eller utför 

nuvarande uppgiften annorlunda för att de sett kommande uppgifter (Rubin, 2008). 

Testdeltagarna fick hela tiden ha uppgiften vid sidan och läsa den igen om de glömde vad de 

skulle göra. Under testet svarade inte testledaren på några frågor som testdeltagaren hade. När 

testdeltagaren kände sig klar med en uppgift fick den meddela testledaren detta. Testledaren 

visade då nästa uppgift för testdeltagaren. Testdeltagaren fick inte veta om den gjorde rätt 

eller fel på uppgifterna förrän under intervjun. Detta på grund av att alla testsessioner skulle 

vara så lika varandra som möjligt, och alla ojämna influenser som testledaren kunde ge testet 

genom att t.ex. förklara olika bra hur man gör olika uppgifter för testdeltagarna i så stor 

utsträckning som möjligt skulle undvikas innan enkätifyllningen.  

Då det var en pappersprototyp och tiden det tar att utföra en uppgift mycket beror på hur 

testledaren agerade mättes inte tid, utan endast antal lyckat utförda uppgifter. Korta 

anteckningar togs även av testledaren under testet, främst vilka uppgifter som lyckades och 

även vad användaren gjorde för fel när uppgifter misslyckades. Samtliga testdeltagare 

interagerade med systemet i totalt cirka 10-15 min innan de fick svara på enkäter och 

intervjufrågor. Alla tester utfördes i bokade konferensrum, skilt från kringliggande störningar 

såsom oljud, förbipasserande eller dylikt. Rubin (2008) nämner att ”All participants should 

have nearly the identical experience as each other prior to and during the test” (sida 23), och 

detta uppnåddes förhoppningsvis med de val som gjordes för studien. 
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3.1.4.4 Prototyptestkaraktär 

För att visa hur prototyptestets karaktär var så användes en matris av (Arnowitz, 2007). 

Följande aspekter fångades in: 

Publik – Intern, vilket innebär att prototypen visades upp för personer på företaget. Detta då 

de hade god erfarenhet av handläggaryrket och var lätta att få tag på.  

Steg – Mellan. Funktionerna i prototypen har förklarats med snabba skisser för kunden, som 

har fått ge återkoppling till vad den tycker är viktigt och mindre viktigt att ha med i 

prototypen. Detta har satts ihop till en helhet i form av en pappersprototyp som kan ses som 

ett tidigt mellansteg till en digital implementering. 

Fart – Långsam. Då det spenderades en del tid på att utforma funktionerna i princip från 

grunden var denna prototyp ganska noga utformad. Fokus låg på att endast modifiera denna 

prototyp utifrån vad som sägs under testen, men ändå ha de stora grunderna som denna 

prototyp bär på kvar genom hela designprocessen. 

Hållbarhet – Mellan. Detta berodde mycket på hur bra prototypen bemöttes och fungerade i 

testningen. 

Uttryck – Konceptuell. Inga designelement eller dylikt som mätte den direkta upplevelsen 

som användaren kunde ha av kommande slutprodukt var med i prototypen. Denna prototyp 

hade som fokus att se om allt var funktionellt och bra ihopsatt och om vissa funktioner var 

mer eller mindre relevanta. 

Stil – Interaktiv. Det var en pappersprototyp som användaren interagerade med och inte 

endast en uppvisning av hur det var tänkt att man skulle interagera.  

3.1.4.5 Enkätifyllning 

När testdeltagarna gjort klart alla uppgifter fick de fylla i både PSSUQ och SUS. Vilken enkät 

som fylldes i först slumpades med hjälp av en tärning. Enkäterna var skrivna på engelska då 

detta var deras originalspråk. De översattes inte för att undvika eventuella översättningsfel. 

Innan enkätifyllningen fick testdeltagaren veta att den kunde fråga testledaren om den inte 

visste vad något ord betydde. 

3.1.4.6 Intervju 

Efter enkäterna var ifyllda fick testdeltagaren svara på ett par frågor i intervjuform som 

berörde systemet de använt. Intervjun genomfördes efter enkätifyllningen för att upplevelsen 

av systemet skulle vara så lik som möjligt för alla testdeltagare när enkäterna skulle fyllas i.  

Den främsta anledningen till att testdeltagarna fick fylla i enkäten innan intervjun var att 

under intervjun förklarades eventuella oklarheter med prototypen som testdeltagaren 

funderade över av testledaren. Skulle testdeltagaren få detta förklarat innan den fyllde i 

enkäterna skulle uppfattningen av systemet och hur den fyller i enkäterna således kunna 

förändrats av intervjun. Ett exempel på hur det skulle kunna påverka enkätifyllningen är att en 

funktion som flera testdeltagare inte förstod förklaras olika bra av testledaren under de olika 
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intervjutillfällena. Har då en testdeltagare fått en bättre förklaring kanske den ger systemet 

högre poäng vid enkätifyllningen. 

En alternativ metod till intervjuer är ett think-aloudprotokoll vilket innebär att testdeltagaren 

säger högt vad den gör hela tiden när den interagerar med systemet (Lewis, Usability testing 

(Tech. Report 29.3820), 2005). Anledningen till att inte ett think-aloud-protokoll användes 

var på grund av att det har påvisats att det kan förändra hur användaren utför testet, 

framförallt hur bra den lyckas med uppgifter (Berry, 1990), (Wright, 1992). Ett think-

aloudprotokoll kan alltså även det påverka svaren testdeltagaren ger när den fyller i enkäterna 

efter testet. 

Det enda som testdeltagaren fick veta innan testet påbörjades var att en intervju skulle 

genomföras. Hur den skulle vara strukturerad fick testdeltagaren veta först efter 

enkätifyllningen. Detta för att testdeltagaren inte skulle fokusera på intervjun istället för på 

testet under scenarioutförandet och enkätifyllningen. 

3.2 Analysmetod 

3.2.1 Transformering av PSSUQ-skalan 

För att de olika poängerna som SUS och PSSUQ gav skulle kunna jämföras transformerades 

PSSUQ-poängen från en 7-1-skala till en 0-100-skala, alltså samma som SUS. Det första som 

gjordes var att poängerna transformerades från skala 7-1, där 7 är det lägsta och 1 är det 

högsta (vilket är PSSUQs originalpoäng) till skala 0-6, där 0 är det lägsta och 6 är det högsta. 

För att få fram varje enskild PSSUQ-enkäts poäng användes sedan följande formel: 

   
  
 

 

   

 

m = enkätpoängen 

n = antalet frågor som besvarades i PSSUQ 

Si = summan av alla besvarade frågor i PSSUQ 

När poängen räknats ut användes följande formel för att PSSUQ skulle få skala 0-100 istället 

för 0-6: 

      
   

 
 

tm = transformerade poängen som är skala 0-100 

m = enkätpoängen från föregående formel 

P = potentiella maxpoängen för enkäten (i det här fallet 6) 

3.2.2 T-test 
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Den insamlade datan testades först med ett Shapiro-Wilktest som visar om datan är 

normaldistribuerad eller inte (Field, 2009). Eftersom den i detta fall var normaldistribuerad 

både för SUS och PSSUQ kunde ett parat-prov T-test (Field, 2009) genomföras för att se hur 

pass lika poänger PSSUQ och SUS gav systemet i fråga. Parat-prov T-test användes för att det 

endast var en grupp av testdeltagare som fick göra två olika saker, nämligen fylla i två olika 

enkäter (Field, 2009). Det var med andra ord ett inomgruppstest. 

3.2.3 Statistisk styrka 

Resultatens statistiska styrka analyserades för att se hur pass starka slutsatser man kunde dra 

kring vad som sägs. Det analyserades även hur många personer som skulle behövas för att nå 

en god statistisk styrka i en studie liknande denna. Det är rekommenderat att uppnå en styrka 

på 0,8, eller 80 % chans att se en effekt om det finns någon effekt att upptäcka (Field, 2009). 

Standardavvikelsen som användes för att räkna ut styrkan var medelvärdet av 

standardavvikelsen som SUS gav i resultatet (12,64205001) och standardavvikelsen PSSUQ 

gav (10,10381169) i resultatet, alltså 11,37293085.  

4 Resultat 
Shapiro-Wilk-testet som undersöker om data är normalfördelad gav SUS p=0,155 och PSSUQ 

p=0,516. Eftersom båda värden överstiger p=0,05 är insamlade data för både SUS och 

PSSUQ alltså normalfördelad, vilket möjliggör ett t-test (Field, 2009). 

Resultaten från t-testet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i resultaten mellan 

SUS (M=71,78571, SD=12,64205001) och PSSUQ efter transformering till 0-100-skala 

(M=65,95476, SD=10,10381169) t=1,904, p = 0,106. Dessa resultat kan indikera att dessa två 

skalor utvärderar ett system på pappersprototypnivå lika varandra. 

I PSSUQ-enkäten kunde man lämna blanksvar. Följande frågor besvarades inte av alla 

testdeltagare: 

7. The system gave error messages that clearly told me how to fix problems - 2 av 7 

testdeltagare svarade på denna fråga. 

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

5 av 7 testdeltagare svarade på denna fråga. 

9. The information (such as on-line help, on-screen messages and other 

documentation) provided with this system was clear - 2 av 7 testdeltagare svarade 

på denna fråga. 

10. It was easy to find the information I needed – 5 av 7 testdeltagare svarade på denna 

fråga. 

11. The information was effective in helping me complete the tasks and scenarios – 6 

av 7 testdeltagare svarade på denna fråga. 

I SUS-enkäten lämnades inga blanksvar av någon testdeltagare. Några sa dock högt för sig 

själv under ifyllningen av SUS att "det här har jag inte hunnit få någon uppfattning av", men 

alla frågor fylldes alltså ändå i av alla testdeltagare. 
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5 Diskussion 
Resultaten säger att SUS och PSSUQ i detta fall utvärderade systemet lika varandra. Dock 

kan detta resultat vara missvisande. Den främsta anledningen till att detta är en möjlighet är 

att vid analysen av resultatens statistiska styrka blev styrkan endast 0,16 vid alfa 0,05. Önskas 

en styrka på 0,8 givet resultaten från denna studie skulle 60 testdeltagare behövas, och inte 7. 

Resultatet kan dock vara en indikation på att SUS och PSSUQ utvärderar lo-fi-prototyper i 

pappersform lika varandra, men fler studier eller fler testdeltagare behövs för att kunna säga 

detta med större säkerhet. 

I en liknande studie av (Jansson, 2013) där PSSUQ och SUS jämfördes vid testning av ett 

system med hög fidelitet kom man fram till liknande resultat som denna studie, nämligen att 

inga signifikanta skillnader fanns mellan enkäterna (PSSUQ gav systemet i den studien 55,99, 

SD=21,37 och för SUS blev resultatet 58,75, SD=23,89). Detta kan vara en indikation på 

några saker. Dels kan det vara en indikation på att prototypfideliteten inte har någon inverkan 

på hur pass lika PSSUQ och SUS utvärderar ett system. Det kan även påvisa att system i 

allmänhet utvärderas lika av dessa två enkäter. Dock är den statistiska styrkan för resultaten i 

Jansson (2013) endast 0,06, och det skulle behövas 1056 testdeltagare för att nå en styrka av 

0,8. Precis som i studien i denna uppsats visar alltså resultaten i Jansson (2013) på inga 

signifikanta skillnader, men med en väldigt låg statistisk styrka. Man bör alltså ta resultaten 

från Jansson (2013), precis som med resultaten från denna studie som en indikation snarare än 

bevis på att enkäterna utvärderar olika typer av system lika varandra. Att två studier dock har 

kommit fram till samma resultat är ett bra argument för att man bör undersöka vidare om en 

studie med tillräckligt många testdeltagare visar på samma sak som dessa två studier 

indikerat. 

Vissa användbarhetsexperter anser dock att endast fem testdeltagare behövs vid 

användbarhetstestning. Detta för att efter fem testdeltagare blir det inte längre någon större 

skillnad i resultaten (Nielsen, 2000). För att se om det stämmer med detta system gjordes 

följande uträkning: 

1. Först plockades en testdeltagare slumpvis ur populationen. Detta gjordes fem gånger 

och gav ett medelvärde för vilka poäng som produceras av enkäterna om man har en 

testdeltagare i sitt test. 

2. Efter detta plockades två testdeltagare slumpvis ur populationen. Även detta gjordes 

fem gånger och gav ett medelvärde för vilka poäng som produceras av enkäterna om 

man har två testdeltagare. 

3. Detsamma som steg 1 och 2 fast med tre, fyra och fem testdeltagare gjordes också. 

Resultatet av detta går att skåda i tabell 4. 
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Tabell 4: 

 SUS PSSUQ 

Antal 

deltagare 

Medelvärde Standardavvikelse Medelvärde Standardavvikelse 

1 68,5 11,93734 67,65333 5,495534 

2 75 13,69306 69,99667 10,142 

3 72 13,82932 67,78111 10,65009 

4 73,125 13,22565 67,44583 10,74997 

5 71,9 12,83469 66,53733 10,33905 

 

 

Figur 7 - Resultaten från tabell 4. Hur antalet testdeltagare (x-axeln) påverkar hur poängen blir (y-axeln) för vardera 

enkät 

Figur 7 visar på att med en testdeltagare uppmäts relativt lika värden, och skillnaderna är 

väldigt lika från 2 användare och uppåt. Detta kan vara en indikation på att trots att man har så 

få som två testdeltagare kan man ändå mäta med PSSUQ och SUS och få data som är lik den 

man får med fler testdeltagare. Om man följer det som Nielsen (2000) säger, nämligen att fem 

testdeltagare räcker kan det påvisa att antalet testdeltagare har en väldigt liten betydelse och 

att PSSUQ och SUS mäter lika varandra. Frågan är dock om detsamma skulle gälla om 

testdeltagarantalet var många fler (exempelvis 60, vilket är vad som krävdes i denna studie för 

att nå en god statistisk styrka) eller om man då skulle se någon ny trend uppkomma där 

PSSUQ eller SUS ger systemet högre poäng än den andra trots det Nielsen (2000) säger. 

Detta är något som skulle vara intressant att undersöka vidare.  

Något som dock talar mot att enkäterna utvärderar lika varandra är Sauros (2012) betygskala 

till SUS (tabell 1). Enligt denna gav endast en av sju testdeltagare prototypen samma betyg 

enligt de två olika enkäterna (för 4 testdeltagare gav SUS prototypen högre betyg och för 2 

testdeltagare gav PSSUQ prototypen högre betyg). Även medelvärdet på alla poänger gav 

65 
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prototypen olika betyg (C för PSSUQ och C+ för SUS). Eftersom de flesta poänger från 

resultatet ligger vid de kritiska områdena där spannet är väldigt litet för SUS-poäng (Sauro, 

2012) kanske det ändå påvisar att man riskerar att dra olika slutsatser beroende på vilken skala 

man använder när systemet ligger på en nivå liknande prototypen som var med i detta test.  

Problemet med att använda betygskalan av Sauro (2012) (tabell 1) är dock att den endast är 

baserad på SUS-resultat, och att den kanske inte passar PSSUQ för att normerna för PSSUQ 

kan vara annorlunda än för SUS. Detta går dock inte att säga så mycket om, då det som 

nämnts innan inte finns någon bra normativ data för PSSUQ-skalan, med motsvarande 

betygskalor eller dylikt (Sauro, 2012). Slutsatsen man kan dra är att indikationer finns på att 

det inte går att använda SUS-normerna för PSSUQ-poäng, då SUS-normerna åtminstone i 

denna studie ger system olika betyg beroende på vilken enkät man tittar på. 

5.1 Metoddiskussion 
Ett möjligt problem med metoden var att testdeltagarna inte blev rättade under 

scenarioutförandet och därför kan några testdeltagare ha missat vissa delar av prototypen då 

de utförde en uppgift på fel sätt. Detta kan ha gjort att deras upplevelse av prototypen således 

inte var likadan som för övriga testdeltagare, om de t.ex. missade någon del av prototypen 

som de skulle tyckt om eller inte tyckt om eller dylikt. Att istället ha rättat testdeltagarna om 

de gjorde en uppgift fel skulle ha löst detta och alla testdeltagare skulle ha fått se alla delar av 

prototypen innan de fick fylla in enkäterna, men som nämndes i metoden avsnitt 3.1.4.3 är det 

samtidigt viktigt att testledaren i så liten mån som möjligt är deltagande under testet (Rubin, 

2008). På grund av detta gjordes beslutet att testledaren inte rättade testdeltagarna utan lät 

istället några delar av systemet utebli för några testdeltagare innan enkätifyllningen.  

En lösning som skulle bevarat att testledaren inte deltog i testet men ändå ökade chansen för 

att testdeltagaren skulle fått se alla sidor skulle varit att låta användarna under en mycket 

längre tid få interagera med systemet. Eftersom det dock var en pappersprototyp som kräver 

att en testledare är närvarande vid användning av prototypen och tid för testning var 

begränsad var inte detta praktiskt möjligt. 

Något som skedde under utdelningen av enkäterna var att trots att en tärning användes för att 

slumpa vilken enkät testdeltagaren skulle fylla i först var det endast två testdeltagare som fick 

fylla i SUS först. Detta kan ha påverkat resultaten, då man kanske sedan innan blivit påverkad 

av vad som stod i PSSUQ-enkäten. Det är sedan tidigare känt att människor mer eller mindre 

påverkas på något vis av något de innan sett. Detta är något som kallas priming (Sternberg, 

2009). Vad konsekvenserna av detta skulle ha varit i detta fall är svårt att svara på, men risken 

finns att testdeltagarna blev påverkade av den första enkäten vilket för 5 av 7 testdeltagare var 

PSSUQ. 

Ett potentiellt problem med enkäternas utformning är att de var på engelska, då detta är 

språket de ursprungligen är skrivna på. Även om testdeltagarna fick veta att de kunde fråga 

om de inte förstod något ord finns ändå risken att de trodde att ett ord betydde något när det 

betydde något annat. Skulle de översatts finns dock risken att enkäterna skulle blivit drabbade 

av dåliga översättningar. Ett exempel är att vissa ord har fler synonymer på ett språk än på ett 
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annat (Foley, 1997) och väljer man då inte den synonym på passar bäst kan det orsaka att 

enkätens ursprungliga mening blir förändrad. Något som skulle varit bra att göra är att i 

bakgrundsenkäten ha en självskattningsfråga på hur väl testdeltagaren anser sig kunna det 

engelska språket. Om då någon fyllde i lägre kunde testledaren efter testet bekräftat att 

testdeltagaren förstått alla frågor rätt och fråga hur alla frågor tolkades. 

Under enkätifyllningen upptäcktes ett problem med PSSUQ-enkäten, nämligen att 

testdeltagarna inte kunde besvara alla frågor efter att ha gjort testet. Sauro (2012) diskuterar 

att många fyller i blanka svar på frågorna 7-12 som berör ett systems informationskvalitet. 

Resultatet från denna studie kan även stödja denna slutsats, då det var frågorna 7-11 som inte 

besvarades av alla. Sauro (2012, s. 196) nämner att det har visat sig att detta inte verkar vara 

något problem: 

 ”the completeness of responses to the questionnaire had neither a significant main 

effect nor a significant interaction. The difference between the complete and 

incomplete questionnaire means for each of the PSSUQ scales was only 0.1, and the 

changes cancelled out for the Overall score (means of 2.7 for both complete and 

incomplete questionnaires)” 

 

Sauro (2012) nämner alltså att det inte ska vara några problem med blanksvar, speciellt inte 

när man mäter helhetspoängen. Det finns dock ett annat problem med blanksvar när man 

utvärderar prototyper med låg fidelitet, nämligen att vissa testdeltagare kan svara på frågor 

som angår saker som prototypen inte innehåller då dess fidelitet i vissa anseenden är väldigt 

låg. Detta skedde i denna studie med två frågor i PSSUQ-enkäten. 

Den första är fråga 7, ”The system gave error messages that clearly told me how to fix 

problems”. Under testet fick testdeltagarna inga felmeddelanden, då fidelitetsnivån för 

interaktionsdesign var låg (2/5, avsnitt 3.1.2) och inget mer än basala funktioner baserade på 

att användaren inte gjorde något fel var implementerat. De enda eventuella felmeddelandena 

som fanns under testen var från testledaren som eventuellt sa att en sida inte existerade för att 

den inte var implementerad i prototypen vid testtillfället. Risken finns att de två testdeltagarna 

som besvarade denna fråga besvarade hur pass väl testledaren förklarade detta, och inte hur 

bra prototypen i sig hanterade detta. 

Den andra är fråga 9, “The information (such as on-line help, on-screen messages and other 

documentation) provided with this system was clear”. Likt fråga 7 fanns inte heller här någon 

form av hjälpsystem eller meddelandesystem som sa om testdeltagaren gjort fel, utöver den 

input som testledaren gav om eventuella icke-fungerande sidor som inte var implementerade 

på grund av låg fidelitet på området interaktionsdesign (2/5, avsnitt 3.1.2). Precis som vid 

fråga 7 finns alltså risken att vissa testdeltagare utvärderade testledarens förmåga att förklara 

när något inte fungerade snarare än hur prototypen hanterade detta. 

En intressant sak med blank-svaren i PSSUQ var att inte alla besvarade frågorna 10, " It was 

easy to find the information I needed" och 11, " The information was effective in helping me 

complete the tasks and scenarios" då detta var saker som mer eller mindre testades av 
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samtliga testdeltagare. Som man kan se i prototypfidelitetsmatrisen i avsnitt 3.1.2 är just 

informationsdesignen, eller den aspekten som berör vad olika saker heter och dylikt, det som 

hade högst fidelitetsnivå i denna prototyp (3/5, avsnitt 3.1.2). Då frågorna handlar om 

information och navigering är det intressant varför testdeltagarna inte besvarade detta. Något 

som gör detta ännu mer anmärkningsvärt är att under intervjuerna diskuterade testdeltagarna 

hur vissa namn på saker var oklara och att de inte förstod vad vissa menyer innehöll. De 

diskuterade alltså dessa två frågor i intervjuerna, men gav ändå blanksvar. Ett möjligt svar till 

att dessa två frågor lämnades blanka är att de kan ha känt att de inte orkade tänka efter och 

snabbt ville fylla i enkäten så de blev klara, kanske för att de kände att de hade mycket att 

anmärka på under intervjudelen och hade den i åtanke istället för vad enkäterna sa. Detta är 

dock svårt att besvara huruvida så var fallet eller inte. 

Ett annat möjligt svar som antagligen är mer troligt kan vara att de kände att de inte hade 

tillräckligt med erfarenhet för att besvara dessa frågor och därför hellre lämnade dem blanka, 

och att de först under intervjun, när de fick diskutera och reflektera kring detta kände att de 

fick en godare uppfattning om det och först då kunde återge sin uppfattning kring det. Även 

om fidelitetsnivån var relativt stor i prototypen för denna aspekt (informationsdesign 3/5, 

avsnitt 3.1.2) så kanske testdeltagarna ändå kände att de krävde mer tid för att utvärdera 

aspekterna kring informationsdesign. Om så är fallet kanske PSSUQ i vissa anseenden är 

bättre än SUS som tvingar användaren att fylla i frågor de kan ha känt att de inte har 

tillräcklig erfarenhet av systemet att kunna svara på.  

Frågan är dock om det finns frågor i SUS som liknar fråga 10 och 11 i PSSUQ och som 

testdeltagare således kan ha känt sig tvingade att fylla i. Det finns ett tydligt exempel på detta, 

nämligen en fråga i SUS-enkäten som lyder "I found the system unnecessarily complex". 

Denna är i mina ögon i princip samma fråga som fråga 10 i PSSUQ "It was easy to find the 

information I needed" fast annorlunda formulerad. En möjlighet är då att vissa testdeltagare 

som inte känner att de hade någon egentligen uppfattning angående denna fråga då de bara 

spenderat 10-15 min med systemet ändå blev tvingade att fylla i ett svar i SUS-enkäten. Att 

detta skulle vara fallet kan styrkas ännu mer av att folk under enkätifyllningen påpekade högt 

för sig själv att "det här har jag inte hunnit få någon uppfattning av". Vilka frågor 

testdeltagarna hade den åsikten om är okänt, men det berörde båda enkäterna. i PSSUQ kunde 

de då fylla i blankt, när de blev tvingade att fylla i något i SUS.  

Det intressanta är dock att fidelitetsnivån inte verkade vara hindret för om de skulle kunna 

besvara vissa SUS-frågor, utan det var den begränsade mängden tid som de interagerat med 

prototypen som var problemet. Det verkar alltså som att även om fidelitetsnivån i princip på 

alla aspekter är näst lägst så verkar ändå användare känna att med tillräckligt lång tid skulle 

de kunna besvara alla frågor i SUS. Detta låter mycket möjligt, då det inte finns någon fråga 

som inte berör även system med så pass låg fidelitetsnivå som detta. Det är alltså längre tid än 

10-15 min interaktion med system som verkar krävas för att SUS ska kunna fyllas i på ett bra 

sätt av användare snarare än att fidelitetsnivån höjs. 

Med detta i åtanke finns det alltså för- och nackdelar med både PSSUQ och SUS för just lo-

fiprototyptestning. PSSUQ verkar dock ha frågor som faktiskt inte besvaras av användandet 
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av en prototyp med låg fidelitet oavsett hur länge användaren får interagera med prototypen, 

speciellt om fideliteten är låg i aspekterna informationsdesign, interaktionsdesign och 

redaktionellt innehåll då frågorna 7-12 direkt berör sådana aspekter. Det verkar alltså krävas 

en fidelitetsnivå av minst hög fidelitet på dessa aspekter för att frågorna 7-12 ska kunna 

besvaras i PSSUQ, då man med den fidelitetsnivån borde ha börjat integrera felmeddelanden, 

korrekt information i systemet och åtminstone en aning genomtänkta namn på menyer och 

dylikt.  

6 Slutsats 
Även om indikationer tyder på att PSSUQ och SUS utvärderar system i pappersprototypform 

lika finns det vissa andra rent praktiska skillnader. När det gäller PSSUQ verkar den enkäten 

ha mindre generella frågor som just lo-fiprototyper i regel inte besvarar. Att några 

testdeltagare ändå valde att besvara dessa frågor är anmärkningsvärt.  

När det gäller SUS verkar frågorna gå att applicera i mycket större utsträckning även på lo-

fiprototyper. Avsaknaden av blanksvar kan dock vara ett problem, speciellt när tiden som 

spenderas med prototypen av testdeltagaren är begränsad. Något som påvisar detta är att 

motsvarande frågor i PSSUQ valde några att lämna blankt men blev tvungna att fylla i i SUS. 

Frågan är dock hur pass stor användning man faktiskt har av användbarhetsenkäter i ett så här 

pass tidigt utvecklingsstadium. Under utvecklingen av nästa iteration av prototypen som 

testades i denna studie användes i princip uteslutande endast data från hur pass väl folk 

lyckades med uppgifter och svar från intervjuerna och inte resultatet från enkäterna. 

Anledningen till detta är att i ett tidigt utvecklingsstadium är man i regel mer intresserad av 

hur enskilda funktioner fungerar snarare än systemet som helhet. Man är med andra ord 

främst intresserad av formativa test (Sauro, 2012), eller test som utvärderar hur funktioner i en 

prototyp fungerar, om de är nödvändiga att inkludera och vilka problem de kan ha. Eftersom 

SUS och PSSUQ används vid summativa studier (Sauro, 2012), eller studier där man vill få ut 

vad användaren tycker om helheten av ett system är de alltså av större relevans när ens system 

nått en så pass hög nivå att de enskilda funktionerna verkar fungera tillräckligt bra.  
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8 Appendix A – Persona 
Peter Ingvarsson är en 40-årig handläggare på X där han jobbat sedan 2003. Han tog examen 

samma år från sina fyraåriga humaniorastudier och fick direkt en arbetsplats på X via en 

annons. Peter är gift och har två barn. Då Peter är mycket noggrann av sig passade rollen som 

handläggare honom mycket väl, då han i sitt arbete måste se till att alla ärenden hamnar hos 

och görs av rätt personer. 

Peter använder programmet iipax i sitt arbete. Peters arbetsdag kretsar kring detta program, då 

alla hans uppgifter såsom att tilldela ärenden, genomföra uppgifter, hantera diverse dokument 

och dylikt görs i det. Han har en ganska god datorvana och tycker om att digitalisera sitt liv 

både privat och i arbetet. Peter känner att programmet är väl anpassat till just hans arbete och 

får känslan av att det faktiskt är utvecklat för just honom och hans behov.Dock finns det vissa 

funktioner och terminologi i programmet som han inte förstår, men han känner att alla hans 

arbetsuppgifter ändå kan utföras i programmet och Peter känner sällan behov att använda 

något annat program för att utföra sina arbetsuppgifter. 

På Peters arbetsplats är det många som vill hantera sina diarieföringar och handlingar fysiskt, 

något som han önskar borde ändras snarast då han tycker att det skulle vara mycket smidigare 

om alla skulle hantera dessa digitalt. Med fysiska handlingar känns det som en extra uppgift 

att behöva dels hantera dessa fysiskt, men sedan även skriva in digitalt att man hanterat dessa 

fysiskt. Skulle de bli digitala skulle således ett arbetssteg kunna tas bort och Peter känner att 

hans arbetsdag då skulle kunna bli effektivare. 

Det finns dock vissa nackdelar med att jobba med ärenden digitalt tycker Peter.  Ibland när 

han får ett telefonsamtal som ber honom hitta ett specifikt ärende kan det ta väldigt lång tid 

innan han når detta, då han måste vänta på datorn att ladda fram det. Eftersom han talar 

mycket i telefon med diverse kunder och dylikt är detta något som har blivit ett ganska 

framstående problem i hans arbetsdag. 

En annan nackdel som Peter ser med att hantera ärenden digitalt är att det ibland kan vara 

svårt att organisera dessa på ett bra sätt. Ett exempel är när ett väldigt stort ärende ska 

hanteras, som har många delmoment såsom undersökningar och inkommande skrivelser. 

Sådana ärenden känner Peter sätter hans noggrannhet på prov, då de lätt kan bli 

överväldigande, speciellt eftersom det enligt Peter inte känns som man kan organisera dessa 

på något effektivt sätt. Peter känner även att det är väldigt lätt hänt att vissa uppgifter i sådana 

ärenden kan missas att utföras då de i princip göms undan av alla andra ärenden. 

Andra delar av Peters normala arbetsdag har dock betydligt mer homogena uppgifter, med 

många ärenden som är väldigt lika varandra. Dessa känner Peter dock kan bli lite småjobbiga 

att hantera då man måste skriva in i princip samma sak väldigt många gånger till systemet.  

Peters mål: 

- Att kunna organisera sitt arbetsliv digitalt och slippa så många pappershandlingar som 

möjligt. 

- Att inte bli för stressad av de uppgifter han ska utföra under arbetsdagen. 



Jonatan Lidström Linköping Universitet Kandidatuppsats 

Jonli771  729G30 

27 

 

- Att känna att de digitala arbetsverktyg han använder underlättar snarare än försvårar 

arbetsprocessen. 
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9 Appendix B – Bakgrundsfrågorenkät 
1. Hur länge har du arbetat med att utveckla iipax? 

Under 3 månader 

3 månader – 1 år 

Över 1 år 

2. Vilken är din roll i iipax-utvecklingen/vad har du för titel? 

 _____________________________________________________________________ 

3. Hur pass insatt är du i vad en handläggare gör? 

Vet inte alls    Mycket insatt 

1 2 3 4 5 

4. Hur gammal är du? 

___20-30 

___31-40 

___41-50 

___51-60 

___61-70 

 

5. Är du… 

___Man 

___Kvinna 
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10 Appendix C – Uppgifter 
1. Plocka fram vyn för de uppgifter som har hög prioritet som du ska göra idag. Säg till 

när du är klar eller känner att du inte kan slutföra uppgiften. 

 

2. Någon av uppgifterna på din lista känner du att Sture gör bättre. Be honom därför göra 

denna uppgift.Säg till när du är klar eller känner att du inte kan slutföra uppgiften. 

 

3. Du blev just klar medresten av uppgifterna för dagen. Fyll även i på din att-göralista 

att du är klar.Säg till när du är klar eller känner att du inte kan slutföra uppgiften. 

 

4. Skriv ut nuvarande vyn.Säg till när du är klar eller känner att du inte kan slutföra 

uppgiften. 

 

5. Skapa en ny mapp som heter ”Bidragsansökningar”.Säg till när du är klar eller känner 

att du inte kan slutföra uppgiften. 

 

6. Du har fått in larm på ett par uppgifter. En av uppgifterna känner du har larmat för 

tidigt.Ställ därför in att den ska larma om en dag istället.Säg till när du är klar eller 

känner att du inte kan slutföra uppgiften. 

 

 

7. En annan uppgiftmärker du att det var oviktigt att den larmade, då du ändå ser den 

tydligt i din att-göra för dagen. Ta därför bort den från larmlistan.Säg till när du är klar 

eller känner att du inte kan slutföra uppgiften. 

 

8. Administratören har skickat en uppgift som den vill att du ska göra till dig, lägg till 

denna i din att-göralista för imorgon.Säg till när du är klar eller känner att du inte kan 

slutföra uppgiften. 

 

9. En annan uppgift har iipax automatiskt tilldelat dig, men du känner att det är bättre om 

Arvid gör denna uppgift. Be därför honom göra den istället.Säg till när du är klar eller 

känner att du inte kan slutföra uppgiften. 
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10. Vilka uppgifter ska du göra den 5e februari?Säg till när du är klar eller känner att du 

inte kan slutföra uppgiften. 

 

11. Du har nu genomfört alla uppgifter som du hade på din att-göralista för idag. Du har 

därför nu tid över och kan se vilka uppgifter du kan plocka på dig som ingen annan har 

tagit. Plocka en av dessa uppgifter och lägg i din att-göralista för dagen.Säg till när du 

är klar eller känner att du inte kan slutföra uppgiften. 

 

12. En av uppgifterna somdu tidigare bockat av som klar märker du inte är klar än. Lägg 

tillbaka denna uppgift i din att-göralista.Säg till när du är klar eller känner att du inte 

kan slutföra uppgiften. 

 

13. Du ser att fliken med alla uppgifter du kan ta på dig är väldigt lång och svår att hitta i. 

Prova därför att sökaefter ”uppgift 1”.Säg till när du är klar eller känner att du inte kan 

slutföra uppgiften. 
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11 Appendix F - PSSUQ 

   

 Strongly 

agree 

 Strongly 

disagree 

 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 
         

 

Note: The “interface” includes those items that you use to interact with the system. For 

example, some components of the interface are the keyboard, the mouse, the microphone and 

the screens (including their graphics and language). 

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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12 Appendix G - SUS 
 Strongly 

agree 

 Strongly 

disagree 

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

 

     

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 this 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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13 Appendix H – Intervjumall 
Frågor angående uppgift 1-5 (huvudsidan): 

Vad tyckte du om denna sida? 

Saknades något? Var något överflödigt? 

Fanns det några oklarheter? 

Var det någon funktion som låt på ett olämpligt ställe? 

- (Möjlig följdfråga) Till exempel för enkelt/svårt att hitta vissa saker som är 

viktiga/oviktiga 

Vilken vy av uppgifter och uppgifter+ärenden tycker du är bäst eller sämst? Behövs båda? 

Frågor angående uppgift 6-7 (larmsidan): 

Vad tyckte du om denna sida? 

Saknades något? Var något överflödigt? 

Fanns det några oklarheter? 

Låg knappen för att komma till larmsidan på lämpligt ställe? 

Frågor angående uppgift 8-13 (resten av sidorna): 

Vad tyckte du om denna sida? 

Saknades något? Var något överflödigt? 

Fanns det några oklarheter? 

Var denna sida nödvändig? Varför/varför inte? 



Linköping University Electronic Press  

 

 

 

Upphovsrätt 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –från 

publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter 

uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 

skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för icke-

kommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid 

en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 

dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 

säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 

den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan be-

skrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form 

eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller 

konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se för-

lagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 

Copyright 

The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible 

replacement –from the date of publication barring exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies permanent permission for 

anyone to read, to download, or to print out single copies for his/hers own use 

and to use it unchanged for non-commercial research and educational purpose. 

Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses 

of the document are conditional upon the consent of the copyright owner. The 

publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 

security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be 

mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 

against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press 

and its procedures for publication and for assurance of document integrity, 

please refer to its www home page: http://www.ep.liu.se/. 
 
 
 
 

© Jonatan Lidström 

http://www.ep.liu.se/
http://www.ep.liu.se/

