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SAMMANFATTNING 
Syftet med denna studie är att undersöka hur tidigare bekantskap med en 
prototyp påverkar prefererad prototyp. För att möjliggöra studien har två 
prototyper skapats, en kalenderbaserad och en listbaserad. Dessa prototyper är 
identiska med skillnad i hur bokningar utförs. 34 deltagare har utfört 
användbarhetstester på dessa prototyper, där de fått bekanta sig med den ena 
prototypen i förväg. 

Resultaten visar att det är signifikant fler deltagare som prefererat den bekanta 
prototypen jämfört med om bekantskap inte skulle ha någon effekt på 
preferenser. Det visar även att upplevd användbarhet var signifikant högre på 
den prototypen som deltagarna fått bekanta sig med jämfört med den prototypen 
de inte bekantat sig med. Detta resultat bidrar med ny kunskap till 
prototypdomänen som visar att det bästa designvalet inte alltid är den design 
som är objektivt bäst. 
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1. INLEDNING 
I inledningskapitlet presenteras bakgrunden till studien följt av syfte och 
frågeställningar. Avslutningsvis presenteras även avgränsningar, centrala 
begrepp samt rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle finns det höga krav på att produkter som människan använder 
ska ha en hög användbarhet. Det finns olika sätt att se till så produkter har god 
användbarhet. Inom design strävas det efter att involvera användare tidigt för att 
få feedback på om produkten upplevs användbar. För att testa och få feedback 
används det ibland prototyper, som är tidiga versioner av de tänkta produkterna. 
Prototyper kan exempelvis presentera en tänkt produkt, en funktion i ett 
komplext system eller del av en hemsida.  

Det finns explicita aspekter kring en prototyp som kan påverka hur användbar 
den upplevs. Anta exempelvis att en ny hemsida ska skapas. Vad kommer att 
påverka hur användbar den upplevs? Det kommer självklart vara faktorer som 
behandlar hemsidan i sig själv. Bland annat olika designval som exempelvis 
interaktionskomplexitet, funktionalitet och layout. Här behöver designteamet 
bland annat fundera kring vilken data som ska presenteras, hur den ska 
presenteras och vilka funktioner som är viktiga. Det kan även finnas implicita 
aspekter vilka är fristående från hemsidan som kan påverkar hur individer 
upplever användbarheten. Exempel på dessa är ålder, yrke, domänkunskap och 
tidigare bekantskap. Ta som exempel när en person ska byta bank. Det kan ofta 
leda till att den personen blir frustrerad då den inte är bekant med det nya sättet 
som banken presenterar sin information. Det behöver dock inte betyda att den 
designen är sämre. Det kan även vara så att en hemsida kräver att användaren 
har en specifik kunskap inom en viss domän för att den ska upplevas användbar. 
Det är således intressant att studera hur dessa implicita effekter kan påverka 
individers upplevelser. 

Till den här studien är det av intresse att se hur bekantskap av en prototyp 
påverkar preferenser. För att möjliggöra studien har det skapats ett fiktivt fall. 
Det går ut på att ett gym vill undersöka hur användarvänlig deras hemsida är. 
För att undersöka hur bekantskap med en prototyp påverkar preferenser har två 
prototyper skapats (se figur 1).  
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Figur 1. Prototyptillverkningsprocess  

Detta kallas för parallell prototyputveckling och är ett referensnamn till en 
process där två eller fler prototyper skapas samtidigt men där de skiljer sig åt i 
någon aspekt. Till den här studien skiljer sig de två prototyperna i konceptet att 
illustrera bokning. Den ena prototypen är kalenderbaserad och den andra 
prototypen är listbaserad, i övrigt är de identiska. Den kalenderbaserade 
prototypen illustrerar tiden enligt en kalender med dagar horisontellt och tid 
vertikalt. Den listbaserade prototypen illustrerar tid i en lista där både dagar och 
tid presenteras vertikalt (se figur 2).  

 

Figur 2. Passbokning för kalender- och listbaserad prototyp 

Det finns mycket tidigare forskning utförd på prototyper. Bland annat har det 
forskats på vilka utvärderingsmetoder som extraherar mest information beroende 
på prototypens typ och komplexitet. I dagsläget finns det dock väldigt få artiklar 
som behandlar prototyper och bekantskap. Således kommer resultaten av studien 
att medföra ny kunskap vilket behandlar implicita aspekters påverkan på 
upplevelser av en prototyp. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur tidigare bekantskap med en prototyp 
påverkar prefererad prototyp. Detta mynnar ut i följande frågeställningar: 

• Hur påverkas preferenser i relation till bekantskap med en prototyp? 
• Hur påverkas upplevd användbarhet av en prototyp vid tidigare 

bekantskap med den? 

Till båda dessa frågor är det relationen mellan bekantskap och preferens som är 
av intresse att undersöka. Huruvida personen föredrar kalenderbaserad eller 
listbaserad är således sekundär. Det är däremot intressant att studera i 
förhållande till frågeställningarna.  

1.3 Avgränsningar 
Då designdelen inte är av huvudsakligt intresse för den studien har den 
avgränsats till genreanalys och designmönster. Det medför att designvalen inte 
kommer motiveras i någon större grad i rapporten. 

1.4 Centrala begrepp 
Prototyp – En testmodell som används vid utveckling av en produkt inom 
exempelvis design, mjukvaruutveckling och webbutveckling. 
 
Parallella prototyper – en prototypprocess där två eller flera prototyper 
utvecklas parallellt och skiljer sig åt på något koncept. 

Detaljeringsgrad – Ett benämningsnamn för hur naturtrogen en prototyp är, 
berör flertalet olika dimensioner av en prototyp. 

Kalenderbaserad prototyp – Referensnamn till prototypen med konceptet att 
illustrera bokning i kalenderformat. 

Listbaserad prototyp - Referensnamn till prototypen med konceptet att illustrera 
bokning i listformat. 

1.5 Disposition  
Rapporten är indelad i sex delar: 

Del 1 introducerar studien och innehåller inledning, syfte och frågeställning 

Del 2 redogör för den teoretiska referensram som använts i den här studien.   

Del 3 är ett metodavsnitt, här redovisas den metodik som använts under 
projektet. 
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Del 4 redovisar de resultat som funnits i studien.  

Del 5 innehåller en diskussion kring studiens resultat samt metod. 

Del 6 avslutar rapporten med slutsatser från studien samt förslag till fortsatt 
forskning. 
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2. TEORI  
I teorikapitlet presenteras först en definition på användbarhet. Därefter 
presenteras teorier för prototyper och prototyptillverkning. Sedan presenteras 
ett antal olika teorier kring utvärderingsmetoder för prototyper tillsammans 
med för och nackdelar. Efter detta följer ett avsnitt om sus-enkäten, som 
används vid användbarhetstester. Avslutningsvis presenteras teorier kring 
bekantskap.  

2.1 Användbarhet 
En prototyp används för att säkerställa att en slutprodukt ska ha hög 
användbarhet (Arnowitz, Arent, & Berger, 2007). Användbarhet är ett begrepp 
som kan ha många olika betydelser och behöver således definieras för att 
möjliggöra en fortsatt diskussion kring området. International Organization for 
Standardization (ISO) har skapat en norm för termen användbarhet. I Jokela, 
Iivari, Matero och Karukka (2003) står det att ISO-normen 9241-11 (1998) 
definieras: 

“the extent to which a product can be used by specified users to achieve 
specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified 

context of use” (Jokela et al., 2003, s.53) 

Termerna ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse kan definieras 
enligt nedan (Abran, Khelifi, Suryn, & Seffah, 2003): 

• Ändamålsenlighet (eng. effectiveness) – Ändamålsenlighet refererar till 
den precision och fullständighet som användaren uppnår för specifika 
mål. 

• Effektivitet (eng. efficiency) – Effektivitet refererar till de resurser 
användaren förbrukar i relation till den precision och fullständighet som 
användaren uppnår för specifika mål. 

• Tillfredsställelse (eng. satisfaction) – Tillfredställelse refererar till 
användarens attityd till att använda produkten  

Abran et al. (2003) redogör för fördelar med att definiera användbarhet enligt 
ISO-normen 9241-11. Genom att definiera användbarhet med dessa tre begrepp 
skapas det möjligheter att använda direkta mått på användbarhet. Detta uppges 
även medföra att två olika system kan jämföras med varandra. Sonderegger och 
Sauer (2009) framför att effektivitet och ändamålsenlighet är möjliga att mäta 
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objektivt då de undersöker användares beteende. Användarens tillfredsställelse 
anses som ett subjektivt mått då åsikter och känslor tas i beaktning.  

2.2 Prototyper och prototyputveckling 
Det finns flertalet olika sätt att skapa prototyper, bland annat storyboards, mock-
ups, pappersprototyper och datorbaserade prototyper (Arnowitz et al., 2007). En 
prototyp är en tidig version av en tänkt produkt och kan representera delar eller 
helheten av den. Målet är att utvärdera, utöka, förbättra och utveckla idéer för 
produkten.  

2.2.1 Detaljeringsgrad 
Ett centralt begrepp inom prototyputveckling är detaljeringsgrad (Arnowitz et 
al., 2007; McCurdy, Connors, Pyrzak, Kanefsky, & Vera, 2006; Virzi, Sokolov, 
& Karis, 1996). Termerna ”låg-detaljeringsgrad” och ”hög-detaljeringsgrad” 
används men uppges inte vara tillräckliga för att fånga upp alla dimensioner av 
en prototyp. För att fånga upp dessa dimensioner bör en prototyps 
detaljeringsgrad placeras ut inom ett kontinuum. Det finns flertalet dimensioner 
av en prototyp där varje dimension motsvarar en funktion i prototypen där dessa 
är oberoende av varandra. Således kan detaljeringsgrad referera till prototypens 
befintliga nivå av visuell design men den kan även referera till prototypens 
befintliga nivå av interaktion. Vid stor skillnad gällande detaljeringsgrad i dessa 
dimensioner är det otillräckligt att endast definiera en prototyp i låg respektive 
hög detaljeringsgrad.  

Forskare använder idag olika dimensioner för att definiera en prototyps 
detaljeringsgrad (McCurdy et al., 2006; Virzi et al., 1996). Enligt Virzi et al. 
(1996) kan detaljeringsgrad definieras genom fyra oberoende dimensioner: Nivå 
av funktionalitet, interaktivitet, funktionsbredd samt estetisk elegans. Nivå av 
funktionalitet avser hur detaljrik funktionaliteten är. Interaktivitet syftar på 
gränssnittets interaktionsförmåga. Funktionsbredd refererar till hur pass mycket 
funktionalitet från den färdiga produkten som finns modulerad i prototypen. 
Estetisk elegans refererar till den grad prototypen liknar den tänkta produkten i 
form, storlek, färg och struktur.  

McCurdy et al. (2006) presenterar en teori om att prototyper kan ha en blandad 
detaljeringsgrad (eng. mixed fidelity). Detaljeringsgraden definieras enligt fem 
oberoende dimensioner vilka en prototyp kan innehålla. Respektive dimension 
är given en egen skala av detaljeringsgrad vilken manipuleras oberoende av de 
andra. Den första dimensionen behandlar visuell elegans där skalan går från 
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handritade skisser till färdigt designkoncept. En hög nivå av visuell elegans är 
ofördelaktigt under tidiga stadier i prototypprocessen då det finns andra 
dimensioner som är viktigare att fokusera på (McCurdy et al., 2006). Landay 
och Myers (2001) framför att prototyper med hög visuell elegans tenderar att få 
fler åsikter om det visuella under utvärdering av prototypen jämfört med en 
prototyp med låg visuell elegans. Den andra dimensionen enligt McCurdy et al. 
(2006) är funktionalitetsbredd. Denna dimension behandlar de funktioner som 
moduleras i prototypen. Rudd, Stern, och Isensee (1996) framför att prototyper 
med hög funktionalitetsbredd skapar en högre förståelse för användarna genom 
de möjligheter som medföljer prototypen. Detta uppges vara en viktig men 
tidskrävande dimension. Den tredje dimensionen behandlar prototypens 
funktionalitetsdjup (McCurdy et al., 2006). Denna dimension berör hur 
detaljeringsrika de olika funktionerna i prototypen är. I en prototyp med hög 
detaljeringsgrad i funktionalitetsdjup är funktionerna skapade för att fungera i 
sin helhet. I en prototyp med låg detaljeringsgrad i funktionalitetsdjup 
moduleras endast vissa delar av en funktion. Den fjärde dimensionen behandlar 
interaktionsförmågan hos en prototyp. Traditionellt sätt har pappersprototyper 
och skisser en låg interaktionsförmåga medan datorbaserade prototyper har en 
hög interaktionsförmåga, men detta uppges inte alltid vara fallet. Den femte och 
sista dimensionen berör prototypens dataset. Den här dimensionen behandlar 
hur pass representativ datasetet i prototypen är i förhållande till den tänkta 
produkten. Det går att designa en prototyp med låg respektive hög 
detaljeringsgrad på samtliga av de fem dimensionerna.  Genom detta är det 
möjligt att skapa prototyper med en blandad detaljeringsgrad specifikt anpassade 
för det mål som finns med prototypen (McCurdy et al., 2006). 

Till den här studien definieras prototypernas detaljeringsgrad utifrån de fem 
dimensioner som presenteras av McCurdy et al. (2006). Detta på grund av att 
dessa dimensioner är mer nyanserade för att definiera detaljeringsgrad på 
prototyper jämfört med Virzi et al. (1996). Exempelvis sker en distinktion 
mellan funktionalitetsdjup och funktionalitetsbredd vilken är av betydande vikt 
för denna studie. Mccurdy et al. (2006) använder även dimensionen dataset 
vilket är en viktig dimension att reflektera kring då den handlar om att skapa 
trovärdighet till prototyperna.  

2.2.2 För- och nackdelar med olika prototyper 
Det finns olika nivåer av prototyper där respektive har sina för- och nackdelar. 
Sefelin, Tscheligi och Giller (2003) presenterar en jämförelse mellan 
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pappersbaserade och datorbaserade prototyper. Resultatet visar att pappers- samt 
datorbaserade prototyper är likvärdiga med avseende på kvantitet och kvalitet i 
funna användbarhetsfel vid utvärdering med deltagare. Det uppges dock att 
deltagarna föredrog den datorbaserade prototypen samt att det är viktigt att 
deltagarna känner sig bekväma under testet. Detta uppges vara en avgörande 
faktor för att använda datorbaserade prototyper. Enligt Liu och Khooshabeh 
(2003) framkommer det dock att interaktiva prototyper anses vara fördelaktiga 
vid användbarhetstester.  

Rudd et al. (1996) belyser för- och nackdelar för olika nivåer av detaljeringsgrad 
på en prototyp. En prototyp med lägre detaljeringsgrad har fördelarna att den är 
billig att skapa, tydligt bevisar prototypens koncept samt uppmärksammar vilka 
krav det finns från marknaden. Nackdelar kan vara att prototypen behöver en 
facilitator som styr testet samt att det finns begränsad navigationsmöjlighet och 
nytta vid användbarhetstest. En prototyp med högre detaljeringsgrad har ofta 
fördelarna att den har högre naturlig interaktion, den inger känsla av en färdig 
produkt samt att den är användardriven. Den har en nackdel då den är dyrare 
samt tar längre tid att utveckla. Enligt Sonderegger och Sauer (2009) är 
prototyper med hög detaljeringsgrad tids- och resurskrävande, medan prototyper 
med låg detaljeringsgrad kan vara svåra att validera. 

2.2.3 Parallella prototyper 
Parallella prototyper används som referensnamn där två eller flera prototyper 
utvecklas parallellt och skiljer sig åt på något koncept (Dow et al., 2010). Dow 
et al. (2010) har jämfört designresultat från deltagare som skapar design genom 
parallell prototyputveckling jämfört med seriell prototyputveckling. Resultaten 
visar att de deltagare som utförde en parallell prototyputveckling använde sig 
utav en mer divergent designprocess. Det betyder att de skapade skisser med en 
högre variation jämfört med de deltagare som utförde en seriell designprocess. 
Det framgick även att designlösningarna från den parallella designprocessen 
graderades högre av externa bedömare. Det uppges att deltagarna rapporterade 
en högre självupplevd förmåga jämfört med de deltagare som utförde seriell 
prototyputveckling. Det finns även forskning som visar på att designteam 
gynnas av en parallell prototypprocess (Dow et al., 2011). De skapar en högre 
bredd av designkoncept, är mer delaktiga i varandras arbete samt skapar 
slutprodukter av högre kvalité. 

Sammanfattningsvis så är detaljeringsgrad ett centralt begrepp för 
prototyptillverkning. Hur begreppet ska definieras finns det flera åsikter kring 
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(Arnowitz et al., 2007; McCurdy et al., 2006; Virzi et al., 1996). Olika 
prototyper har olika styrkor och svagheter (Rudd et al., 1996; Sonderegger & 
Sauer, 2009). Det uppges även vara så att parallell prototyputveckling gynnar 
designresultat (Dow et al., 2010, 2011).  

Forskning visar att beroende på detaljeringsgrad, och vilken typ av prototyp som 
används passar olika utvärderingsmetoder olika bra (McCurdy et al., 2006; Rudd 
et al., 1996). Nedan presenteras utvärderingsmetoder tillsammans med deras för- 
och nackdelar.  

2.3 Utvärderingsmetoder 
Att utvärdera en prototyp kan tjäna flertalet olika syften, exempelvis att förbättra 
en produkt, demonstrera effekten av en prototyp samt hjälpa designer att välja 
mellan olika koncept (Goodwin, 2011). Det finns flertalet olika tillvägagångssätt 
för att utvärdera en prototyp. Bland annat expertutlåtande, fokusgrupper och 
användbarhetstester. I relation till prototyper så passar olika utvärderingar bra 
till olika prototyper (Arnowitz et al., 2007; McCurdy et al., 2006).  

Expertutlåtande är en metod för att utvärdera en prototyp och utförs genom att 
låta experter se över prototypen och ge feedback på den (Goodwin, 2011). Ett 
exempel på en sådan metod är heuristisk utvärdering (Nielsen & Molich, 1990). 
I en heuristisk utvärdering presenteras en prototyp för ett antal 
expertutvärderare. Utvärderarna kommenterar sedan prototypen utifrån ett antal 
beprövade tumregler vilka bör eftersträvas vid design av ett system. Metoden 
passar bra till prototyper som har en hög detaljeringsgrad på funktionsbredd 
(McCurdy et al., 2006). Fördelar med expertutlåtande är att den snabbt och 
billigt extraherar ett resultat. Nackdelen är att metoden förlitar sig på ett fåtal 
individer, utifrån ett vetenskapligt perspektiv kan metoden således anses vara 
bristfällig (Goodwin, 2011). 

En annan metod för att utvärdera sin prototyp är fokusgrupper (Goodwin, 2011).  
Fokusgrupper går ut på att en grupp individer inspekterar prototypen 
tillsammans, för att sedan föra en diskussion kring den. Nielsen (1997) nämner 
att fördelen med fokusgrupper är att de tar fram användarens spontana 
reaktioner och idéer till kring prototypen. Således kan metoden vara ett kraftfullt 
komplement till prototyputvärderingen. Det uppges även vara svårt att uttala sig 
om en interaktiv prototyp genom att endast titta på den. Därav är det inte en 
metod som bör användas enskilt.  
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En tredje utvärderingsmetod är användbarhetstester. Användbarhetstester går ut 
på att låta användare utföra ett antal uppgifter på en prototyp (Goodwin, 2011). 
Under användbarhetstestet finns det ett antal olika metoder för att samla in data 
kopplad till prototypen. Det finns både kvalitativt inriktade metoder och 
kvantitativt inriktade metoder. Vid kvalitativ användbarhetstestning mäts 
aspekten tillfredsställelse (Sonderegger & Sauer, 2009). Två exempel på 
kvalitativa metoder är tänka högtprotokoll (eng. think aloud protocol) (Lewis, 
1982) samt intervjuer. Ett tänka högtprotokoll går ut på att användarna berättar 
vad de tittar på, vad de tänker, vad de gör samt berättar hur de känner samtidigt 
som de utför uppgifter. På så sätt får försöksledaren ett förstahandsperspektiv i 
användarens process att utföra en uppgift. Detta genom att se vad deltagarna 
tänker kring flertalet olika aspekter av prototypen. Vid kvantitativ 
användbarhetstestning mäts aspekterna effektivitet och ändamålsenlighet 
(Sonderegger & Sauer, 2009). Lewis och Sauro (2012) uppger metoderna 
uppgiftsframgång (eng. task success), vilket behandlar antalet avklarade 
uppgifter samt tid per uppgift (eng. task time), vilket mäter hur effektivt en 
användare använder en produkt. Tullis och Albert (2008) nämner en metod där 
användaren rapporterar sina egna upplevelser av en prototyp genom enkäter 
(eng. self-reported metrics). Beroende på målet med en utvärdering passar olika 
metoder olika bra. 

Sammanfattningsvis så visar Goodwin (2011) att det finns ett antal olika 
utvärderingsmetoder för att utvärdera en prototyp. Vilken utvärderingsmetod 
som är bäst att använda är beroende av flera olika faktorer. Målet med den här 
studien är att undersöka hur preferenser påverkas av bekantskap med en 
prototyp, således är användbarhetstester den bäst lämpade utvärderingsmetoden. 
Följaktligen är det relevant att använda sig utav en enkät som mäter upplevd 
användbarhet av en produkt. Detta då den prototyp som upplevs ha bäst 
användbarhet kan anses vara prefererad av användaren. Till den här studien har 
enkäten System Usability Scale (SUS) (Brooke, 1996) använts (bilaga 3). Nedan 
presenteras SUS-enkäten med motiveringar till varför det är en passande enkät 
till den här studien. 

2.4 SUS-enkäten 
SUS-enkäten syftar till att vara ett snabbt och enkelt sätt för utvecklare att få en 
bedömning av användbarheten på sin produkt (Brooke, 1996). Enkäten består av 
tio påståenden där varje påstående graderas i en femgradig likertskala. 
Graderingen baseras på hur mycket deltagaren instämmer med påståendet. 
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Siffran ett motsvarar ”instämmer inte alls”, siffran fem motsvarar ”instämmer 
helt”. Fem av frågorna är negativt formulerade och fem av frågorna är positivt 
formulerade. 

Nedan följer de tio påståenden som användaren ska gradera 1 

1. Jag tror jag skulle vilja använda denna hemsida ofta. 

2. Jag tycker denna hemsida var onödigt komplicerad. 

3. Jag tyckte att denna hemsida var lätt att använda. 

4. Jag tror att jag kommer att behöva hjälp av en teknisk person för att kunna 

använda denna hemsida. 

5. Jag tycker att de olika funktionerna i denna hemsida är väl samordnade. 

6. Jag tycker at det fanns för mycket inkonsekvens i hemsidan. 

7. Jag kan tänka mig att de flesta skulle lära sig att använda denna hemsida 

mycket snabbt. 

8. Jag tyckte att denna hemsida var mycket besvärlig att använda. 

9. Jag kände mig väldigt trygg när jag använde denna hemsida. 

10. Jag behövde lära mig mycket innan jag kunde komma igång med denna 

hemsida. 

Det är viktigt att deltagare svarar på SUS-enkäten direkt efter att ha testat 
produkten (Brooke, 1996). Deltagarna ska ge snabba svar till varje fråga, snarare 
än att tänka för mycket kring hur de känner. 

När deltagaren graderat alla frågor beräknas resultatet (Brooke, 1996). 
Resultatet för de negativt formulerade frågorna beräknas enligt formeln fem 
minus markeringens position. Resultaten för de positivt formulerade frågorna 
beräknas genom att subtrahera bort en poäng från markeringens position. 
Slutligen summeras alla poäng ihop och multipliceras med 2,5. Resultatet är en 
siffra mellan 0 – 100 där en högre siffra indikerar bättre användbarhet. Bangor, 
Kortum, & Miller (2008) har analyserat 2 324 studier med ett tidsspann på totalt 
tio år som använts sig utav SUS-enkäten för att utvärdera upplevd användbarhet. 

                                         
1 I originalversionen är meningarna på engelska, i den här studien användes en svensk version 
fritt översatt av författaren. Beslutet togs då studien endast riktar sig till deltagare med 
svenska som modersmål. 
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Där visas att medelvärdet för SUS-enkät var 70,14. Det uppges att system som 
får mellan 70-80 poäng är ett bra system.  

Fördelar med att använda standardiserade frågeformulär så som SUS-enkäten är 
bland annat objektivitet, validitet, replikerbarhet samt vetenskaplig 
generaliserbarhet (Lewis & Sauro, 2012). SUS-enkäten har valts till denna 
studie på grund av ett antal egenskaper som är fördelaktiga vid 
användbarhetstestning på en prototyp (Bangor et al., 2008). Enkäten är 
teknologiskt agnostisk, vilket betyder att den är flexibel nog att utvärdera en 
bredd av teknologiska system, från hemsidor till interaktiva röststyrda system. 
Enkäten går relativt snabbt att utföra samt att resultatet från SUS-enkäten är 
lättolkad då den ger en fastställd siffra på en skala. Reliabilitetstester visar även 
på att SUS-enkäten har en hög reliabilitet.  

Bangor et al. (2008) nämner att det kan vara svårt att validera vad ett resultat 
från SUS-skalan betyder. Detta uppges vara viktigt att ha i åtanke vid 
tillämpning av enkäter tillsammans med användbarhetstester. Till den här 
studien används SUS-enkäten för att utföra en komparativ utvärdering mellan 
två prototyper för att jämföra de två prototyperna. Det är sålunda av mindre vikt 
att veta hur resultatet står sig i relation till andra produkter.  

2.5 Bekantskap 
Bekantskap är ett begrepp som är applicerbar på en mängd olika domäner. 
Fenomenet undersöks primärt inom forskningsområdet för mänsklig 
minneskapacitet (Yonelinas, 2002). Effekter av bekantskap studeras dock inom 
flertalet olika domäner (Ha & Perks, 2005; Von Wilamowitz Moellendorff, 
Hassenzahl & Platz, 2006). Således är det av intresse att undersöka vad det i 
dagsläget finns för teorier om bekantskap. Det är även intressant att undersöka 
vad det finns för teorier som behandlar effekter av bekantskap inom domäner 
relaterade till prototypforskning. Nedan presenteras först generella teorier kring 
vad bekantskap är samt hur bekantskap påverkar mänsklig beslutsfattning. 
Därefter presenteras studier relaterade till design och prototypdomänen vilka 
intresserar sig för effekter av bekantskap. 

2.5.1 Bekantskap och beslutsfattning 
Resultat från forskningsområden så som kognitionsvetenskap och 
neuropsykologi med inriktning på bekantskap visar att människan har en 
tvådelad process för att känna igen saker (eng. dual-process model). Dessa 
kategoriseras som hågkomst (eng. recollection) och bekantskap (eng. 
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familiarity) (Atkinson & Juola, 1973; Jacoby & Witherspoon, 1982; Mandler, 
1991; Yonelinas, 1994). Bekantskap kan ses som en mer kvantitativ 
minnesförmåga medans hågkomst anses vara en mer kvalitativ minnesförmåga 
(Yonelinas, 2002). Processen som styr bekantskap uppges vara mer 
automatiserad jämfört med processen som styr hågkomst. Bekantskap och 
igenkänning uppges även vara funktionellt oberoende av varandra. Bekantskap 
kan förklaras med scenariot att en individ möter en person som den känner igen 
men inte vet vem det är, medans hågkomst inträffar då individen vet vem det är. 

Det finns två mänskliga beslutsfattandeheuristiker kopplade till dessa två 
minneskapaciteter. Dessa är igenkänningsheuristiken (eng. recognition heuristic) 
(Goldstein & Gigerenzer, 2002) och flödesheuristiken (eng. fluency heuristic) 
(Schooler & Hertwig, 2005). Igenkänningsheuristiken tillämpas när en individ 
ska fatta ett beslut och endast känner igen ett av två objekt. Flödesheuristiken 
används då en individ känner igen båda objekten men inte har tillräckligt med 
kunskap för att skilja dem åt (Schwikert & Curran, 2014).  

Igenkänningsheuristiken definieras: “Om ett av två objekt känns igen och det 
andra inte gör det dras slutsatsen att det objektet har ett högre värde med 
avseende till ett specifikt kriterium.“1 (Goldstein & Gigerenzer, 2002 s. 76). Det 
är således så att det objektet med högst värde kommer att väljas. Goldstein och 
Gigerenzer (2002) undersökte igenkänningsheuristiken och om brist på kunskap 
kan vara vägledande. För att studera detta användes en uppgift där deltagarna 
skulle bestämma vilken av två städer som hade störst population (eng. city-size 
comparison). Ett dussin tyskar och amerikaner fick besvara frågan: Vilken av de 
två städerna San Diego eller San Antonio har stört population? Två tredjedelar 
av alla amerikaner svarade rätt och sa att San Diego hade störst population. Alla 
tyskar svarade att San Diego var den staden med störst population. Det visade 
sig att alla tyskar hade hört talas om San Diego men endast hälften hade hört 
talas om San Antonio. Det uppges att deltagarna drar slutsatsen att San Diego 
hade en större population på grund av de var mer bekanta med den staden. 
Enligt igenkänningsheuristiken hade San Diego ett större värde med avseende 
till kriteriet populationsstorlek, vilket medförde att de tyska deltagarna valde den 
staden. Det visade sig här att bristande kunskap kan vara vägledande. 

Schwikert och Curran (2014) nämner att då en individ inte kan applicera 
ingekänningsheuristiken kommer denne att använda kunskapsbaserad 

                                         
1 Citat översatt av författaren 
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information för att fatta ett beslut (Schwikert och Curran, 2014). För de fall då 
individen saknar kunskap men känner igen båda städerna använder denne 
flödesheuristiken för att fatta ett beslut (Schooler & Hertwig, 2005). Enligt den 
heuristiken kommer deltagaren välja den staden som snabbast kommer i åtanke.  

Schwikert och Curran (2014) framför en modell (se figur 3) som behandlar 
beslutsfattning utifrån igenkänningsheuristiken och flödesheuristiken 
tillsammans med teorin om att människans har en tvådelad process för att känna 
igen saker.  

 
Figur 3. Minnesbaserad beslutsfattarmodell, baserad på Schwikert och Curran (2014)  

I första steget skiljer individen den relativa bekantskapen mellan de två 
presenterade objekten. I det fall det finns stor skillnad i bekantskap mellan dem 
kan individen dra nytta av det och välja det mest bekanta objektet. Då detta sker 
används igenkänningsheuristiken (motsvaras av den röda ramen i figur 3). Är 
skillnaden för liten för att fatta ett sådant beslut behöver individen mer 
kunskapsbaserad information. Om det finns tillräckligt mycket kunskap för att 
skilja de två objekten åt väljer individen det objekt som föredras. I det fall 
individen inte har tillräckligt mycket kunskap för att skilja dessa objekt åt kan 
individen fatta ett beslut genom flödesheuristiken (motsvaras av den gröna 
ramen i figur 3). Om ett av objekten kändes igen snabbare av individen väljs det 
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objektet. Det uppges att flödesheuristiken endast tillämpas då individer inte har 
användbar kunskap om något av objekten då beslutsfattande vanligtvis grundar 
sig i kunskap (Schwikert & Curran, 2014). I det fallet det inte finns några 
skillnader i hur snabbt objekten återkallas kommer individen att göra en 
kvalificerad gissning. Vilken strategi som ska användas är enligt modellen 
baserat på hur starkt minne det finns till objekten.  

2.5.2 Bekantskap relaterat till prototypdomänen 
Von Wilamowitz Moellendorff et al. (2006) har undersökt hur 
användarupplevelse av en produkt påverkas över en längre period av tid genom 
att använda sig av en speciell intervjuteknik. Där identifieras förändringar 
gällande specifika kvalitetsdimensioner inom en produkt under det senaste året 
av användning. Intervjun behandlar initialt frågor från nuet och går successivt 
tillbaka i tiden. Studien visar att ökad upplevd användbarhet kan förklaras av 
ökad bekantskap med produkten. Detta nämns vara en funktion av att 
användaren får en förståelse för hur produkten fungerar. Det finns även studier 
som behandlar hur effekten av bekantskap med ett varumärke påverkar faktorer 
så som tillit och konsumtion (Ha & Perks, 2005; Ha, 2004). Ha och Perks (2005) 
uppger att aspekter så som bekantskap och tillit med ett varumärke påverkar hur 
tillfredsställd användaren är. Det uppges att tidigare bekantskap av ett 
varumärke påverkar användarens tillfredsställelse signifikant.  

Sammanfattningsvis så visar forskning att människan har tvådelad process för 
att känna igen saker (Yonelinas, 2002). Människan har även två heuristiker för 
att fatta beslut vilka är kopplade till den tvådelade processen (Goldstein & 
Gigerenzer, 2002; Schooler & Hertwig, 2005). Schwikert och Curran (2014) har 
skapat en modell där de analyser beslutsfattning utifrån dessa heuristiker. Det 
finns även forskning inom områden relevanta för prototypdomänen där 
bekantskap har undersökts. Det framkommer att bekantskap höjer användarens 
tillfredsställelse och upplevda användbarhet av en produkt (Ha & Perks, 2005; 
Von Wilamowitz Moellendorff et al., 2006). 
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3. METOD  
Metodkapitlet inleds med en presentation av studiens tre olika metodfaser. Den 
första delen är en design och prototyptillverkningsprocess, här presenteras 
metoden för att skapa de två prototyperna. Den andra delen behandlar studiens 
användbarhetstester. Den tredje delen presenterar studiens analysmetod. 
Metodkapitlet avslutas med studiens etiska överväganden. 

3.1 Design och prototyptillverkningsprocess 
I design och prototyptillverkningsprocessen har de två prototyperna skapats (se 
figur 1). Denna process har i sig bestått utav tre delar där den första delen bestod 
av en parallellt tredelad förstudie. Med en genreanalys, designmönster samt 
prototypspecifikation har prototypernas layout samt detaljeringsgrad 
specificerats. Den andra delen bestod utav designutforskning som sedan låg som 
grund för att implementera prototypen i HTML, CSS och JavaScript. Förstudie 
och designutforskning utfördes iterativt.  

3.1.1 Förstudie och designutforskning  
Förstudien genomfördes utifrån två premisser. Den första behandlar studiens 
syfte: hur tidigare bekantskap med en prototyp påverkar prefererad prototyp. För 
att möjliggöra undersökandet av bekantskap behövde två prototyper skapas där 
de skiljde sig åt i någon faktor. Den andra premissen behandlar det faktum att 
studien bestod utav ett fiktivt scenario där ett gym vill undersöka hur pass 
användarvänlig deras hemsida är. Således behövde de två prototyperna skapas 
ifrån grunden. Det var viktigt att deras dataset var trovärdigt samt att de två 
koncepten som skiljer dem åt var trovärdiga. 

För att skapa förståelse för hur träningshemsidor är uppbyggda samt att 
möjliggöra skapandet av naturliga prototyper för en träningshemsida användes 
metoden genreanalys (Arvola, Lundberg, & Holmlid, 2010). I en genreanalys 
studeras form, innehåll och syfte hos en genre. Den kan delas upp i fyra separata 
steg; 

1. Kartlägga produktens innehåll, definiera vilka delar som finns och vad de 
delarna består av. 

2. Identifiera syftet med produkten och syftet med delarna av produkten. 
3. Förklara hur produkten och dess delar är uppbyggda. 
4. Identifiera likheter och skillnader mellan produkten inom genren.  
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De hemsidor som analyserades var:  

• http://www.sats.se  
• http://www.actic.se  
• http://www.worldclass.se/world-class-linkoping/ 
• https://www.campushallen.se 

Målet med metoden var att på ett effektivt sätt skapa två trovärdiga prototyper 
som skiljde sig åt i någon faktor. Steg ett, två och tre från genreanalysen 
användes för att skapa trovärdiga prototyper. Steg fyra behandlar identifiera 
likheter och skillnader mellan produkter inom genren, vilket användes för att 
identifiera de två olika koncepten till de två prototyperna.  

Parallellt med genreanalysen studeras olika designmönster med avsikten att hitta 
ett lämpligt sätt att presentera det extraherade datasetet. Tidwell (2011) nämner 
att designmönster kan användas som vägledning för hur layout ska visualiseras 
beroende på innehåll i datasetet. Till den här studien används designmönstret 
namngiven del (eng. titled sections). Detta mönster delar upp sidan i distinkta 
delar där varje del tilldelas en tydlig rubrik. Det här designmönstret är passande 
att använda då det finns mycket information som ska presenteras på ett enkelt 
sätt (Tidwell, 2011). Parallellt med förstudien utfördes en designutforskning i ett 
mock-up program vid namn Balsamiq. I designutforskningen skapades designen 
och interaktionen till de olika prototyperna, detta genom att skapa skisser i form 
av wireframe. Wireframes är narrativa högnivåskisser vilka illustrerar 
prototypens koncept och grundläggande interaktion (Arnowitz et al., 2007). 
Designutforskningen baseras på resultaten från alla delar i förstudien (se bilaga 
5 för slutresultat). 

3.1.2 Prototypspecifikation 
Det finns ett antal faktorer som påverkar hur prototypen skulle specificeras. Då 
studien hade som syfte att studera bekantskap var det nödvändigt att deltagarna 
fick bekanta sig med en prototyp hemma. Sålunda var det ofrånkomligt att 
använda sig av datorbaserade prototyper. För att specificera prototypens 
detaljeringsgrad användes de fem dimensioner som presenteras i McCurdy et al. 
(2006).  

• Visuell elegans: Då användarens tankar om den visuella aspekten av 
prototypen inte är av intresse hölls den här detaljeringsgraden på en låg 
nivå.  
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• Funktionalitetsbredd: Då de olika prototyperna skulle skilja sig i 
konceptet att boka pass var det funktionen att boka pass som var av 
huvudsakligt fokus. Prototyperna har i övrigt inga andra funktioner. 

•  Funktionalitetsdjup: Det var viktigt att den funktionalitet som 
presenterades i prototypen skulle fungera väl, därför har en stor vikt lagts 
vid att få prototypernas funktionalitet välfungerande.  

• Interaktionsförmåga: Då det skapades datorbaserade prototyper kommer 
en hög interaktionsförmåga som funktion av detta. De flesta objekten på 
hemsidan var klickbara och länkade antingen vidare till nya sidor eller 
uppdaterade den nuvarande sidan. 

• Prototypens dataset: För att skapa trovärdiga prototyper var det viktigt att 
använda ett naturtroget datamaterial. Det var således viktigt att använda 
funktioner, bilder, texter och flikar som vanligtvis används inom 
träningsdomänen.  

För att utvärdera detaljeringsgrad jämförs de två prototyperna med en komplett 
träningshemsida. Interaktionsförmågans detaljeringsgrad kan fortfarande anses 
vara hög. Prototypens dataset kan anses ha relativt hög detaljeringsgrad, dock i 
begränsad mängd. Funktionalitetsbredd anses ha en låg detaljeringsgrad då den 
enda funktionalitet som finns i prototypen är att boka samt avboka pass. På 
grund av detta kan prototyperna anses vara relativt begränsade i komplexitet. En 
komplett träningshemsida erbjuder mycket mer funktionalitet än detta. Däremot 
anses prototypernas funktionalitetsdjup som relativ hög då den funktionalitet 
som fanns fungerade i sin helhet. Den dimension som hade lägst 
detaljeringsgrad var visuell estetik.  

3.1.3 Implementering 
Vid slutfasen av design och prototyptillverkningsprocessen implementerades de 
två prototyperna i HTML5, CSS och JavaScript (se bilaga 6 för slutresultat).  

3.2 Användbarhetstest 
Totalt deltog 34 deltagare i studien. Alla som deltog var studenter på Linköpings 
Universitet och hade tidigare erfarenhet av bokning på nätet. Deltagarna 
rekryterades utifrån ett bekvämlighetsurval, vilket betyder att forskaren väljer de 
deltagare som finns tillgängliga för stunden (Bryman, 2011). Majoriteten av 
studenterna som deltog studerade på det Kognitionsvetenskapliga programmet.  



 

19 
 

Innan användbarhetstesterna utfördes två pilottester med mål att identifiera 
brister med upplägget på användbarhetstestet samt att identifiera fel i 
prototyperna. Veckan innan deltagarna skulle utföra användbarhetstestet 
skickades ett e-post med instruktioner och utvald prototyp ut till var och en av 
deltagarna (se bilaga 1). Där blev de ombädda att testa prototypen minst tre 
gånger. Detta genom att klicka runt på sidan och testa de olika funktionerna.  

 
Figur 4. Användbarhetstestets tillvägagångssätt 

Under användbarhetstestet fick deltagarna testa båda prototyperna, en åt gången. 
Den prototyp som deltagarna hade fått testa hemma var den som de fick 
utvärdera först. Användbarhetstestet gick till så att alla deltagare skulle utföra ett 
antal uppgifter till varje prototyp (se bilaga 2). När de utfört uppgifterna på den 
bekanta prototypen fick de besvara SUS-enkäten (se bilaga 3). Efter det fick 
deltagarna besvara en kontrollfråga för att se om de hade någon tidigare 
bekantskap med prototypens koncept att utföra bokningar. Då tidigare 
bekantskap med konceptet att utföra bokningar var jämnt fördelat mellan de två 
prototyperna berörs inte denna kontrollfråga vidare i rapporten. När deltagarna 
svarat på SUS-enkäten upprepades samma process för den obekanta prototypen. 
När de utvärderat de båda prototyperna avslutades användbarhetstestet med en 
kort semistrukturerad intervju (se bilaga 4) som även spelades in. I en 
semistrukturerad intervju har forskaren en färdig intervjumall att utgå ifrån 
(Bryman, 2011; Howitt, 2010). Dock kan frågorna framföras i olika ordning och 
intervjuaren kan ställa följdfrågor på sådant som anses vara viktigt. Till den här 
studien behandlade den första frågan vilken av de två prototyperna som 
deltagaren föredrog. Intervjuerna transkriberades och resultatet från SUS-
enkäten beräknades efter varje testtillfälle. 

3.3 Analysmetod 
I den här studien har två analyser utförts, en kvantitativ och en kvalitativ. Den 
kvantitativa analysen bestod av två statistiska test. För att undersöka skillnader i 
upplevd användbarhet mellan bekant och obekant prototyp användes Wilcoxon 
Signed Rank. För att undersöka fördelning mellan preferenser för bekant och 
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obekant prototyp utifrån intervjun har det utförts ett chi2 goodness of fit. Med 
ett chi2 goodness of fit undersöks det huruvida en observerad fördelning 
stämmer överens med den förväntade fördelningen.   

Som kvalitativ metod har en tematisk analys använts (Braun & Clarke, 2006). 
Den kvalitativa analysen används som komplement till den kvantitativa där 
målet är att förstå varför en deltagare föredrog en viss prototyp. En tematisk 
analys kan sammanfattas i tre steg. Det första steget behandlar transkribering, 
vilket skedde på en ortografisk nivå (Howitt, 2010). Det betyder att fokus vid 
transkriptionen ligger vid vad deltagarna säger, inte hur de säger det. Det andra 
steget behandlar dataanalys, här bekantar sig forskaren med datamaterialet för 
att sedan skapa koder. I det tredje steget analyseras och grupperas dessa koder 
för att skapa huvudsakliga teman inom texten.  

 

Figur 5. Tematisk analys utifrån Howitt (2010) 

3.4 Etiska överväganden 
Studien utfördes i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) fyra grundläggande 
etiska principer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
samtliga deltagare får veta att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 
avbryta testet när som helst om så önskas. Alla deltagare ska även informeras 
om syftet med studien. Gällande samtyckeskravet innebär det att deltagarna i en 
undersökning själv har rätten att bestämma över sin egen medverkan. 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter ska behandlas med största 
möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att alla uppgifter som samlats 
in från den enskilda individen endast får användas för forskningsändamål. 
Informationskravet och samtyckeskravet informerades muntligt till deltagarna 
innan användbarhetstestet började.  



 

21 
 

4. RESULTAT 
I det här kapitlet presenteras studiens resultat. Först presenteras en översikt av 
resultatet från användbarhetstesterna. Sedan redogörs de kvantitativa resultaten 
vilket ämnar svara på frågeställningarna (1) Hur påverkas preferenser i 
relation till bekantskap med en prototyp? (2) Hur påverkas upplevd 
användbarhet av en prototyp vid tidigare bekantskap med den? Därefter 
presenteras resultaten från den kvalitativa analysen där deltagarnas preferenser 
förklaras. Avslutningsvis presenteras en sammanfattning. 

4.1 Översikt 
Det var totalt 34 deltagare som deltog i studien. Av dessa var det 17 deltagare 
som bekantade sig med den kalenderbaserade prototypen och 17 deltagare som 
bekantade sig med den listbaserade prototypen. I gruppen som bekantat sig med 
den kalenderbaserade prototypen var det totalt 16 deltagare som föredrog den 
bekanta prototypen, endast en person föredrog den obekanta prototypen. I 
gruppen som bekantat sig med den listbaserade prototypen var det totalt åtta 
deltagare som föredrog den bekanta prototypen och totalt nio personer som 
föredrog den obekanta prototypen. Utifrån alla deltagares intervjupreferenser 
föredrog totalt 24 deltagare den prototyp de bekantat sig med och tio personer 
den prototyp som var obekant för dem.  
 
 
Tabell 1. Korstabell med deltagarnas preferenser utifrån intervjun 

 Bekant Obekant Total 

Kalender 16 9 25 

Lista 8 1 9 

Total 24 10 34 
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Resultaten från SUS-enkäten visar att deltagarna upplevde högre användbarhet 
på den prototypen som de var bekant med jämfört med den obekanta (se tabell 
2).  

Tabell 2. Medelvärde för SUS-resultatet på bekant mot obekant prototyp 

 Bekant Obekant 

M 87,4 85,4 

SD 11,1 10,9 

 

Det var totalt 19 deltagare som uppgav högre upplevd användbarhet från den 
bekanta prototyp jämfört med den obekanta, tio deltagare som uppgav högre 
upplevd användbarhet på den obekanta prototypen jämfört med den bekanta 
prototypen samt fem deltagare som uppgav en identisk upplevd användbarhet 
mellan den bekanta och den obekanta prototypen.  

För de separata grupperna hade den bekanta prototypen ett högre medelvärde på 
upplevd användbarhet jämfört med den obekanta prototypen (se tabell 3 & 4). 

Tabell 3. Medelvärde för SUS-resultatet för gruppen som bekantat sig med listbaserade 
prototypen 

 Bekant Obekant 

M 88,2 87 

SD 12,7 10,9 

 

Tabell 4. Medelvärde för SUS-resultatet för gruppen som bekantat sig med kalenderbaserade 
prototypen 

 Bekant Obekant 

M 86,5 83,8 

SD 9,7 10,9 

 



 

23 
 

4.2 Kvantitativa resultat 
Nedan presenteras resultaten från den kvantitativa analysen. Resultaten är 
uppdelade så de besvarar studiens frågeställningar. 

4.2.1 Hur påverkas preferenser i relation till bekantskap med en prototyp? 
För att undersöka hur preferenser påverkas i relation till bekantskap användes ett 
chi2 goodness of fit test. Hypotesen till testet var att bekantskap av en prototyp 
kommer medföra att den föredras. Hypotesen grundades ur teorier som visat att 
bekantskap av ett objekt medför att det prefereras (Goldstein & Gigerenzer, 
2002; Ha & Perks, 2005; Schwikert & Curran, 2014;  Yonelinas, 2002). 
Nollhypotesen är således att bekantskap med en prototyp inte påverkar 
preferenser. Om nollhypotesen stämmer kommer fördelningen mellan den 
bekanta och obekanta prototypen enligt slumpen bli att 17 deltagare väljer den 
bekanta prototypen och 17 deltagare väljer den obekanta prototypen, vilket 
således är den förväntade fördelningen. Den observerade fördelningen visar att 
24 deltagare föredrog den prototyp de bekantat sig med och tio personer 
föredrog den prototyp som var obekant för dem.  

Tabell 5. Korstabell över den observerade och förväntade fördelningen mellan bekant och 
obekant prototyp.    

 Bekant Obekant 

Observerad 24 10 

Förväntad 17 17 

 

Resultaten visar att den observerade fördelning över prefererad prototyp skiljer 
sig signifikant mot den förväntade fördelningen χ 2 = 5,77, p < 0,05. Följaktligen 
förkastas nollhypotesen och den observerade fördelningen stärker hypotesen om 
att bekantskap med en prototyp medför att den föredras. 

Samma analys utfördes som en metodkoll för att undersöka huruvida deltagarna 
föredrar den kalenderbaserade eller den listbaserade prototypen. Resultaten visar 
att användarnas fördelning över prefererad prototyp skiljer sig signifikant mot 
slumpen. χ 2 = 7,53, p < 0,05.  
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4.2.2 Hur påverkas upplevd användbarhet av en prototyp vid tidigare 
bekantskap med den? 
För att undersöka hur bekantskap av en prototyp påverkar upplevd användbarhet 
användes ett Wilcoxon Signed Rank. Här undersöktes det huruvida det fanns 
någon signifikant skillnad i upplevd användbarhet mellan den prototypen som 
deltagarna bekantat sig med jämfört med den prototyp som var obekant för dem. 
Resultatet visar att upplevd användbarhet var signifikant högre på den 
prototypen som användare fick bekanta sig med (Median = 92,5) jämfört med 
den prototypen de inte bekantat sig med (Median = 87,5) T = 111,5 p < 0,05, r = 
- 0,28.  

Som metodkontroll utfördes även samma analys mellan den kalenderbaserade 
och listbaserade prototypen. Det finns ingen signifikant skillnad i upplevd 
användbarhet mellan den kalenderbaserade prototypen (Median = 91,25) och 
den listbaserade prototypen (Median = 87,5) T = 182,5 p > 0,05 r = - 0,09.  

4.3 Kvalitativa resultat  
Nedan presenteras resultatet av den kvalitativa undersökningen. 

4.3.1 Vad användare föredrar med den listbaserade prototypen 
Två huvudteman har identifierats utifrån de deltagare som föredrog den 
listbaserade prototypen över den kalenderbaserade prototypen: estetik och 
enkelhet. Underteman till estetik var att den listbaserade prototypen uppfattades 
som snyggare samt upplevdes modernare. Huvudaspekten tillhörande att den 
listbaserade prototypen upplevdes enklare var att dagar och tider var uppradade i 
en lista, vilket gjorde att det var enkelt att se aktuell dag och tid. Som följd av 
detta upplevdes det att det var svårt att göra fel. Utöver dessa aspekter så var det 
deltagare som nämnde att det var på grund av att de bekantat sig med den 
listbaserade prototypen som gjorde att de föredrog den. 

4.3.2 Vad användare föredrar med den kalenderbaserade prototypen 
Två huvudteman har identifierats utifrån de deltagare som föredrog den 
kalenderbaserade prototypen utöver den listbaserade prototypen: helhetsbild och 
enkelhet. Underteman till helhetsbild var att den kalenderbaserade prototypen 
gav en bättre överblick över hela veckan, en bättre helhetsbild samt en mer 
lättöverskådlig vy. Underkategorier till temat enkelhet var att det var enklare att 
förstå när på dagen ett pass var inbokat. De var enklare att se hur lång tid det var 
mellan två olika pass då det skapades en lucka i kalendern. Det påpekades även 
att det skulle vara enklare att använda sig av den kalenderbaserade prototypen 
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om det skulle finnas många pass. Den listbaserade prototypen skulle kräva 
mycket bläddring för att ta sig mellan de olika dagarna. Några tyckte även att 
det var lättare att förstå var passen låg i förhållande till dag och tid, bland annat 
på grund av att dagarna var uppradade mer enskilt jämfört med den listbaserade 
prototypen. På så sätt var det enklare att hålla koll på vilken dag och tid de hade 
bokat.  

Precis som de som föredrog listbaserade prototypen var det deltagare som 
nämnde att de valde den kalenderbaserade prototypen för att de var mer bekanta 
med den. Det var även några som nämnde att de var mer bekanta med 
kalenderbaserade prototypen på grund av bokningssystem som de använt 
tidigare.  

4.4  Sammanfattning 
Sammanfattningsvis så visar resultaten från den kvantitativa analysen att 
signifikant fler deltagare föredrog den bekanta prototypen jämfört med den 
förväntade fördelningen χ 2 = 5,77, p < 0,05. De visar även att upplevd 
användbarhet var signifikant högre på den prototypen som deltagarna fick 
bekanta sig med (Median = 92,5) jämfört med den prototypen de inte bekantat 
sig med (Median = 87,5) T = 111,5 p < 0,05, r = - 0,28.  

Resultaten från den kvalitativa analysen kan sammanfattas så att de deltagare 
som föredrog den listbaserade prototypen gjorde det främst på grund av att den 
upplevdes enklare och mer estetiskt tilltalande. De deltagare som föredrog den 
kalenderbaserade prototypen gjorde det främst på grund av att den gav en bättre 
överblick och den upplevdes enklare. Det fanns deltagare i båda grupperna som 
explicit nämnde att de valde prototypen på grund av att de bekantat sig med den. 
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5. DISKUSSION 
I diskussionskapitlet presenteras först en diskussion kring studiens resultat. Den 
är uppdelad så att den besvarar studiens två frågeställningar vilka är hur 
preferenser påverkas i relation till bekantskap med en prototyp samt hur 
upplevd användbarhet påverkas av tidigare bekantskap. Sedan presenteras 
forskningsrelevanta implikationer. Därefter presenteras en metoddiskussion där 
för och nackdelar med studiens tre metodfaser diskuteras. Kapitlet avslutas med 
en reflektion kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

5.1 Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras resultaten utifrån studiens frågeställningar. Därefter 
diskuteras de kvalitativa resultaten i relation till de kvantitativa resultaten. 
Avslutningsvis presenteras forskningsrelevanta implikationer utifrån resultatet. 

5.1.1 Hur påverkas preferenser i relation till bekantskap med en prototyp? 
Som tidigare nämnts (se tabell 1) visar resultaten från intervjun att totalt 24 
deltagare valde den prototypen som de bekantat sig med, det var tio deltagare 
som valde den prototyp som var obekant för dem. Detta visade att det är 
signifikant fler deltagare som prefererat den bekanta prototypen jämfört med om 
bekantskap inte skulle ha någon effekt på preferenser. Således visar resultatet att 
bekantskap av en prototyp medför att den prototypen tenderar att föredras. Det 
här resultatet stämmer bra överens med tidigare utförda studier inom områden 
som är relevanta för prototypdomänen. Ha och Perks (2005) resultat visar att 
bekantskap med ett varumärke ökar tillfredställelse. Ökad tillfredsställelse kan 
kopplas samman med preferenser, detta medför att dessa studier kan sättas i 
relation till varandra. Således stärks resultatet att bekantskap av en prototyp 
påverkar preferenser på så sätt att den tenderar att föredras. 

Resultaten visar även att det var signifikant fler deltagare som valde den 
kalenderbaserade prototypen jämfört med det förväntade värdet. Fördelningen 
mellan bekant/obekant och kalenderbaserad/listbaserad prototyp är intressant att 
föra en vidare diskussion kring (se tabell 1). Den kalenderbaserade prototypen 
föredrogs av 16 deltagare som bekantat sig med den kalenderbaserade 
prototypen samt av nio deltagare som bekantat sig med den listbaserade 
prototypen. Den listbaserade prototypen föredrogs endast av en deltagare som 
bekantat sig med den kalenderbaserade prototypen. Däremot så föredrog åtta 
deltagare den listbaserade prototypen ur gruppen som bekantat sig med den. 
Utifrån denna fördelning är det befogat att anta att den kalenderbaserade 
prototypen upplevs bättre jämfört med den listbaserade prototypen. Trots detta 
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så påverkar bekantskap så pass mycket att nästan hälften av alla som bekantat 
sig med listbaserade prototypen föredrog den. Resultaten från den faktiska 
fördelningen tyder på att bekantskap av prototyper medför att den prototypen 
tenderar att föredras. 

Det är relevant att reflektera kring resultaten i ljuset av Schwikert och Currans 
(2014) beslutsfattarmodell (se figur 3). Detta ger en förklaring till de mänskliga 
processer som kan ligga till grund för hur människan påverkas av bekantskap. 
Det var några deltagare, både från gruppen som bekantat sig med den 
kalenderbaserade prototypen och gruppen som bekantat sig med den listbaserade 
prototypen, som explicit uppgav att de valde en prototyp på grund av att det var 
den som de bekantat sig med. Detta kan anses vara ett beslut som fattas med 
hjälp av igenkänningsheuristiken och således ett beslut som väljs när 
bekantskapen är mycket större till en av prototyperna. I majoriteten av fallen gav 
deltagarna kvalificerade grunder till varför de föredrog en viss prototyp. Detta 
kan implicera att de använder sig av mer kunskapsbaserad information för att 
välja vilken prototyp de föredrar. Här behöver användaren reflektera kring vad 
det var som de gillade med de olika prototyperna och fatta ett beslut efter det. 
Enligt Schwikert och Curran (2014) används endast flödesheuristiken i de fall då 
användaren inte har någon kunskap om något av objekten. I den här studien är 
det inte rimligt att deltagarna inte har någon kunskap av objekten då användaren 
fått bekanta sig med ett av objekten sedan tidigare. Den rimliga slutsatsen ifrån 
detta är att deltagare antingen använder sig utav kunskapsbaserad information 
för att välja mellan prototyperna, eller så är den ena prototypen så mycket mer 
bekant att de använde igenkänningsheuristiken för att fatta ett beslut. 

5.1.2 Hur påverkas upplevd användbarhet av en prototyp vid tidigare 
bekantskap med den? 
Resultaten från SUS-enkäten (se tabell 2) visar att den upplevda användbarheten 
är signifikant högre på den bekanta prototypen jämfört med den obekanta. Detta 
är ett liknande resultat som Von Wilamowitz Moellendorff et al. (2006) fick där 
det presenteras att ökad upplevd användbarhet kan förklaras med ökad 
bekantskap av en produkt.  

En analys av resultaten från de faktiska värdena på SUS-enkäten visar att dessa 
inte skiljde sig markant även då det fanns signifikanta skillnader mellan de två 
prototyperna. Det är dock viktigt att reflektera kring några aspekter av SUS-
enkäten. SUS-enkäten går ut på att mäta upplevd användbarhet till en produkt i 
sin helhet (Brooke, 1996). De två prototyperna som skapades skiljer sig dock 
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endast i aspekten av hur pass bokas. De flesta frågorna är ställda på ett sådant 
sätt så att de behandlar en produkt i sin helhet.  Vilket kan vara en förklaring till 
varför de två prototyperna skiljer sig så lite mellan varandra. Trots detta 
uppmärksammades en signifikant skillnad i resultat mellan den prototyp som 
deltagarna var bekanta med och den som var obekant för dem. Vilket påvisar att 
SUS-enkäten kan användas för att uppmärksamma användarnas upplevda 
användbarhet på nyansskillnader mellan prototyper. 

5.1.3 Kvalitativ data som komplement 
Den kvalitativa data som analyserats har fungerat som komplement till den 
kvantitativa analysen. Den har gett möjlighet att reflektera kring samt validera 
resultaten från den kvantitativa analysen. Ett intressant resultat från den 
kvalitativa analysen var att båda prototyperna ansågs vara enklare av de 
deltagare som föredrog dem. Von Wilamowitz Moellendorff et al. (2006) visar 
att ökad upplevd användbarhet kan förklaras av ökad bekantskap med 
produkten. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför båda prototyperna 
upplevdes enklare av de deltagare som föredrog prototypen. Det gäller dock inte 
i alla fall, då det var deltagare som upplevde att en prototyp var enklare att 
använda trots att denne bekantade sig med en annan prototyp. 

Den kvalitativa data som analyserats har varit viktigt för att relatera 
bekantskapens påverkan på preferenser genom beslutsfattarmodellen som 
presenteras av Schwikert och Curran (2014). Det är inte tillräckligt att endast 
använda sig utav fördelning mellan bekant och obekant prototyp i den 
ananlysen. 

Resultaten från den kvalitativa studien visar att trots det faktum att fler deltagare 
föredrog den kalenderbaserade prototypen så vekar det finnas fördelar med de 
båda. Resultaten från den kvalitativa analysen belyser att det inte var en prototyp 
som var markant bättre än den andra. En intressant faktor var att det fanns 
deltagare i båda grupperna som explicit nämnde att de valde prototypen på 
grund av att de bekantat sig med den. Detta påstående i sig kan styrka att 
bekantskap har en påverkan på preferenser. Det kan även styrka teorin om att 
människor använder sig utav igenkänningsheuristiken när ett objekt är mycket 
mer bekant än det andra. 

5.1.4 Implikationer av resultat 
Studiens resultat har implikationer på forskning då den bidrar med ny kunskap 
till prototypdomänen. Tidigare forskning inom prototypdomänen behandlar 
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bland annat hur pappersprototyper och datorbaserade prototyper står sig emot 
varandra (Rudd et al., 1996; Sefelin et al., 2003), hur mycket visuell estetik som 
ska finnas inom en prototyp beroende på stadie i designfasen (Landay & Myers, 
2001) samt vilka dimensioner som ska användas för att definiera prototypens 
detaljeringsgrad (McCurdy et al., 2006; Virzi et al., 1996). Den här studiens 
resultat visar att det finns aspekter utanför prototypen som påverkar preferenser 
och upplevd användbarhet. Det visar att vid prototyptillverkning är det viktigt att 
ha i åtanke att bekantskap kan påverka både preferenser och upplevd 
användbarhet. Det finns en risk att en deltagare kommer att föredra en prototyp, 
eller en designlösning på grund av att den är mer bekant med den. Inte 
nödvändigtvis för att den är bättre. Om en utvärdering ska ske på en ny produkt 
med ett koncept som är obekant för användaren kan det vara viktigt att ha det i 
åtanke under utvärdering. Framförallt om det ska utföras en komparativ 
utvärdering på parallella prototyper där ett designkoncept är vanligare än det 
andra.  

Som tidigare nämnts visar forskning att parallell prototyputveckling medför 
bättre designresultat jämfört med seriell prototyptillverkning (Dow et al., 2010, 
2011). Resultaten från den här studien visar att det bästa designvalet är 
kontextbundet. Kontextbundet på det sätt som slutprodukten ska användas i. Vid 
produktutveckling där individer kommer använda produkten frekvent 
(exempelvis mobiltelefon) kan det vara lämpligt att använda en objektivt bättre 
design då användaren får möjlighet att bekanta sig med den. Om produkten dock 
ska användas ett fåtal gånger av varje individ (exempelvis parkeringsautomat) 
kan det vara bättre att använda en design som användaren är bekant med.  

5.3 Metoddiskussion 
I denna studie kombinerades tre huvudsakliga metodfaser. Nedan presenteras 
tankar kring var och en av dessa delar. Metoddiskussionen avslutas sedan med 
en reflektion kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

5.3.1 Design och prototyptillverkningsprocess  
Då designenfasen var sekundär anses genreanalys vara passande. Den gav en bra 
överblick på den funktionalitet och det innehåll som finns på träningshemsidor.  
Således gav den även en förståelse för hur funktionalitet kan skilja sig mellan 
träningshemsidor. Designmönstren var fördelaktiga för att på ett smidigt sätt 
hitta en lämplig layout för att presentera informationen på hemsidan. Styrkan i 
att definiera prototypen enligt de fem dimensioner som presenteras i McCurdy et 
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al. (2006) är att det medförde en naturlig designutforskningsprocess där det var 
tydligt vilka dimensioner av prototypen som skulle fokuseras vid.  

Då användarna skulle bekanta sig med en av de två prototyperna innan de skulle 
utvärdera dem var det nödvändigt att prototyperna var datorbaserade. Den 
naturliga nackdelen med att använda sig av datorbaserade prototyper istället för 
pappersbaserade prototyper är att de tar längre tid att skapa (Rudd et al., 1996; 
Sonderegger & Sauer, 2009). Som en funktion av detta hade studiens prototyper 
inte en hög detaljeringsgrad i funktionalitetsbredd. Rudd et al. (1996) nämner 
dock att en datorbaserad prototyp ger känslan av att vara en färdig produkt, 
vilket var viktigt till den här studien för att prototyperna skulle upplevas 
trovärdiga. Således väger fördelarna högre än nackdelarna.  

5.3.2 Användbarhetstester 
Då studiens mål var att undersöka hur bekantskap påverkar preferenser valdes 
användbarhetstester som utvärderingsmetod. Något som uppmärksammades 
under användbarhetstesterna var att resultaten till SUS-enkäten tenderade att bli 
väldigt högt. Bangor et al. (2008) nämner att en produkt som får ett värde på 
mellan 70-80 poäng är en bra produkt. Prototyperna till den här studien hade alla 
ett värde över 80. Detta kan vara på grund av att komplexiteten på de två 
prototyperna inte var särskilt hög. Detta kan framförallt handla om att 
funktionalitetsbredden på hemsidan inte hade en tillräckligt hög 
detaljeringsgrad. Den huvudsakliga poängen med SUS-enkäten var inte att mäta 
hur användbara prototyperna var utan att undersöka hur upplevd användbarhet 
har påverkats då användarna fått bekanta sig med prototypen. Således är detta 
inte ett problem för studien. 

5.3.3 Analysmetod 
Till studien användes två statistiska tester, ett chi2 samt ett Wilcoxon Signed 
Rank. En fördel med att använda sig av både intervjupreferens samt SUS-
enkäten är att det studeras två mått på preferenser. Intervjupreferensen är en 
explicit preferens där deltagaren bokstavligen uttryckte vilken av prototyperna 
som föredrogs. Deltagarnas svar på SUS-enkäten kan anses vara en implicit 
preferens då högst SUS-resultat påvisar högst upplevd användbarhet. Fördelen 
med att använda sig av dessa typer av tester är att de endast testar effekten av 
bekantskap, vilket ger ett tydligt svar. Nackdelen med detta är att det kan finnas 
någon form av interaktionseffekt mellan huruvida en person bekantade sig med 
den kalenderbaserade eller listbaserade prototypen och huruvida de prefererade 
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den prototyp de bekantat sig med. Vilket inte fångas upp i de statistiska tester 
som använts till den här studien.  

Den kvalitativa analysen har varit den sekundära analysmetoden till den här 
studien. En fördel med den tematiska analysen är att den kan vara datastyrd, 
vilket betyder att processen för att utveckla teman kan vara helt styrd från den 
data som samlats in (Braun & Clarke, 2006). Till den här studien var det 
passande då det inte var relevant att beskriva den kvantitativa datan i ljuset av 
befintliga teorier. 

5.3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Något som stärker den interna validiteten till den här studien är att det har 
använts två mått på bekantskapens påverkan på preferenser. En explicit 
preferens utifrån intervjuerna samt deltagarens upplevda användbarhet från 
SUS-enkäten. En ytterligare faktor som stärker den interna validiteten är att de 
två prototyperna är identiska med skillnaden i faktorn att boka pass. Detta 
medför att preferenser inte kan påverkas av aspekter så som visuell estetik. En 
risk för den interna validiteten är att det inte går att kontrollera hur pass mycket 
deltagarna hade bekantat sig med de två koncepten att boka pass innan de 
bekantade sig med en prototyp. Det kan ha varit så att deltagare var bekant med 
ett sätt att boka redan innan de skulle bekanta sig med någon av studiens 
prototyper.  

En faktor som minskar den externa validiteten och sålunda studiens 
generaliserbarhet är att studiens urval samlades in med ett bekvämlighetsurval. 
En studie kan endast generaliseras till den population som stickprovet är 
representativt för (Bryman, 2011). Nackdelen med att använda ett 
bekvämlighetsurval för att få fram deltagare är att det är svårt att uttala sig om 
till vilken population som stickprovet representerar. Även då det finns nackdelar 
att använda ett bekvämlighetsurval ur ett generaliserbarhetsperspektiv så kan 
resultatet fortfarande bidra med förståelse för hur bekantskap påverkar 
preferenser, och därav bidra med värdefull kunskap till prototypdomänen. 

Att använda sig av en standardiserad enkät är fördelaktig då studiens resultat är 
enklare att replikera vilket bidrar till en högre vetenskaplig generaliserbarhet (J. 
Lewis & Sauro, 2012). SUS-enkäten har även testats och visat sig ha hög 
reliabilitet (Bangor et al., 2008), genom att använda den enkäten ökar studiens 
reliabilitet.  

 



 

32 
 

 

6. SLUTSATSER 
Syftet med studien är att undersöka hur tidigare bekantskap med en prototyp 
påverkar prefererad prototyp. Nedan presenteras slutsatser från studien samt 
förslag till fortsatt forskning. 

Hur påverkas preferenser i relation till bekantskap med en prototyp? 
Resultaten visar att bekantskap av en prototyp medför att den tenderar att 
föredras. Det var signifikant fler deltagare som föredrog den bekanta prototypen 
jämfört med om bekantskap inte skulle ha någon effekt på preferenser χ2 = 5,77, 
p < 0,05. Den listbaserade prototypen föredrogs endast av en deltagare som 
bekantat sig med den kalenderbaserade prototypen. Däremot föredrog åtta 
deltagare den listbaserade prototypen ur gruppen som bekantat sig med den. 
Utifrån denna fördelning är det befogat att anta att den kalenderbaserade 
prototypen är bättre jämfört med den listbaserade prototypen. Trots detta så 
påverkar bekantskap så mycket att nästan hälften av alla som bekantat sig med 
listbaserade prototypen föredrog den. Det här resultatet stämmer bra överens 
med tidigare utförda studier inom områden som är relevanta för 
prototypdomänen. Ha och Perks (2005) resultat visar att bekantskap med ett 
varumärke ökar tillfredställelse. Ökad tillfredsställelse kan kopplas samman med 
preferenser vilket medför att dessa studier kan sättas i relation till varandra. 
Utifrån beslutsfattarmodellen (se figur 3) som presenteras av Schwikert och 
Curran (2014) och studiens kvalititativa och kvantitativa resultat dras slutsatsen 
att bekantskap av en prototyp påverkar att den föredras till en viss grad, dock 
verkar det vara så att kunskapsbaserad information har en stor påverkan på 
vilken prototyp som föredras.  

Hur påverkas upplevd användbarhet av en prototyp vid tidigare bekantskap 
med den? 
Den upplevda användbarheten var signifikant högre på den prototypen som 
användare fick bekanta sig med (Median = 92,5) jämfört med den prototypen de 
inte bekantat sig med (Median = 87,5) T = 111,5 p < 0,05, r = - 0,28. Resultaten 
visar således att tidigare bekantskap med en prototyp medför att den upplevs 
signifikant högre jämfört med en obekant prototyp. Detta kan placeras i relation 
till Von Wilamowitz Moellendorff et al. (2006) resultat som visar att ökad 
upplevd användbarhet kan förklaras med ökad bekantskap av en produkt.  
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Avslutningsvis visar studien att det finns faktorer som inte explicit behandlar 
prototypens aspekter men som ändå påverkar en individs preferenser och 
upplevda användbarhet. Vid prototyptillverkning är det således viktigt att ha i 
åtanke att bekantskap kan påverka både preferenser och upplevd användbarhet. 
Det finns en möjlighet att en användare kommer att föredra en prototyp, eller en 
designlösning på grund av att den är mer bekant med den. Inte nödvändigtvis för 
att den är bättre. Detta implicerar att det bästa designvalet är kontextbundet. Vid 
produktutveckling där individer kommer använda produkten frekvent 
(exempelvis mobiltelefon) kan det vara lämpligt att använda en objektivt bättre 
design då användaren får möjlighet att bekanta sig med den. Om produkten dock 
ska användas ett fåtal gånger av varje individ (exempelvis parkeringsautomat) 
kan det vara bättre att använda en design som de är bekanta med. Således kan 
det bästa designvalet vara den design som är objektivt bäst, eller den design som 
användaren har tidigare bekantskap med. 

Förslag till fortsatt forskning 
Denna studie har genomförts med fokus på bekantskapens påverkan på upplevd 
användbarhet och preferens. Ytterligare synvinklar att undersöka kan vara de 
objektiva termerna av användbarhet så som effektivitet och ändamålsenlighet, 
detta genom att använda mått så som uppgiftsframgång och tid per uppgift.  

Det kan även vara intressant att utföra en studie med större fokus på den 
kvalitativa analysen. En anledning till detta kan vara för att undersöka vad det är 
för bakomliggande faktorer som har till följd att bekantskap av en prototyp 
medförs att den prefereras. En annan anledning är att den kvalitativa analysen 
kan ligga till grund för att extrahera andra implicita faktorer utöver bekantskap 
som kan ha en påverkan på upplevd användbarhet och preferens.  
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BILAGA 1. E-post till deltagarna 
Hej X! 
  
Vad roligt att du har tackat ja till att testa och utvärdera min hemsida! 
  
Innan vi ses så vill jag att du tittar runt på den här sidan som jag skickar med. 
Navigera runt på sidan och testa de olika funktionerna som finns på den.  Jag vill 
gärna att du har gjort det minst tre gånger i några minuter per gång innan vi 
träffas. Det är viktigt att du använder webbläsaren Google Chrome för 
hemsidan ska fungera så bra som möjligt. 
  
http://www.placeholder.se/prototyp 
 
För att logga in använder du: 
Användarnamn: ”Ditt eget förnamn” 
Lösenord: sommar 
  
Mötet bokas genom att fylla i doodlen nedan. Testet kommer att ta ungefär 30 
minuter. Du kommer att få utföra några uppgifter och i slutet är det en kort 
intervju. Jag skickar med en länk till en doodle där du kan boka in en tid som 
passar dig. Om ingen tid passar dig så får du gärna höra av dig till mig. 
  
Doodle-länk: http://www.placeholder.se/doodle 
  
Har du någon fråga så är det bara att du hör av dig till mig. 
  
Tack på förhand! 
  
Med vänlig hälsning  
Marcus Liw  



 

38 
 

BILAGA 2. Uppgifter till användbarhetstestet 
Uppgift 1: 
Logga in med ditt förnamn och lösenordet: sommar 
 
Uppgift 2: 
Boka en valfri tid med den personliga tränaren som har idrottsspecifik träning 
som specialitet. 
 
Uppgift 3: 
Du känner att du behöver värma upp lite innan din personliga träning, boka ett 
gruppträningspass samma dag med en tid innan din personliga träning.  
 
Uppgift 4: 
Ta reda på när gymmet stänger på fredagar. 
 
Uppgift 5: 
Du inser kort efter att du bokat gruppasset att du har ett möte den tiden. Gå till 
”mina bokningar” och avboka det gruppasset.  
 
Uppgift 6: 
Logga ut 
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BILAGA 3. SUS-enkät med kontrollfråga 
 

	  	  	  	  	  1.	  Jag	  tror	  jag	  skulle	  vilja	  använda	  denna	  hemsida	  ofta.	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Instämmer	  inte	  alls	   	   	   	   Instämmer	  helt	  

	  

2.	  Jag	  tycker	  denna	  hemsida	  var	  onödigt	  komplicerad.	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Instämmer	  inte	  alls	   	   	   	   Instämmer	  helt	  

	  

3.	  Jag	  tyckte	  att	  denna	  hemsida	  var	  lätt	  att	  använda.	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Instämmer	  inte	  alls	   	   	   	   Instämmer	  helt	  

	  

4.	  Jag	  tror	  att	  jag	  kommer	  att	  behöva	  hjälp	  av	  en	  teknisk	  person	  för	  att	  kunna	  

använda	  denna	  hemsida.	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Instämmer	  inte	  alls	   	   	   	   Instämmer	  helt	  

	  

5.	  Jag	  tycker	  att	  de	  olika	  funktionerna	  i	  denna	  hemsida	  är	  väl	  samordnade.	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Instämmer	  inte	  alls	   	   	   	   Instämmer	  helt	  

	  

6.	  Jag	  tycker	  at	  det	  fanns	  för	  mycket	  inkonsekvens	  i	  hemsidan.	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Instämmer	  inte	  alls	   	   	   	   Instämmer	  helt	  
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7.	  Jag	  kan	  tänka	  mig	  att	  de	  flesta	  skulle	  lära	  sig	  att	  använda	  denna	  hemsida	  mycket	  

snabbt.	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Instämmer	  inte	  alls	   	   	   	   Instämmer	  helt	  

	  

8.	  Jag	  tyckte	  att	  denna	  hemsida	  var	  mycket	  besvärlig	  att	  använda.	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Instämmer	  inte	  alls	   	   	   	   Instämmer	  helt	  

	  

9.	  Jag	  kände	  mig	  väldigt	  trygg	  när	  jag	  använde	  denna	  hemsida.	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Instämmer	  inte	  alls	   	   	   	   Instämmer	  helt	  

	  

10.	  Jag	  behövde	  lära	  mig	  mycket	  innan	  jag	  kunde	  komma	  igång	  med	  denna	  hemsida.	  

1	   2	   3	   4	   5	  

Instämmer	  inte	  alls	   	   	   	   Instämmer	  helt	  

	  

	  
	  
	  

Om	  du	  tänker	  på	  andra	  sidor	  där	  du	  gjort	  bokningar	  tidigare,	  är	  det	  här	  ett	  
sätt	  som	  du	  är	  van	  vid?	  

	  
  Ja	   Nej	  
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BILAGA 4. Intervjumall 
1. Vilken av dessa prototyper föredrog du? Varför? 

 

2. Var det något som du upplevde kändes konstigt med hemsidan? 
 

3. Vad är det som skiljer dessa två varianter av hemsidor? 

 

4. Tycker du att det är vettiga sätt att göra bokningar på? 
 

5. Har du något mer att tillägga? 
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BILAGA 5. Prototypresultat av designutforskning 
 

 

Startsida 
 

 

Kalenderbaserad prototyp 
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Listbaserad prototyp 
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BILAGA 6. Prototypresultat av implementation 
 

 

Startsida 
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Träningssida 
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Sjukgymnastiksida 
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Boka pass kalenderbaserad prototyp 

 

Boka pass listbaserad prototyp 
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