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Abstract: Google Translate helps people around the world to        
translate from one language to another, and translates        
about 100 billion words every day. The translation is used          
for all types of information, for essays, on websites,         
social media or for everyday communication. 
 
Companies and organizations can reach people all over        
the world by offering machine translation on their        
websites. This means that companies and organizations       
can spread their messages and their products to a much          
larger group of people. However, in order for the         
information to be correct, there must be an availability         
regardless of language. It is therefore interesting to find         
out if the usefulness of Google Translate as machine         
translation can affect the availability of websites. The        
purpose of the study is to find out if Google Translate as            
machine translation can affect a website's usefulness in        
translating the information provided by the website.  
 
The purpose of the study is limited by merely examining          
in what ways the usability and availability of the         
information "About Us" on government and municipal       
websites is affected by Google Translate as machine        
translation. The method used in the study is usability tests          
where a think aloud observation was conducted with        
study participants who tested the websites using task        
scenarios. The result of our study showed that Google         
Translate is useful as machine translation on websites. In         
conclusion, however, we discussed whether the results       
could have been affected due to the delimitations we         
made, such as language selection, websites and method. 

Nyckelord: Maskinöversättning, användbarhet, tillgänglighet,   
Google Translate  
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1. Introduktion 

Idag har människor, företag och organisationer en sammankoppling med         
varandra oavsett om de bor på olika ställen i världen eller pratar olika språk,              
därför skulle vissa webbplatser vara obegripliga för många om översättnings          
möjligheter inte fanns. Med dagens möjligheter är det väldigt enkelt att           
översätta webbplatser med främmande språk med hjälp av maskinöversättning.         
Många webbplatser erbjuder användarna maskinöversättning som ett sätt att         
öka tillgängligheten på.  
 
Maskinöversättning är en automatisk översättare av texter och styrs av en           
dator, utan någon mänsklig delaktighet. Det är en bearbetad process med hjälp            
av datorprogram som översätter meningar, ord och texter från ett språk till ett             
annat (Zakir och Nagoor, 2017). Det finns många olika översättningssystem          
och maskinöversättningar som har undersökts och utvecklats under de senaste          
årtionden som visar att systemen i många fall haft, och i vissa fall fortfarande              
har, låg kvalité (Rikters och Skadina, 2016).  
 
I vår studie vill vi undersöka om användningen av Google Translate som            
maskinöversättning kan påverka en webbplats användbarhet och förståelsen för         
den. Med andra ord om Google Translate är ett fungerande verktyg att använda             
för att översätta en hemsida på och hur det kan påverka tillgängligheten.            
Tanken med studien är att mäta användbarheten med maskinöversättning, i          
detta fall Google Translate, på olika webbplatser.  
 
Google Translate hjälper människor världen över att översätta från ett språk till            
ett annat, varje dag översätts ungefär 100 miljarder ord (Turovsky, 2016) för            
allt från uppsatser, webbplatser eller för att kommunicera på sociala medier.           
Världen har förändrats och idag finns det möjligheter som tidigare inte fanns,            
och mycket av det är att tacka internet för, och de 1,8 miljarder webbplatser              
som finns idag (World Wide Websize, 2018).  
 
Kanske har internet minskat våra hinder och begränsningar. Människor världen          
över har idag möjlighet att kommunicera med varandra, oavsett vart man bor            
eller vilka språkkunskaper man besitter. Webb 2.0, som är det          
användarcentrerade internetet, förser oss användare världen över med nya sätt          
att få tillgång till, hantera och använda informationen på genom passade design            
(Ding & Lin, 2009). Google Translate har runt 500 miljoner användare om            
dagen som översätter allt från texter, ord till bilder (Turovsky, 2016).  
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Med hjälp av Google Translate så underlättar man kommunikationen mellan          
människor från olika länder, det behöver inte längre finnas svårigheter att           
chatta med en person som pratar spanska ifall man själv inte kan det,             
språkskillnaderna försvinner till viss del och man har möjlighet att interagera           
på ett nytt sätt.  
 
Att få möjlighet till att översätta mellan olika språk känns idag som ett måste,              
med över 4 miljarder internetanvändare (Internet World Stats, 2017) vill man           
inte behöva begränsas till sitt eget språk eller sina kunskaper i ett annat. För              
förutom det faktum att gränser mellan länder och människor minskar, så är det             
ett stort och viktigt tillfälle för företag och organisationer att få bli hörda också.  
 
Många webbplatser erbjuder idag användarna maskinöversättning för att kunna         
sprida sitt budskap och sina produkter på, på så sätt når de ut till en större                
grupp människor. Det är något som globaliseringen bidrar till, den gör det            
möjligt för företag att bland annat öka sin försäljning utanför deras land men             
får också på så sätt fler användare (Ding & Lin, 2009). Kan ytterligare             
personer läsa det som utges, är det viktigt att informationen är tillgänglig så att              
det faktiskt når ut även till de som inte pratar samma språk som företaget              
ursprungligen använder sig av. För att informationen ska nå ut, och för att             
användarna ska kunna ta den till sig, behöver det trots allt finnas en             
användbarhet oavsett språk.  
 
I vår studie har vi därför valt att fokusera på användbarheten gällande Google             
Translate som maskinöversättning och om användandet av detta är något som           
kan komma att influera tillgängligheten på webbplatserna. Är        
maskinöversättning, i detta fall Google Translate, något som kan påverka          
användarnas förståelse för webbplatsen och kan det komma att ha en effekt på             
företag eller organisationers information som de erbjuder användarna. 
 
 

1.1. Bakgrund  
 
Vi valde att studera oss inom ämnet maskinöversättning och användbarheten i           
det då vi finner det intressant samt relevant för vår utbildning och framtida             
yrke. Idag är det många som använder sig utav Google Translate, exempelvis            
under deras fritid, i deras jobb och i skolan eller dylikt. Google Translate har              
över 500 miljoner användare och översätter ungefär 100 miljarder ord per dag            
(Turovsky, 2016). Då Google Translate är ett så pass använt program för            
maskinöversättning så ville vi pröva programmet och se hur det egentligen           
fungerar på webbplatser och om det är något som hjälper eller kanske            
missgynnar webbplatser när det kommer till användbarhet och tillgänglighet.  
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Förutom användare av applikationen Google Translate så är det enligt          
SimilarTech och Built With (2018) någonstans mellan 1,5-2 miljoner         
webbplatser som använder Google Translate Widget som maskinöversättning        
för deras användare att översätta hela webbplatser med. En widget är ett            
element i ett användargränssnitt som låter användare interagera med, i detta           
fall, en webbplats och visas exempelvis som en ikon eller drop down-meny.            
Widgets används mycket inom CMS (content management system) som t.ex.          
Wordpress och låter användarna av de olika widgets modifiera webbplatsen          
med hjälp av de widget som erbjuds (Rouse, 2015). Källorna räknar på hur             
många webbplatser det är som använder Google Translate egen widget för           
översättning. Det finns dock ett flertal andra widgets som erbjuder samma sak            
men som inte är Googles egen, exempelvis Gtranslate, Google Language          
Translator och Google Website Translator, som alla använder Google Translate          
fast deras widget har andra namn. På grund av detta kan vi endast ha en               
hypotes om att det är betydligt många fler webbplatser som använder sig av             
Google Translate som översättning, fast det görs på olika sätt.  
 
Med tanke på detta vill vi studera om Google Translate är något som kan              
påverka användbarheten för användaren i slutändan. Kan en webbsidas         
tillgänglighet, användbarhet och användares möjlighet att utnyttja       
webbplatsernas information på påverkas på grund av Google Translate, i alla           
dess former, och i sådana fall på vilket sätt? 
 
Sedan några år tillbaka använder Google Translate sitt eget system för           
maskinöversättning som de har utvecklat själva. I systemet använder sig          
Google Translate av engelska som interlinguellt språk, detta innebär att i de fall             
där det inte finns tillräckligt med underlag att översätta två impopulära           
språkpar så översätter man med engelska som mellanhand (Duonouveau,         
2015). Ska man exempelvis översätta från svenska till vietnamesiska så          
översätts det först från svenska till engelska för att i sin tur översätta till              
vietnamesiska. Med detta i åtanke betyder det att Google Translates största           
språkfokus är just engelska, något som kanske kan komma att påverka vårt            
slutresultat i ett senare skede. Att använda ett interlinguellt språk görs främst på             
grund av minska utgifterna för ett sådant här system. Skulle man istället inte             
använda sig av det behöver det finnas riklig med språkunderlag för alla            
språkpar, oavsett populära eller impopulära. 
 
Innan Google Translate utvecklade sitt eget system så använde de sig av en             
annan maskinöversättning som heter SYSTRAN (Duonouveau, 2015).       
SYSTRAN (2018) kallar sig själva för marknadsledare inom språköversättning         
och arbetar tillsammans med försvars- och säkerhetsorganisationer och stora         
företag världen över som Yahoo och Adobe. SYSTRAN sägs använda sig av            
lite äldre teknologi som har gjort att deras BLEU poäng inte är lika högt som               
det hade kunnat vara.  
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BLEU (bilingual evaluation understudy) är en algoritm som mäter kvaliteten på           
en text som har blivit maskinöversatt från ett språk till ett annat (Papineni, K.,              
Roukos, S., Ward, T. & Zhu, W. J., 2002). Trots detta är SYSTRAN en av de                
mest använda maskinöversättningarna tillsammans med bland annat Google        
Translate (Duonouveau, 2015).  

 

1.2. Problembeskrivning. 

Vi själva, och fler om vi ska utgå från personer i vår omgivning, har redan en                
förutfattad mening av hur bra Google Translate fungerar och hur exakta           
översättningarna blir. Förväntningarna på att få en precis översättning är inte           
riktigt närvarande och vid användandet har det snarare varit för att skapa en             
ungefärlig förståelse av vad texten innefattar snarare än att få en korrekt            
översättning som resulterar i en användbar text. Så hur bra kan Google            
Translate fungera som maskinöversättning på webbplatser och kan valet att          
använda maskinöversättning påverka användbarheten och tillgängligheten för       
användaren? 
 
Fler och fler webbplatser erbjuder idag maskinöversättning för att tillfredsställa          
en större mängd användare men också för att nå ut till en bredare grupp och               
öka tillgängligheten av information. I vår studie vill vi ta reda på om             
användbarheten och tillgängligheten är faktorer som kan påverkas om en text           
översätts inkorrekt.  
 
Enligt Sundström (2005) är språket en stor del av ett besök på en webbplats.              
Språket kan vara avgörande om användaren får ta del av informationen eller            
inte, allt beror på om användaren förstår vad det är som sägs. Om användaren              
inte förstår det som står kan det i sin tur bli svårt för hen att nå sitt mål med                   
besöket på webbplatsen. Låt oss säga att användaren vill hitta information om            
organisationen men att språkbrister leder till att användaren inte kan navigera           
sig fram, då kommer inte slutmålet att nås.  
 
Sundström (2005) tar även han upp att viss information kan vara utmanande att             
hitta då navigationen kan bestå av, eller kanske till och med bygga på, ord som               
är främmande för användaren. Detta tror vi kan förekomma oftare om           
webbplatsen är översatt med maskinöversättning då valen av ord i navigationen           
kanske inte kan översättas likadant eller jämlikt till andra språk, något som vi             
kan tänka oss kan leda till missförstånd. 
 
I en studie som utvärderar precisionen av Google Translates exakthet i           
utbildningsmaterial för diabetes jämförde man, och bad deltagarna välja den          
översättning som var bäst mellan Google Translate (maskinöversättning) och         
en mänsklig översättare.  
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Här gavs det blandade resultat mellan om Google Translate var det bästa            
alternativet eller den mänskliga översättaren, men något de dock fick fram ur            
studien var att Google Translate gjorde bra ifrån sig med översättningen, men            
som mest när det var enklare texter som inte innehöll mycket fackliga termer             
och medicinskt språk (Chen, X., Acosta, S. & Etheridge, A., 2016).  
 
Då även vi kommer att jämföra hur väl Google Translate översätter och om den              
översatta texten är något som kan påverka användarnas tillgänglighet till          
informationen, så är detta något som kan komma att påverka och synas i vårt              
resultat i studien senare skede. Översätts inte språket korrekt, oavsett om det är             
en lättare text eller en som kräver en högre nivå av förståelse, så kommer det               
att influera vår studie och hur Google Translate kommer att upplevas av            
användare.  
 
Översätts en webbplats konstigt, att det finns en viss ton i texten eller att det               
kanske förekommer lite grammatiska fel här och var låter kanske inte så            
allvarligt, men Sundström (2005) tar upp att människor ofta kan göra           
kopplingar mellan kvalitén i språk med vilken tillit man bör ha för något.             
Exempelvis om en webbplats har mycket brister i dess språk så tänker            
användaren att företaget bakom webbplatsen inte går att lita på. Trots det att             
vår studie inte kommer att innefatta tillit och förtroende så anser vi ändå att det               
är en viktig punkt att ta upp då det kan komma på tal under vår datainsamling i                 
senare skede. Då stavfel och andra brister kan förekomma i ens text tar             
Sundström (2005) även upp vikten av att kontrollera ens texter och läsa igenom             
dessa noggrant innan det publiceras så att inga felaktigheter förekommer.  
 
Använder man sig av maskinöversättning är detta ett steg som hoppas över och             
kan i sin tur leda till konsekvenser som brist på tillgänglighet. Den            
dominerande delen av en webbplats sägs vara texten, det är på grund av detta              
väldigt viktigt att språket och texten bidrar till tillgänglighet och att förståelsen            
för vad som står inte går förlorad under översättningsprocessen. Enligt          
Sundström (2005) är det största hindret inte svårigheterna med att få           
information genom formgivningen eller möjligheten till interaktion, problemet        
ligger istället i att informationen inte går att förstå på grund av bristfälligt och              
svårt språk. Även Ding & Lin (2009) går in på språket på webbplatser när de               
pratar om hur globaliseringen har skapat det som de kallar för global IA (global              
informationsarkitektur) och internationaliseringen av webbplatser.     
Internationaliseringen går ut på att utforma webbplatser som erbjuder         
användarna möjlighet att ändra språk och att webbplatserna ska anpassas efter           
detta, dock utan tekniska förändringar. Då maskinöversättning bidrar till         
tekniska förändringar på och bakom webbplatsen kan funktionen bryta de          
riktlinjer om användbarhet som informationsarkitektur (IA) ser att man följer          
för ökad användarcentrerad webbplats. 
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I studien vill vi ta reda på om de eventuella bristerna med maskinöversättning             
kan komma att påverka användbarheten på och förståelsen för webbplatsen.          
För att en webbplats ska vara effektiv och framföra budskapet och information            
på ett korrekt sätt, så krävs det att språket och kommunikationen är tydlig och              
lättillgänglig. Vår hypotes är att om texten blir otydlig och oförståelig, så            
kommer användaren att ha det svårare att både navigera till att få information             
och att slutmålet inte nås. 
 

1.3. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att ta reda på om Google Translate är en applikation               
som bidrar med användbarhet och tillgänglighet vid översättning av         
webbplatser.  
 
Vi vill undersöka om organisationers budskap kan påverkas och/eller         
missförstås av användaren om webbsidan inte översätts korrekt, och om          
webbplatsens användbarhet är någonting som påverkas likaså. För att få svar på            
syftet så kommer vi att utgå från frågeställningarna nedan. 
 

- På vilka sätt kan användbarheten av informationen “Om oss” på  
statliga och kommunala webbplatser påverkas av Google Translate  
som maskinöversättning? 

 
- På vilka sätt kan tillgängligheten på dessa webbplatser påverkas av  
användning av maskinöversättning?  

 
 
 

1.4. Avgränsningar 
 
 
I genomförandet av studien valde vi att endast undersöka Google Translate som            
översättningsapplikation. Detta för att det finns ett för brett utbud av tjänster            
som erbjuder maskinöversättning för att det skulle vara praktiskt möjligt för oss            
att genomföra studien utan att begränsa oss. Google Translate valdes just för att             
vi upplever att det är något som används mycket och har en bred grupp              
människor som har tidigare kunskap om vad Google Translate är, det är även             
en applikation som vi personligen använder och har använt oss mycket av. På             
Google I/O år 2013 så avslöjade Google att det sker miljarder översättningar            
per dag och att det dagliga antalet användare är runt 200 miljoner (CNET,             
2013), något som år 2016 redan ökat till över 500 miljoner användare            
(Turovsky, 2016).  
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Vi begränsar oss till hur många och vilka webbplatser som kommer att studera.             
Som ovan nämnt så visar statistiken från Similartech (2018) att de webbplatser            
som använder Google Translate mest är webbplatser inom kategorien “people          
and society”, därför väljer vi att studera webbplatserna Arbetsförmedlingen,         
Stockholm Stad och Sveriges Domstolar. Istället för att fokusera och evaluera           
tre stycken hela webbplatser och allt dess innehåll, kommer endast en sida på             
webbplatsen som är rörande företagsinformation att utvärderas i studien.  
 
Här har vi valt “Om oss” för att det är något som de flesta webbplatserna har                
samt att det kan vara viktig information för användaren att ta del av,             
exempelvis vad organisationen är och vad den står för. Begränsningen för en            
att endast utvärdera en sida på webbplatserna har samma anledning som valet            
till att bara studera maskinöversättningen Google translate och det är för att            
tiden inte räcker till för att studera i en större mängd. Tiden är knapp för att                
hinna med att studera och analysera tre hela webbplatser.  
 
Utöver val av maskinöversättning, webbplatser och vad på en webbplats som           
kommer att undersökas i studien så läggs fokus på att testa webbplatserna med             
endast tre språk. Språken som valts är de tre mest använda språken i världen -               
kinesiska (omfattande alla dialekter), spanska och engelska       
(Nationalencyklopedin [NE], 2007). Då statistiken för kinesiska inkluderar alla         
dialekter har vi valt att begränsa oss och istället välja en dialekt av kinesiskan              
att studera. Vi valde att inrikta oss på mandarin som den del att studera inom               
kinesiska, då det är den mest talade dialekten (Ethnologue, 2017). Mandarin           
prövades på samma sätt som de andra språken, med hjälp av en deltagare som              
flytande kan språket. 
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2. Tidigare forskning 
 
I kapitlet tidigare forskning beskriver vi vad maskinöversättning är, och vilka           
översättningsproblem som kan inträffa vid användningen av det. Vi beskriver          
vilka begrepp som påverkar användbarheten vid maskinöversättning på        
webbplatser. De avsnitt som nämns under tidigare forskning ger en förståelse           
för vår valda frågeställning och vad studiens ämne handlar om. Google           
translate presenteras som maskinöversättning och i kapitlet lyfter vi vilka          
översättningsproblem som upptäckts i tidigare studier.  
 
Användbarhet och tillgänglighet är två begrepp som förklaras i detta kapitel,           
vad det är och vad dem innefattar. I kapitlet framförs även vilka kriterier som              
är viktiga för en optimal användbarhet vid användningen av         
maskinöversättning på webbplatser.  
 
Slutligen sammanfattas hela kapitlet av tidigare forskning, det som diskuteras          
är vad vi kan dra nytta av i denna förundersökning till vår studie. Vi förklarar               
och framför även vårt analysverktyg som kommer att användas för studien.  
 
Den information som redovisas i kapitlet har funnits och sökts fram genom            
Högskolan i Borås databaser, databaser som använts ingår i ämnet data och            
informatik. Den främsta databas som använts vid sökningen är INSPEC där vi            
sedan letat vidare i fler databaser. De sökord som främst använts vid            
sökningarna har vart, machine translate, Google translate, usability. Vi sökte          
även efter sökord som linguistics och information architecture för att skapa oss            
en större försåelse både för hur maskinöversättning fungerar och hur IA           
kommer in  i användbarheten för maskinöversättning.  
 
De källkritiska reflektionerna vi valt att följa är framförallt att hitta material            
som är peer reviewed, det vill säga material som en sakkunnig granskning.            
Genom att välja artiklar som är peer reviewed vet vi att de har granskats och               
lästs av forskare som är experter inom ämnet vilket ökar både pålitligheten och             
trovärdigheten. 
 

2.1. Maskinöversättning 

Idag har människor, företag och organisationer en sammankoppling med         
varandra oavsett om de bor på olika ställen i världen eller om de pratar olika               
språk, därför skulle webbplatser vara helt obegripliga för många om          
översättningsmöjligheter inte fanns. Med dagens möjligheter är det väldigt         
enkelt att översätta webbplatser med främmande språk med hjälp av          
maskinöversättning.  
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Maskinöversättning är en algoritmisk översättare av språk och styrs av en           
dator. Det är en bearbetad process med hjälp av datorprogram som översätter            
meningar, ord och texter från ett språk till ett annat språk (Zakir och Nagoor,              
2017). Trots att det finns många olika maskinöversättningssystem som har          
undersökts under de senaste årtionden så är inte systemen fullt utvecklade, de            
genererar fortfarande fel i översättningen (Rikters och Skadina, 2016).  
 
Maskinöversättning har problem inom flera områden när det gäller översättning          
mellan språken, det är ofta översättningen av enskilda ord, fraser, syntaxen           
eller semantiska översättningsproblem som uppstår. Ett större problem är när          
meningar som översätts innefattar ord som kan ha flera olika betydelser.           
Människor kan lyckas med att förstå ordet om det finns en sammanhängande            
kontext (läs: en mening) medan maskinöversättning inte har denna förmåga          
och därför kan maskinöversättningen ibland ha svårt att översätta ordet ut efter            
meningens betydelse (Zakir och Nagoor, 2017). Det finns många         
maskinöversättningsystem som är gratis och användas av olika användare för          
olika anledningar. Kvalitén på automatiska maskinöversättningssystemen har       
förbättras och blir mer effektiv men många fel fortsätter att uppstå.  

 
Det finns två huvudområden av metoder som påverkar funktionen och kvalitén           
av översättningen. Det ena området kallas expert-metoden och där ingår tre           
andra huvudområden som är, direkt översättning, överföring och interlingua         
(internationellt hjälpspråk). Det andra huvudområdet är empiriska-metoder som        
innefattar exempel baserade och statistiska maskinöversättningsystem.      
Expert-metoden använder ordböcker och lingvistiska regler och den direkta         
översättningen bygger på grundläggande språkregler. Denna metod utför        
skapar en ord-till-ord översättning och kan vara användbar för översättning av           
enskilda ord eller begränsade domäner.  
 
Den empiriska metoden använder en mängd av parallella korpus, vilket betyder           
en stor samling av språklig data, innefattar både transkriberat tal och skriven            
text. Det gör att den kan översätta en källtext till en måltext. Denna metod kan               
dock bli svår att lita på när det kommer till språk som inte är lika igenkända                
och användbara på nätet. Det innebär att översättningen kan försämras eftersom           
att metoden inte kan hämta lika mycket språklig data eller källtext som passar             
in för att översätta språket (Navela, 2015).  
 

2.2. Google Translate 

Copestake (2008) skrev redan år 2008 att webbplatser har ett stort behov av att              
översätta sina texter och erbjuda användaren en tjänst som hjälper dem att            
förstå deras budskap.  
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Webbplatsen har ett ansvar för sin kommersiella sida, att göra webbplatsen           
förståelig, enkel och bekväm för användaren genom att kunna översätta till sitt            
egna modersmål (Copestake, 2008). Det finns dock inte någon         
översättningsmaskin som kan översätta språk helt korrekt och fånga ett          
naturligt språk (Raybaud, Langlois & Smaili, 2011).  
 
Groves & Mundt, (2014) genomförde en studie med akademiska studenter som           
deltaganare och studiens resultat visade att översättningen via Google Translate          
inte var helt korrekt. Studenterna fick till uppgift att skriva en uppsats på sitt              
förstahands språk som sedan skulle översättas till engelska. När uppsatserna          
översattes visade det sig att den webbaserade översättningsmotorn (Google         
Translate) som användes i studien gav grammatik fel i översättningen av           
texterna. Studien visade att Google Translate inte gick att lita på med att få en               
felfri text översatt (Groves & Mundt, 2014). Författarnas slutsats av Googles           
Translates funktion och påverkan utgår från tre antaganden, det första är att            
kvalitén på grammatiken av översättningen som kommer att fortsätta att          
förbättras, detta på grund av att Googles databas fortsätter att växa. Deras andra             
antagande var att Google Translate kommer att bli mer tillgänglig på fler            
plattformar. Det tredje antagandet utifrån studierna som genomförts är att          
studenterna kommer att fortsätta använda Google Translate trots de fel som           
uppstår (Groves & Mundt, 2014). Trots att Google Translate har sina brister            
med grammatik fel så ger den en viss positiv effekt i användningen, så             
slutsatsen som framförs i artikeln är att Google Translate trots dess brister ger             
förståelse och underlättar för användaren.  
 
Raybaud, Langlois och Smaili (2011) skriver även att grammatiken är ett av de             
problem som uppstår vid maskinöversättning men de nämner också fler fel som            
kan uppstå. Det finns en mängd olika former på fel vid maskinöversättning, när             
en översättning sker kan ett ord vara helt fel, felplacerat eller försvinna i             
processen av översättningen. Det innebär att maskinöversättning inte går att lita           
på fullständigt men det kan vara till hjälp för att få en grundförståelse.             
Maskinöversättning kan vara väldigt användbara för att skapa en förståelse för           
det som översätts eller framförs på exempelvis webbplatser med översättning.  
 

2.3. Användbarhet och tillgänglighet  

Idag klarar inte sig webbplatser på nätet genom att bara finnas till, för att              
webbplatserna ska leva och vara till nytta måste företaget eller organisationen           
anpassa sig efter användaren. Användbarhet på en webbplats är det avgörande           
för om användaren kommer att stanna eller söka sig vidare till konkurrerande            
webbplatser. Det är därför väldigt betydelsefullt att förstå vad användbarhet          
egentligen innebär och hur den kan förbättras (Dingli & Cassar, 2014).  
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”A general definition of usability is given by the International Standards           
Organization's ISO9241 standard, which states that "Usability is 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.” (Dingli           
& Cassar, 2014, s. 1).  
 
Begreppet tillgänglighet syftar till att lösa och anpassa alla tänkbara          
begränsningar som användaren kan stöta på, exempelvis i tal, språk, visuella           
begränsningar eller något typ av funktionshinder. Det handlar om att företaget           
eller organisationen ska göra innehållet på webbplatsen tillgänglig för alla sina           
användare. Vilket i sin tur innebär att webbplatsen inte är användbar om den             
inte är tillräckligt tillgänglig. Tillgängligheten är extra viktig när webbplatsen          
ska anpassas utifrån en viss målgrupp. Det innebär att man ska ta reda på om               
målgruppen har några begränsninga för att göra webbplatsen tillgänglig.  
 
I begreppet användbarhet ingår flera beståndsdelar som behövs för att uppfylla           
användbarheten är:  
 
Lärbarhet (learnability) - hur snabbt användaren lär sig att utföra uppgifter för            
första gången och göra det enkelt för användaren. Vi nämner mer om begreppet             
learnability  i stycke 2.6 . 
  
Effektivitet ( efficiency) - hur snabbt användaren genomför en uppgift när de lärt            
sig stegen.  
 
Minnesförmåga (memorability) - hur enkelt användaren återupptar sin tidigare         
kunskap för användningen av webbplatsen.  
 
Fel (errors) - hur snabbt kan användaren återhämta sig från de steg som har              
utförts fel. 
  
Tillfredsställelse (satisfaction) - hur nöjd är användaren av användning för          
webbplatsen som påverkas av design, navigation, enkelhet och layout (Dingli          
och Cassar, 2014).  
 
För att användaren ska vara nöjd och webbplatsen ska kunna utvecklas är det             
viktigt att förstå vikten av alla beståndsdelar som användbarhet innefattar.          
Trots att en webbplats har lyckats skapa en optimal användbarhet kan           
fortfarande ett antal hinder förekomma, det kan exempelvis påverkas av          
programvaror som webbplatsen använder sig av (Dingli & Cassar, 2014, s. 2). 
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2.4. Användbarhet vid maskinöversättning  
 
Maskinöversättning har utvecklats och diskuterats under många år. Redan år          
2004 har Gaspari (2004) i en undersökning för maskinöversättning på          
webbaserade tjänster utvärderat och presenterat några viktiga kriterier som bör          
uppmärksammas utifrån användarnas perspektiv vid utformningen av       
webbaserad maskinöversättning. Gaspari (2004) diskuterar de grundläggande       
begrepp som påverkar maskinöversättning på webben och hur det påverkar en           
lyckad interaktion för att få nöjda användare. Det är en empirisk utvärdering            
som presenteras och vilka begrepp som är viktiga för en fungerande           
användbarhet vid interaktionen med maskinöversättning. 
 
Det finns två grundläggande begrepp för att användbarhet vid         
maskinöversättning ska vara optimal. Det ena begreppet är guessability och          
innebär den ansträngning som användaren måste göra för att lyckas utföra och            
avsluta en uppgift på webben för första gången. Användarens guessability          
(gissbarhetsförmågan) påverkas av designen, vad gäller både grafiken på         
gränssnittet och strukturen för navigationen. Begreppet learnability       
(Lärbarhet) faller även in som ett grundläggande begrepp för en fungerande           
användbarhet vid maskinöversättning. Begreppet har en direkt koppling till         
användarens minne och handlar om hur pass enkelt användaren kan memorera           
och behålla de steg som utförs för att slutföra en uppgift på nätet (Gaspari,              
2004).  
 
En annan faktor som ökar användbarheten vid maskinöversättning på         
webbplatser är funktionen för att kunna växla mellan språken som användaren           
valt att översätta till och från. Det ger användaren större flexibilitet, användaren            
får möjligheten att gå tillbaka till ursprungs språket på webbplatsen vilket gör            
det enkelt att jämföra och se skillnaden från originalet till översättningen. Med            
denna funktion kan användare som inte har tillräcklig med språkkunskap på           
varken webbplatsen utgångs språk eller sitt egna modersmål lyckas skapa en           
förståelse för informationen som webbplatsen tillhandahåller (Gaspari, 2004). 

 

2.5. Sammanfattning 

Sammanfattningen av den tidigare forskning som framförs visar tydligt att det           
inte finns någon maskinöversättning som kan översätta från ett språk till ett            
annat språk helt fullständigt och korrekt.  
 
Flera av författarna i tidigare forskning argumenterar och visar studier på att            
maskinöversättning inte kan översätta helt rätt. Oftast är det som blir fel            
enskilda ord, meningar som ändrar ord eller ord som försvinner helt från            
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meningar enligt Raybaud, Langlois och Smaili (2011).  
Författarna Zakir och Nagoor, (2017) argumenterar för de utmaningar som          
påverkar maskinöversättning och varför problem vid översättningen uppstår.        
Groves och Mundt (2014) visar i en studie att maskinöversättning heller inte            
kan översätta helt korrekt men kan vara tillräckligt för att ge förståelse och vara              
till hjälp. Oavsett om det händer att maskinöversättning ibland översätter helt           
korrekt vid vissa meningar, ord eller fraser kan man inte lita på att det alltid gör                
det. Det innebär att det blir svårt att avgöra om maskinöversättning skulle vara             
gynnsamt och hjälpfullt i alla fall och sammanhang.  

När det gäller användning av maskinöversättning på webbplatser så anser vi,           
utifrån den tidigare forskning som framförs att det inte bara handlar om att             
maskinöversättningssystemet ska vara tillgänglig och ge en exakt och korrekt          
översättning för att skapa en optimal användbarhet. Användbarhet är ett          
begrepp som har fler underbegrepp som ingår för att ge en optimal            
användbarhet. Det innebär, om en webbplatsen använder maskinöversättning        
som ger 100% rätt svar kan användbarheten fortfarande påverkas av andra           
faktorer, som webbplatsen kanske inte har med. Exempelvis under begreppet          
tillfredställelse, som skapas när användaren känner sig nöjd med helheten av           
design, navigation och layout.  
 
Vårt mål och syfte med studien är dock inte att testa nöjdheten av design men               
navigation och layout skulle kunna vara tänkbara faktorer som påverkar          
resultatet. Detta på grund av att vi ska undersöka frågeställningen, på vilka sätt             
kan användbarheten och tillgängligheten av informationen “Om oss” på statliga          
och kommunala webbplatser påverkas av Google Translate som        
maskinöversättning?  
 
För att finna svar på vår frågeställning kommer våra deltagare i studien            
specifikt att få söka fram rubriken “Om oss”, om rubriken inte har en bra              
placering i navigationen och layouten är mindre bra kan detta kanske komma            
att påverka resultatet. Men vårt största fokus är hur tillgängligheten och           
användbarheten på kommunala och statliga webbplatser påverkas av Google         
Translate som maskinöversättning.  
 
Det kan även vara tvärtom, det vill säga om en programvara eller som i vårt fall                
en webbplats använder maskinöversättning inte ger fullständig eller korrekta         
svar kan det få en negativ effekt för användbarheten. Det blir därför extra             
viktigt att en webbplats som tillgodoser en utomstående funktion eller          
programvara fokuserar på alla delar som ingår i användbarhet, och försöker att            
uppfylla alla användarens förväntningar och skapa en förståelig upplevelse. Vi          
anser att det ökar chanserna för att tillfredsställa användaren trots de eventuella            
brister maskinöversättning kan medföra.  
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2.6. Analysverktyg  
 
Genom att studera och ta del av tidigare forskning har ett analysverktyg            
arbetats fram, användbarhet . Detta analysverktyg kommer att användas och         
arbetas med under studiens gång i både skapandet av testmaterial och i vår             
analys och bearbetning av resultat.  
 

2.6.1 Analysverktyg - Användbarhet  
 
I tidigare forskning framför författarna Dingli och Cassar, (2014) vikten av           
användbarhet på webbplatser och författaren Gaspari (2004) lyfter ytterligare         
fram vikten av användbarhet specifikt vid maskinöversättning. Vi anser att vårt           
analysverktyg kan vara till hjälp under arbetets gång. Användbarhet innefattar          
flera delar för att vara optimal och detta är något vi kan dra nytta av i både                 
utförande av metod och analys av vår data. Användbarhet innefattar begreppet           
guessability , detta begrepp är betydelsefullt vid maskinöversättning på        
webbplatser.  Vi kommer att ta hänsyn till begreppet under hela studien.  
 
Vi använder framför allt guessability när vi skapar våra användbarhetstester,          
något som vi ska lyfta genom att skapa uppgifter som innefattar en prövning på              
den ansträngning som deltagaren måste göra för att lyckas utföra och avsluta en             
uppgift på den utvalda webbplatsen för första gången, vilket är att pröva            
Google Translate. I analysverktyget kommer vi även använda flera av de           
beståndsdelar som användbarhet innefattar, lärbarhet, effektivitet,      
tillfredsställelse som ska hjälpa oss analysera studien (Dingli & Cassar, 2014). 
 
Vi kommer att utgå från begreppet tillgänglighet som innebär att webbplatsen           
ska göra innehållet tillgängligt för alla sina användare, exempelvis som i vårt            
fall blir i tal och språk. Detta används när uppgiftsscenarier skapas, som            
presenteras i kapitlet Metod och bilaga 2. Uppgiftsscenarierna kommer att          
innehålla steg som deltagare i studien ska utföra på utvalda webbplatser, i dessa             
uppgifter ska språk testas därför kommer tillgängligheten av språket vara i           
fokus.  
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3. Metod  
 
I detta kapitel framförs vilka metoder som används för studien. Vi diskuterar            
val av metoder och hur de relaterar till studiens syfte och frågeställning.            
Metoderna beskrivs och förklaras under 3.1 Val av metod.  

I kapitlet upplyser vi även om hur vi kom i kontakt med de utvalda deltagarna               
och varför just dessa personer har blivit utvalda, vi presenterar även           
målgrupper för de valda webbplatserna. Här går även att läsa om våra val av              
webbplatser och hur vi valde att studera dessa för att anpassa det till studiens              
syfte och frågeställning. Vilket material som används för att genomföra          
metoden diskuteras även under rubriken 3.3 Material och verktyg . Under          
rubriken 3.4 Etiska överväganden, lyfter fram vad vi anser vara viktigt för oss             
och deltagarnas trygghet.  
 

3.1. Val av metod 

Den metod används i studien är användbarhetstester där vi observerar          
deltagarna medan de utför scenario med hjälp av ett protokoll. Vi använder en             
observationsmetod vilket innebar att vi kunde välja vilka beteenden som ska           
undersökas och vi fick möjligheten att kontrollera händelsen som observerades.          
Med en strukturerad observation skapas en hög struktur på studien vilket           
skapar en formell insamling av utförandet, vi kan enklare styra över vem som             
talar med vem, vem som gör vad och på vilket sätt det utförs. Det ger oss                
chansen att upptäcka, registrera och anmärka de utföranden och händelser som           
vi anser vara mest relevanta för studien (Holme & Solvang, 2000). 

Syftet och frågeställningen utgår från situationer som sker vardagligt, att          
använda maskinöversättning på webbplatser idag är vanligt och Google         
Translate är ett verktyg som många känner till. I studien observerar vi            
deltagarna i en situation som kan ske i en naturlig händelse vilket gör att              
metoden blir passande.  

För att metoden ska ge oss ett rimligt, trovärdigt och formellt resultat som går              
att analysera har deltagarna under sin observation ett varsitt strukturerat          
protokoll att följa där tre scenario och uppgifter presenteras för varje           
webbplats. Det innebär att alla deltagare utför samma steg på tre olika            
webbplatser och på tre olika språk.  
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3.1.1. Användbarhetstest  
 
Vår studie syftar framförallt till att testa användbarheten för Google Translate           
som översättningsmaskin på webbplatser. Användbarhetstest är en metod som         
används specifikt för att testa och utvärdera en produkt inom programvaror och            
är den metod som även är den mest centrala för att testa användbarheten av en               
produkt (Chisnell & Rubin, 2008). Vi anser därför att användbarhetstest är en            
metod som passar. Som vi tidigare nämnt innefattsar studien två          
användbarhetstester, vilka är observation och uppgiftsscenario. Vi observerar        
studiedeltagare medan de utför scenario som vi framställt i ett protokoll, här            
ges möjlighet till “think aloud”, med andra ord låter vi deltagarna tänka högt             
och observerar/noterar det som sägs. 
 
Användbarhetstest är ett forskningsverktyg med brett val av olika tester. Varje           
testmetod har olika mål med varierande tids- och resursbehov. Men alla           
användbarhetstester har till mål att identifiera och åtgärda produkter som          
brister i sin användbarhet (Chisnell & Rubin, 2008). Med det kan vi säkerställa             
att metoden ger oss ett resultat och hjälper oss uppnå vårt mål med studien.  
 
När man utför användbarhetstest så är den grundläggande metoden att man           
utför ett kontrollerat experiment eller studie. Om användbarhetstestet inte är          
kontrollerat det vill säga inte har en struktur, uppgifter som är förståeliga och             
har ett tydligt mål så kan trovärdigheten för resultatet påverkas. Ett kontrollerat            
experiment/studie är därför avgörande vid användbarhetstest och alla        
studiedeltagare borde mer eller mindre ha samma typ av kunskap eller           
erfarenhet som varandra, både före och efter testet. Studiedeltagarna ska även           
vara tänkbara personer som i verkligheten skulle kunna tänka sig använda           
produkten (Chisnell & Rubin, 2008).  
 
Scenario  
 
Ju närmare ett scenario representerar verkligheten, desto pålitligare blir testet          
och det blir lättare för deltagaren som är målgrupp för produkten att utföra             
uppgifterna. Uppgiftsscenario innebär att man skapar en verklighetsbaserad        
händelse, det bör vara uppgifter som deltagarna skulle kunna utföra oavsett           
uppgift eller inte. När man använder uppgiftsscenario bör man skapa uppgifter           
som tvingar deltagarna att behöva tänka till lite extra, det vill säga att             
uppgifterna inte ska vara allt för enkla. Exempelvis, att skapa en uppgift som             
innefattar ett tryck för att översätta första sidan inte är ett tillräckligt utmanande             
test (Chisnell & Rubin, 2008).  
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Detta är något vi tog hänsyn till när vi skapade uppgiftsscenario. Vi utformar             
därför uppgifterna från olika mål som en tänkt målgrupp kan söka efter på den              
specifika webbplatsen.  
 
Uppgiftsscenariorna innefattar uppgifter som testar webbplatsernas      
tillgänglighet av informationen som målgruppen kan tänkas söka efter. Det är           
språket som ska översättas i dessa uppgifter för att avgöra hur tillgänglig            
informationen är och hur den uppfattas, det vill säga hur användbar Google            
Translate är på webbplatserna. För att deltagarna enkelt skulle kunna utföra           
uppgifterna tog vi fram ett protokoll där deltagarna tydligt kan läsa och svara             
på uppgiftsscenariona. I uppgiftsscenariona beskriver vi inte hur testerna för          
webbplatsens tillgänglighet av information i olika språk ska översättas utan vi           
väljer att göra det separat. Vi tog fram en instruktionsguide som förklarar hur             
de översätter och använder Google Translate på webbplatserna för att          
säkerställa att uppgiftsscenariona genomförs korrekt.  
 
Vi går igenom uppgiftsscenariona med deltagarna innan testet börjar för att           
spara tid för eventuella missförstånd och samtidigt säkerställa att deltagaren          
förstår alla uppgifter. Det ger deltagarna möjligheten att ställa frågor om           
sådana skulle dyka upp (Chisnell & Rubin, 2008). 
 
 

3.1.2. Observation 
 
För att kunna genomföra en kontrollerad studie observerar vi de          
uppgiftsscenario som utförs. Genom att använda uppgiftsscenario som        
observeras kan vi med hjälp av observationen få större kontroll över händelsen            
som ska studeras. Med en observation kan vi fokusera på vem som talar med              
vem, vem som gör vad och på vilket sätt det görs. Det blir en hög struktur på                 
studien vilket skapar en formell datainsamling (Holme & Solvang, 2000). Det           
som ska observeras skapas därför i form av uppgiftsscenarion som          
studiedeltagarna ska genomföra och utgå ifrån vilket skapar en högre          
kontrollerad struktur för användbarhetstestet. Studiedeltagarna har även       
möjligheten för “think aloud” (tänka högt) metoden. Vi har valt att blanda två             
metoder för att se hur deltagarna hanterar webbplatserna. Vi använder både           
observation och ”think aloud” metoden för att få en spontan reaktion och            
feedback samtidigt för att få ut så mycket resultat som möjligt, något som             
Chisnell & Rubin (2008) förklarar är en enkel strategi för att samla in data på.               
Det innebär att vi observerar deltagarna medan testerna i form av           
scenariouppgifter utförs och samtidigt tar del av deras direkta tankar och           
åsikter. Vi kan på så vis få reda på mer än det som fylls i på protokollet.  
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När man uppmanar och ber deltagarna att tänka högt under sina utförande av             
uppgifterna kan faktorer till varför ett problem existera dyka upp. Det skapar en             
chans att få fram viktiga delar om hur de tänker kring produkten eller det              
systemet som de använder och hur det fungerar. Att tänka högt ger även en              
inblick i vad deltagaren eventuellt förstår respektive inte förstår och hur de            
känner för produkten. Det enda negativa är att tiden för att utföra uppgifterna             
blir längre, men detta behöver heller inte vara negativt beroende på hur mycket             
tidsresurs man vill och kan lägga ner (Chisnell & Rubin, 2008).  
  

3.2. Deltagare 
Deltagarna som valts för att medverka i studien har grundats från målgrupperna            
som tillhör de utvalda webbplatserna för vår studie. Vi anser att det ger studien              
en större chans att få ut ett resultat som är trovärdigt och relevant. När vi valde                
deltagare så kunde vi inte bara välja en typisk målgrupp för varje webbplats             
utan vi var även tvungna att ha med det som ligger i studiens största fokus,               
språken. Deltagarna som valdes behövde därför kunna både svenska och          
ytterligare ett språk av de som ska översättas, det vill säga kinesiska, spanska             
eller engelska.  
 
Vi har valt ut våra deltagare utifrån målgrupper med strategiskt strategi           
(purposive sample). Vi har tänkt att alla individer i samhället är målgruppen            
men för att kunna skapa en ram för exakt tänkta användare har vi delat upp alla                
individer i grupper, exempelvis som nyinflyttade och turister. De är fortfarande           
individer som tillhör samhället men läggs i en egen grupp. Denna strategi            
innebär att identifiera vem de viktigaste intressenterna är som ska vara           
involverade i att medverka, ge, ta emot eller administrera programmet eller           
tjänsten som utvärderas och som annars skulle påverkas av. Alla studier som            
ska göras med hjälp av deltagande befolkning kräver att en definition av            
befolkningen. Alla studier måste överväga hur data ska samlas in och vem som             
är rätt person för det, oavsett om dessa datakällor består av personer som ska              
intervjuas, webbplatser som ska följas eller texter och andra medier som ska            
granskas (Given, 2008)  

 

3.2.1. Målgrupp 

Det var givetvis viktigt för oss att ha deltagare i studien som passar in på               
webbplatsernas målgrupper, vi fick därför börja processen med att skapa en           
tänkbar målgrupp för webbplatserna. Under studiens gång har vi inte haft           
möjlighet till att ha kontakt med organisationerna för att få fram information            
om målgrupperna utan fick istället göra en egen analys av webbplatserna för att             
ta fram detta. Målgruppen är tänkt att fungera som stöd för att hitta passande              
deltagare för vårt syfte och frågeställning.  
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Nedan finns en kort beskrivning av de målgrupper vi har kommit fram till, där              
den primära målgruppen baseras på vad vi kan tänka oss är deras vanligaste             
användare medan den sekundära är den målgrupp som huvudsakligen inte är i            
fokus men som trots allt är en stor del av användarantalet.  
 
För Stockholm Stad är den primära målgruppen nyinflyttade som behöver finna           
viktig information om deras nya stad, det kan vara allt från vilka skolor som              
finns eller framtida planer för staden. Den sekundära målgruppen är turister           
som kan tänkas söka efter nödvändig information för deras vistelse, exempelvis           
event som kommer att pågå i staden eller öppettider för ett museum.  
 
För Sveriges Domstolar är den primära målgruppen svenska medborgare som          
behöver rättsligt stöd och information. Den sekundära målgruppen blir mer          
fokuserad och kan exempelvis vara studenter som utbildar sig inom svenska           
lagar eller en person som arbetar inom området och som behöver hitta relativ             
information eller lära sig mer om rättssystemet.  
 
För Arbetsförmedlingen är den primära målgruppen arbetssökande, som        
exempelvis nyanlända som behöver komma in i arbetslivet. Medan den          
sekundära målgruppen är arbetsgivare som antingen vill komma i kontakt med           
Arbetsförmedlingen för att de söker personal. 
 
För att hitta studiedeltagare som passade kraven för studien, både målgrupp för            
de utvalda webbplatserna och för språken så använde vi sociala medier. Vi            
gjorde ett strategiskt urval där vi efterfrågade deltagare som stämde in på de             
kriterier vi hade, och lyckades på så vis hitta våra deltagare. Vi hade sedan              
kontakt via mail med de studiedeltagare som valde att ställa upp. Genom            
mailkontakt kunde vi tydligare förklara och beskriva studiens syfte, vad och           
vilka uppgifter de skulle få utföra. För att skapa en trygghet hos            
studiedeltagarna informerade vi om de forskningsetiska principer vi följer, som          
presenteras mer om i kapitel 3.4 Etiska och juridiska överväganden.  
 

3.3. Material  
För att säkerställa att vi får med alla delar som arbetet innefattar valde vi att               
skapa en mall för arbetsfördelningen med de rubriker och kriterier som ska            
vara med. Vi använde mallen som ett material för att enkelt kunna arbeta i              
grupp trots distans, där både vet vad som ska göras och vad som finns kvar. Vi                
anser att det underlättar arbetsprocessen genom att enkelt kunna följa upp allt            
som ska göras. Med en mall för arbetsfördelningen uppstår inga missförstånd           
om vem som gör vad och vad som ska göras, vi hittade enligt oss en jämn                
fördelning som vi var nöjda med.  
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Protokollet skapade vi som ett material för att underlätta utförandet av           
användbarhetstestet för studiedeltagarna och för att vi själva ska kunna styra           
vad som måste genomföras under observationen. Vi valde även att skapa           
material för deltagarna med instruktioner (se bilaga 3) för hur          
användbarhetstesterna kommer att gå tillväga, det vill säga instruktioner om          
hur protokollet fungerar och lite hur de ska tänka. Sedan skapade vi material i              
form av en guide (se bilaga 4) för hur de ska använda Abobe Acrobat Reader               
för att fylla i själva protokollet.  
 

3.3.1. Verktyg  
De verktyg som använts för att uppnå vårt mål med att söka och hitta deltagare               
är sociala medier, utan detta verktyg skulle det försvårat och minskat chanserna            
att hitta deltagare som uppfyllde alla våra kriterier och krav. Detta då vi hade              
krav på att våra deltagare skulle ha en viss språkkunskap och klassas som             
målgrupp för våra utvalda webbplatser.  

Ytterligare verktyg som använts är datorer, utan datorer hade vi egentligen inte            
kommit någonstans med studien. Datorer har hjälpt oss med all sökning av            
tidigare forskning men var till störst del viktigast för att våra studiedeltagare            
skulle kunna utföra användbarhetstesterna. Testerna genomfördes med       
studiedeltagarnas egna datorer som dem kunde ställa upp med att använda           
vilket gjorde att observationen kom så nära som möjligt till en verklighets            
miljö.  
 

3.3.2. Avgränsningar och urval 
 
Vi valde att begränsa oss till tre olika språk som ska översättas från svenska.              
Begränsningen anser vi vara rimlig då fler språk hade krävt för mycket resurser             
i form av att finna fler studiedeltagare som kan olika språk, något som skulle              
bli för tidskrävande vilket inte är optimalt om vi ska hinna utföra studien i tid.               
Språkvalen utgår från de tre största språken i världen, vilka är kinesiska            
(samtliga dialekter), spanska och engelska (Nationalencyklopedin [NE], 2007).        
Förutom att de är störst i världen så får vi med språk från olika världsdelar               
vilket ger studien ett större intresse. Sverige är ett samhälle med människor            
som är olika språkkunniga vilket gör det extra viktigt att ha en stor variation på               
språken som testas för översättning. Samtidigt är variationen av språkvalet          
passande för att webbplatsernas målgrupper innefattar allmänheten och hela         
samhället.  
 
Vi utför vår studie på tre stycken olika webbplatser, här har vi baserat våra val               
utefter statistik på webbplatsen Similartech (2018).  
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Statistiken visar att majoriteten som använder sig av widgeten Google          
Translate för maskinöversättning är webbplatser som kategoriseras som        
“people and society”, “people and society” är webbplatser för just detta, bland            
annat kommunala och statliga webbplatser. Vi har därav valt att göra vår studie             
mot dessa typer av webbplatser och har valt ut Stockholms Stad,           
Arbetsförmedlingen och Sveriges Domstolar till de webbplatser vi kommer att          
pröva.  
 
Arbetsförmedlingen (2018) - Arbetsförmedlingen är Sveriges största       
mellanhand när det kommer till arbeten, de för exempelvis samman          
arbetssökande med arbetsgivare. På deras webbplats går det att söka jobb, få            
tips och stöd om arbetslivet och företag kan annonsera ut tjänster. 

Stockholms Stad (2018) - Webbplatsen för Stockholm handlar precis vad det           
låter som, om allt som rör Stockholm. Här kan besökaren hitta information om             
bland annat skolor, omsorg, trafik, kultur och mycket annat. Under ”Om           
Stockholm” som vi kommer att studera finns information om organisationen          
Stockholms Stad, budget, politik, statistik och deras vision.  

Sveriges Domstolar (2018) - Sveriges Domstolar förklarar deras uppgift som          
att ”handlägga mål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt”. På deras             
webbplats hittar besökaren information om bland annat myndighetsbeslut, hur         
det går till i en domstol, vad det innebär när man blir kallad till domstol,               
information om brott och straff samt en massa andra saker som har med             
domstolarnas verksamhet. 
 
Vi valde dessa webbplatser då vi tycker att statliga och kommunala           
webbplatser borde ge ut korrekt information och ett tydligt, bra budskap. Våra            
val baseras också på att se om Google Translate är något som passar dessa              
“people and society”-webbplatser, här är vårt antagande att det kommer göra           
det just för att de erbjuder ett väldigt brett val av språk som i sin tur leder till                  
fler användare och en mer inkluderande webbplats. 
 
Vi har dock olika målgrupper för varje specifik webbplats, trots att alla            
webbplatser är riktade till allmänheten och samhället så har dem olika syften            
och bidrar med information för olika ändamål. Vi väljer att avgränsa oss inom             
statliga och kommunala webbplatser, dessa webbplatser innehåller allmän        
information som är viktig för samhället och vi finner det intressant att se om de               
kan tillgodose användarna med god användbarhet och tillgänglighet genom att          
använda Google Translate. Det intressanta är att utforska om webbplatserna tar           
nytta av Google Translate i dessa aspekter. Webbplatserna som ingår i vår            
metod är Stockholms stad, Arbetsförmedlingen och Sveriges Domstolar, varje         
webbplats har olika målgrupp som är uppdelade i en primär och en sekundär. 
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3.4. Etiska överväganden  
 
Vi följer fyra forskningsetiska principer som vi anser vara viktiga och passande            
för vår metod och för de deltagare som är med i studien. Den första principen               
är informationskravet, det innefattar att vi som utför studien måste informera           
de som deltar i studien om studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). I vårt fall             
måste vi informera deltagarna vad studien går ut på och varför vi genomför             
den. Detta är något som vi förklara samt gick igenom med deltagarna vid             
testtillfällena muntligt innan vi påbörjade vår insamling av data. 
 
Den andra principen är samtyckeskravet, som innebär att medverkande         
deltagare i en studie eller undersökning har rätt att själva bestämma över sin             
medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). Vi informerar våra deltagare tydligt vad         
som ska utföras och hur vi går tillväga, vi säkerställer sedan att allt känns okej               
och om de vill fortsätta medverka i studien. Vi informerar att det är okej att               
sluta medverka i studien när som helst om de inte längre vill delta.  
 
Den tredje principen är konfidentialitetskravet, alla uppgifter som samlas in i           
en undersökningen om personerna som deltar ska ges största möjliga          
konfidentialitet för att obehöriga inte ska kunna ta del av deltagarnas           
personuppgifter. De uppgifter som möjligtvis kan identifiera deltagarna ska         
lagras, antecknas och avrapporteras så att utomstående personer inte ska kunna           
koppla vem deltagaren är (Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Vi kommer inte att uppge några uppgifter som kan riskera att framföra vem             
deltagaren är, de som medverkar är enskilda människor som “passar in” i            
målgrupperna för webbplatserna som undersöks vilket gör det obetydligt för          
studiens resultat att deras namn eller liknande information ska uppges. Det är            
endast resultatet av testerna som deltagarna genomför som kommer att vara           
synliga. Vi anser att våra deltagare får en större trygghet och känner sig säkrare              
med att medverka när vi följer denna princip.  
 
Den fjärde och sista principen är nyttjandekravet, alla uppgifter som samlas in i             
undersökningen får endast användas för detta forskningsändamål       
(Vetenskapsrådet, 2002). Vi kommer inte på något sätt att använda den           
insamlade informationen till annat eller utlåna det för någon annans syfte. Det            
visar deltagarna att det är en engångsanvändning där de faktiskt vet vad            
informationen används till.  
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3.5. Utveckling av datainsamlingsinstrument 
 
Vi har valt att genomföra vår studie med hjälp av användbarhetstester för att             
samla in relevant och användbar data. Vi kommer att göra en blandning av             
observation och scenario för att optimera testet och få ut så mycket information             
som möjligt ifrån det. Som datainsamlingsinstrument kommer vi därför att          
använda ett protokoll som deltagarna får följa, detta protokoll har vi skapat            
med observationsprotokoll som inspiration.  
 
Innan testerna startade introducerade vi oss själva och vad vi har för roll med              
testerna (Chisnell & Rubin, 2008), detta gjorde vi mest för att deltagarna skulle             
veta vilka vi är men också för att skapa en trygg och öppen atmosfär.  
Vi gick även igenom varför deltagarna var på plats och vad målet med             
användbarhetstesterna vi nu skulle göra är. För att göra saker tydliga och så             
klara som möjligt för deltagarna gick vi även kort igenom vad vi förväntade oss              
av dom och  hur testet kommer att vi tillväga  (Chisnell & Rubin, 2008).  
 
Protokoll 
 
Protokollet kan hittas på sida 49, under Bilaga 2 - Protokoll för            
användbarhetstest. Protokollet är uppdelat på två sidor, en sida där vi går            
igenom vad testet och protokollet innebär. Denna typ av text kallar Chisnell &             
Rubin (2008) för observations-/introduktionsskript och beskrivs som en        
introduktion till vad det är som kommer ske under testets gång. Vi var även              
noga med att understryka att det inte var deltagarna som blev testade utan att              
det var webbplatserna som blev det, detta för att försäkra deltagaren om att hen              
är “rätt” person på “rätt” plats och att de på så sätt känner sig trygga och                
bekväma med testet (Chisnell & Rubin, 2008).  
 
Varje deltagare kommer att bli tilldelade ett protokoll var, på så sätt finns det              
ett protokoll för vardera språk som vi testar. Vi valde att ha alla             
uppgiftsscenarier för alla webbplatser på samma protokoll för att underlätta för           
deltagaren med endast ett protokoll istället för tre, och även för oss när vi ska               
analysera och dokumentera den insamlade datan. 
 
På den andra sidan så kommer deltagaren att hitta tre olika uppgiftsscenarier            
för vardera webbplats där de får fylla i hur pass bra påståendet stämmer på en               
skala från “stämmer mycket dåligt” till “stämmer mycket bra”. 
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Uppgiftsscenario 
 
Uppgiftsscenarierna utformade vi på ett sådant sätt att det kan fungera som            
representationer av verkliga uppgifter som deltagarna hade kunnat tänka sig          
genomföra på webbplatserna, dvs realistiska scenarier som inte känns otänkbart          
att deltagarna skulle göra eller stöta på (Chisnell & Rubin, 2008).           
Uppgiftsscenarierna som deltagarna ber ombedda att genomföra är utformade         
efter teorier och riktlinjer som vi har funnit i sökt litteratur.  
 
För oss var det viktigt att uppgifterna som ska utföras blev tydliga och             
relevanta utefter det som vi ville ha ut från testet, att mäta användbarheten vid              
användandet av Google Translate som maskinöversättning. Chisnell & Rubin         
(2008) tar upp vikten av att skapa frågor och uppgifter som är precisa, tydliga              
och mätbara, något som vi har tagit med oss i skapandet av protokollet, både              
vid uppgifterna samt den grafiska delen. Chisnell & Rubin (2008) ger även            
exempel på frågor som helst inte ska ställas, exempel som ges på detta är öppna               
frågor där deltagarna inte får chansen att förklara sitt svar. Chisnell & Rubin             
(2008) beskriver dessa frågor och uppgifter som ofullständiga och vaga. Vi har            
därför försökt skapa uppgifter som är mer exakta där deltagaren mer eller            
mindre kan intyga eller motsätta. Genom att använda oss av denna typen av             
uppgifter så blir det lättare för oss att mäta användbarheten i de olika             
uppgiftsscenarierna som ges.  
 
Dingli & Cassar (2014) beskriver användbarhet och tillgänglighet som något          
som siktar på att möta allas behov och lösa möjliga begränsningar som            
användare kan stöta på, begränsningarna kan vara allt från grafiska problem till            
språk som vi studerar nu. Genom våra frågor är förhoppningarna att vi ska få ut               
mätbar data om hur pass användbar och tillgänglig informationen och texten           
blir på de utvalda statliga och kommunala webbplatser. Att använda          
maskinöversättning är ett sätt att öka just användbarhet och tillgänglighet på då            
innehållet som finns förhoppningsvis blir åtkomligt för alla sina användare          
(Dingli & Cassar, 2014). 
 
Tänka högt 
 
Trots det faktum att vi använder oss av observation och uppgiftsscenario så vill             
vi ge deltagaren möjlighet att bidra med sina tankar och uppfattningar. Vi har             
därför valt att även ta med en del i protokollet som vi kallar för “samlade               
kommentarer” där deltagaren kan skriva ned det som hen känner att det inte har              
funnits utrymme för att tycka till om eller förklara under observationens gång            
eller annat som hen har tänkt på. Denna del har vi tagit inspiration om från               
formatet tänka högt, eller think-aloud som det kallas för på engelska och            
kanske är en mer välkänd term.  
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Enligt Chisnell & Rubin (2008) ger tänka högt-formatet deltagarna en chans att            
förklara sig ytterligare, och det ger även oss som test moderatorer möjlighet att             
förstå vad deltagarna tänker, trots att det kanske görs med ett visst filter.  
 
Att ha en del av testet som är öppet för fria tankar kan föra med sig många                 
olika insikter, som varför ett problem förekommer och hur deltagaren tycker att            
lösningen bör gå till (Chisnell & Rubin, 2008). 

 
3.6. Tillvägagångssätt 

 
När vi hade klargjort vårt syfte med studien och bestämt vår frågeställning            
började vi att titta på vilka olika alternativ som finns för insamlande av data.              
För oss var det till en början svårt att hitta en metod som kändes passande och                
relativ för syftet, men valde tillslut att testa vår frågeställning med hjälp av             
användbarhetstester. Användbarhetstester kan hjälpa företag och organisationer       
så att deras produkter utvecklas till det optimala för deras användare och            
målgrupp, detta genom att testa produkterna och se vad som fungerar bra            
respektive dåligt. Visar det sig att det är något som är mindre bra så går det                
med, bland annat, hjälp av användbarhetstester att åtgärda problemen och          
tillfredsställa användarna (Chisnell & Rubin, 2008). 
 
Användbarhetstest 
 
Det övergripande ändamålet med användbarhetstester blir som ovan nämnt att          
identifiera och komma i bukt med brister som kan finnas i produkten (Chisnell             
& Rubin, 2008), för oss blir denna produkt funktionen maskinöversättning. Vid           
användandet av användbarhetstester vill man säkra sig om att produkten som           
skapas blir/är användbar för webbplatsens målgrupp, lätt att lära sig, låter           
användarna vara effektiva i deras mål till besöket på webbplatsen och att den är              
tillfredsställande att använda (Chisnell & Rubin, 2008). Vi kommer inte att           
testa varje del av detta utan har valt att fokusera på hur användbar och              
tillgänglig informationen och språket på webbplatserna  är.  
Detta för att vi testar just maskinöversättning, något som inte påverkar den            
grafiska delen på webbplatsen utan snarare tillgängligheten och texten. Patel &           
Davidson (2011) tar i sin bok upp vikten av att välja ett passande             
tillvägagångssätt beroende på vilken information man vill ha tillgång till och           
beroende på hur målgruppen ser ut. Vi valde, med detta i åtanke, att använda              
oss av både observation och scenario som metod vid insamlandet av data. 
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Strategiskt urval av deltagare  
 
När beslutet om metod och tester hade gjorts började vi att skapa målgrupper             
för webbplatserna så att vi skulle veta vilka deltagare vi sedan skulle leta efter.              
Vi delade in våra målgrupper i en primär och en sekundär grupp, detta för att               
begränsa oss något till “rätt” användare men också för att vi tidsmässigt inte             
hade möjligheten att testa på en stor grupp deltagare. Målgruppen bestämdes           
utefter vem det är som faktiskt kommer att använda produkten (Chisnell &            
Rubin, 2008).  
 
Här var det delvis lite svårare att veta då vi inte haft möjlighet till någon               
kontakt med organisationerna men vi satte oss in i vad det är för typer av               
webbplatser och vilka det är som generellt använder kommunala och statliga           
webbplatser, hemsidor som vi anser ska vara tillgängliga för alla.  
 
Chisnell & Rubin (2008) tar även upp vikten av att rikta sig till och hitta rätt                
målgrupp, detta för att ens testresultat annars inte kommer att vara aktuellt och             
av begränsad betydelse i slutanalysen. Ska en produkt, eller en funktion i en             
produkt, testas så ska det vara med “rätt” användare som faktiskt använder sig             
av eller troligen skulle använda webbplatsen.  
 
Utöver urvalet av målgrupp så var det vid valet av deltagare viktigt att komma              
ihåg att deltagarna vi valde skulle kunna något av de tre språk som vi hade valt                
att testa. Detta blev ett krav i vårt urval av deltagare, alltså något som de måste                
kunna redan innan testerna (Chisnell & Rubin, 2008). Då vi tidigare i studien             
hade bestämt att testa engelska, kinesiska och spanska så var det ett måste att              
kunna något av dessa tre. Med utgångspunkt från dessa tre språk valde vi sedan              
tre deltagare, varje deltagare passade in i den primära målgruppen samt kunde            
ett av språken flytande då de har sitt ursprung i länder som har språken som               
officiellt språk. Valet av antal deltagare är gärna något vi hade höjt för ökat              
förtroende vid resultat och analys, men på grund av kort varaktighet av            
testperiod samt hur våra resurser, mestadels tid och ekonomi, har sett ut under             
studiens gång så var detta inget vi hade möjlighet till. Grad av förtroende,             
resurser, tillgänglighet och varaktighet är faktorer som kan komma att påverka           
ens val av antal deltagare (Chisnell & Rubin, 2008), något som faktiskt kom att              
ha effekt på vårt beslut kring antal medverkande. 
 
Material för användbarhetstest 
 
Vid sidan om framtagningen av målgrupp och deltagare så arbetade vi på det             
material som behövdes för att genomföra testet. Vi valde att skapa ett protokoll             
bestående av ett introduktionsskript.  
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Detta kan beskrivas som en presentation och introduktion till vad det är testet             
innebär, hur det kommer gå till väga, vad vi förväntar oss av deltagaren och              
vad testet kommer att användas till senare (Chisnell & Rubin, 2008). Hur vi             
gick tillväga när vi utvecklade protokollet hittas i kapitel 3.4 Utveckling av            
datainsamlingsinstrument, där går vi igenom hela processen och varför vi gjort           
de val som vi har gjort. 
 
Materialet försökte vi att utveckla tidigt i arbetsprocessen, dessvärre stötte vi           
på hinder som gjorde att vi var tvungna att skjuta fram det men testmaterialet              
blev trots allt färdigt i god tid inför testerna.  
 
Enligt Chisnell & Rubin (2008) så är det bra att ha materialet färdigt tidigt för               
att förhindra att saker görs i sista minuten, något som kan resultera i att              
materialet känns ostrukturerat och att brister i organiseringen kan uppstå. De           
säger även att om det upplevs svårt att utveckla testmaterial så kan det vara ett               
tecken på att det finns brister i ens mål.  
 
Detta var dock inte något vi upplevde då vi tycker att materialet var lätt att               
utforma trots oplanerade hinder som kom i vägen. Att materialet inte var svårt             
att utveckla såg vi som ett tecken på att det var passande för vår frågeställning               
och syfte. Testmaterialet användes i sin tur till att kommunicera med deltagarna            
samt att samla in den data vi ville åt (Chisnell & Rubin, 2008).  
 
Förutom protokollet så skapade vi ett dokument med instruktioner (se bilaga 3)            
samt en guide till hur deltagarna kan fylla i protokollet med hjälp av Adobe              
Acrobat Reader (se bilaga 4). Vi valde att skapa dessa dokument som ett             
komplement till protokollet för att underlätta för deltagarna och fungerade som           
ett stöd under testets gång.  
 
Att hålla i ett användbarhetstest 
 
Deltagarna var självklart även välkomna att ställa frågor direkt till oss under            
testets gång. Detta var något som vi var noga med att understryka under             
introduktionen vi höll för deltagarna, under introduktionen presenterade vi oss          
själva, förklarade varför deltagarna var på plats och gick igenom          
instruktionerna för testet. Vi ville även visa vår uppskattning för deras           
medverkan, något som Chisnell & Rubin (2008) tog upp i deras guide i hur              
man bäst håller i ett användbarhetstest som vårt. Att förklara vikten av            
deltagarnas roll är även ett sätt att skapa motivation på, något som är bra för               
deltagarna att ha när ett test genomförs, här gick vi även igenom syftet kort              
igen så att deltagarna kan följa med på vilket sätt de spelar roll (Patel &               
Davidson, 2011).  
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Under testets process var vi även noga att följa den lista med riktlinjer som              
Chisnell & Rubin (2008) presenterar. Riktlinjerna bestod av saker att tänka på            
när man håller i ett test, nämligen att presentera produkten på neutralt sätt, att              
tänka på sitt kroppsspråk och tonläge, att vara objektiv, att behandla varje            
deltagare individuellt och att undersöka och interagera med deltagaren         
beroende på vad behovet är (Chisnell & Rubin, 2008). Dessa riktlinjer hjälpte            
oss mycket bra då vi själva inte har någon kunskap om det sedan tidigare. 

Efter introduktioner och presentationer valde vi att gå igenom protokollet och           
det skript som finns med där. Detta så att deltagarna fick möjlighet till att ställa               
frågor om uppbyggnaden av protokollet eller om något annat som de kunde            
komma på (Chisnell & Rubin, 2008). De blev sedan tilldelade instruktioner,           
protokoll och guide på datorn som de satt vid för att sedan påbörja testet.  
 
Unger & Chandler (2012) beskriver användbarhetstester som en möjlighet att          
få en tydligare och fördelaktigare insikt i hur användarna tänker och tycker,            
något som även vi ville få ut med det här testet. För oss var det därför viktigt                 
att vi inte, på något sätt, påverkade det som deltagaren tyckte, tänkte eller             
utförde testet på. Patel & Davidson (2011) förklarar att det är lätt hänt att ens               
eget tydande kommer emellan vad som sker och att det kan påverka vad             
slutresultatet blir. De understryker att man ”måste skilja på faktiska beteenden           
och tolkningen av vad beteendet betyder”. Det är även något som Chisnell &             
Rubin (2008) tar upp, att i en testprocess såsom observation kan det hända att              
det som ses kan missförstås, eller att det vi själva tycker att vi ser inte               
nödvändigtvis är vad som faktiskt sker. 
 
När testerna var klara så sparades protokollet och vi hade en kortare            
genomgång om hur testet var, om det fanns några sista saker deltagaren ville             
dela med sig av och tackade så mycket för att deltagaren var med och              
medverkade på testet.  

  

3.7. Bearbetning och analys av data 
 
För att lyckas med att bearbeta och analysera den insamlade data vi fått under              
och efter testerna så valde vi att ta ett steg i taget för att hålla det så strukturerat                  
som möjligt. För att sammanställa vår data gick vi först igenom varje protokoll             
för att vara säkra på att allt har genomförts på ett korrekt sätt och att den är                 
användbar. Detta steg gjordes i samband med att testerna avslutades för att se             
att det vi behövde fanns med. Ville deltagarna inte slutföra studien, eller inte             
göra en del av den, var det okej med oss och något vi hade informerat               
deltagarna om tidigare med stöd från de etiska övervägandena.  
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För att göra vår data mer tillgänglig och läsbar för oss, och på så sätt lättare att                 
analysera, valde vi att sammanfatta denna i ett och samma dokument.           
Sammanfattningen gjordes genom att jämföra protokollen med varandra för att          
i sin tur räkna ihop hur många gånger samma svarsalternativ fylldes i av             
deltagarna för respektive uppgift, exempelvis hur många deltagare fyllde i          
“stämmer ganska bra” för den första uppgiften på Arbetsförmedlingen         
hemsida. Chisnell & Rubin (2018) nämner att vid begränsade val är det bra att              
summera svaren och på så sätt se hur många deltagare det var som valde varje               
val.  
 
Vid kommentarer rekommenderade de att lista kommentarerna och att         
kategorisera dessa för att hålla en tydlig struktur, detta gjorde vi genom att             
använda - framför de mer negativa kommentarerna och + för de kommentarer            
som var positiva.  
 
Genom att sammanställa alla protokoll till ett dokument fick vi sorterat och            
strukturerat vår insamlade data. Detta ledde till en tydligare överblick av hur            
resultaten för testerna såg ut. Det blev även lättare för oss att hitta eventuella              
mönster i de svar vi fått (Chisnell & Rubin, 2008). Mönstren kan vi se både i                
hur många gånger ett svarsalternativ har kryssats i men också i kommentarerna            
som deltagarna lämnade. Genom att hitta dessa mönster kan vi enkelt se vad             
det är som fungerar bra eller som fungerar mindre bra (Chisnell & Rubin,             
2008).  
 
Kommentarerna som deltagarna fick fylla i under fältet “samlade         
kommentarer” innehöll de tankar och åsikter som deltagarna inte hade plats för            
att få fram under uppgifterna. Dessa fick också ta plats i vår sammanfattning i              
form av deras egna ord, texter lade vi under den samlade datan för respektive              
webbplats. Med hjälp av kommentarerna har vi fått ta del av händelser            
deltagarna stötte på under testprocessen, för trots det att vi använde oss av             
observationsmetoden “think aloud”, även kallat tänkt högt, så var det ingenting           
som deltagarna använde sig av till den grad att det för oss blev användbart.              
Istället använde deltagarna sig av “samlade kommentarer” och genom detta          
kunde vi ta del av om utförandet var enklare på ett språk än det andra, dvs om                 
de olika “produkterna” hade olika grader av användbarhet. (Chisnell & Rubin,           
2008).  
 

3.7.1. Användbarhet som analysverktyg  
 
Under processen av granskandet av tidigare forskning kring ämnet stötte vi ofta            
på begreppet användbarhet.  
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Detta nämndes tillsammans med flera olika funktioner, andra begrepp och          
situationer, något som fungerade som bevis för oss på att användbarhet är en             
stor och viktig del i användandet och studerandet av webbplatser och           
funktionerna på dessa. För oss var det den tidigare forskningen vi hittade om             
användbarhet inom maskinöversättning som fick ligga som grund för det          
analysverktyg vi sedan utformade. Analysverktyget är helt baserad på         
begreppet användbarhet och underbegrepp från detta.  
 
Att använda användbarhet som analysverktyg var för oss ett sätt att se till så att               
de viktigaste delarna inom begreppet fanns med, och gärna att det var något             
som upplevts hos deltagarna. Vi utgick från tre olika begrepp när vi skulle             
genomföra analysen av data, nämligen lärbarhet (learnability), tillfredsställelse        
(satisfaction) och gissningsförmåga (guessability).  
 
Begreppet lärbarhet var viktigt för oss att ha med för att se hur snabbt              
deltagarna kunde genomföra scenarierna de hade blivit tilldelade, och hur          
enkelt de kunde göra detta. Det andra begreppet, tillfredsställelse , hjälpte oss           
att mäta och analysera just hur tillfredsställd och nöjd deltagaren var med            
användningen av produkten, i detta fall webbplatsen i kombination med          
maskinöversättning (Dingli och Cassar, 2014). Det sista begreppet vi valde att           
ta hjälp av var gissningsförmåga .  
 
Gissningsförmåga användes för att försöka mäta den ansträngning, om det          
fanns någon, som deltagaren behövde göra för att utföra och avsluta de            
uppgiftsscenario som de hade blivit tilldelade under testet (Gaspari, 2004).          
Utifrån begreppet gissningsförmåga (guessability) tar vi i vår analys med oss           
att och om, Google translate påverkar webbplatsernas gissningsförmåga för         
användarna. Det vill säga om användaren lyckas utföra och avsluta en uppgift            
på webben för första gången. I vårt fall blir det att analysera deltagaren och              
dess användning av Google Translate för att få ut om det försvårar            
gissningsförmågan för att lösa översättningen på webbplatserna. 

Begreppen användes vid analysen av det sammansatta dokumentet, se figur 4,           
för att se om det fanns en koppling mellan scenario och begreppen eller             
deltagarnas kommentarer och begreppen. Därefter var nästa steg att se ifall           
dessa begrepp var möta och om deltagarna var nöjda med produkten. Svaren vi             
fick från våra användbarhetstester visar att de begrepp vi valt att utgå från är              
attityder och upplevelser som valda webbplatser möter trots användningen av          
maskinöversättning. Det i sin tur visar att testerna uppfyller våra mål och            
hjälper med att besvara den frågeställning som ställdes i studiens start.  
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4. Resultat 
  
I detta kapitel presenteras resultatet av de tester som utförts i studien. Resultatet             
är framtaget med hjälp av användbarhetstester som sedan har bearbetats och           
analyserats med hjälp av vårt analysverktyg. Kapitlet börjar med att presentera           
resultat från protokollet. Resultatet av vår insamlade preferensdata,        
uppgiftsscenariona, har sammanställts i ett nytt dokument som kan ses i Figur            
4 . I kapitlet presenteras också resultatet av observationen, samt varför det inte            
blev som vi hade tänkt oss.  
 

4.1. Vad visade användbarhetstesterna?  
 
Engelska 
 
För översättningen av engelskan på alla webbplatser svarade deltagaren på          
uppgiftsscenariona mellan svarsalternativen, “stämmer ganska bra” eller       
“stämmer mycket bra”. Detta resulterar i att översättningen av engelskan gav           
ett förståeligt resultat som deltagaren anser vara användbart och tillgängligt.          
Deltagarnas kommentarer för översättningen av engelskan var att alla tre          
hemsidor fungerar väldigt bra, att de är enkla att använda och att            
översättningen är perfekt. På Stockholms Stad behöver man översätta varje          
gång man klickar på en länk till en ny sida, något som deltagaren gjorde              
informationen mindre tillgänglig.  

Figur 1. Resultat från test med deltagare 
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Kinesiska 
 
För översättningen av kinesiska kan man se att resultatet varierar olika på alla             
webbplatser. Deltagaren ansåg att alla uppgiftsscenarion för       
Arbetsförmedlingens webbplats hade svarsalternativ “stämmer ganska bra”,       
medans Sveriges Domstolar gav en översättning som “stämmer ganska dåligt”          
och Stockholm Stad hade varierande svarsalternativ för alla uppgiftsscenarion. 
 
Deltagarens kommentarer för översättningen av kinesiskan var att mellan de tre           
olika webbplatserna är Arbetsförmedlingen den webbplats som det är lättast att           
hitta information på. Detta för att översättningen och språket är något bättre på             
denna webbplats jämfört med de andra. Deltagaren tar även upp att           
översättningen, och i sin tur språket, på Sveriges Domstolar inte är speciellt bra             
och att man som användare av maskinöversättning på webbplatsen direkt          
förstår att det är auto-translate som presenteras.  
 
Resultatet av översättningen för kinesiska är att kvalité verkar variera och det            
blir svårt att avgöra om det är användbart och tillgängligt för alla webbplatser             
med Google Translate.  

Figur 2. Resultat från test med deltagare 
 
Spanska 
 
För översättningen av spanska var deltagarens svarsalternativ för alla utvalda          
webbplatser att påståendena “stämmer ganska bra” och “stämmer mycket bra”.  
Deltagaren svarade “stämmer mycket bra” på alla uppgiftsscenarion för         
Stockholms Stad, medan det var färre på de andra webbplatserna.  
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Resultatet visar dock att helheten av översättningen på alla webbplatser vad           
tillräckligt bra för att informationen skulle förstås och vara tillgänglig för           
användare. 
 
De kommentarer som deltagaren lämnade in till oss innefattade även en kortare            
analys av varför deltagaren tror att det blivit som det blivit i dennes             
svarsalternativ. Deltagaren sade att de två sista uppgiftsscenarier på         
Arbetsförmedlingens webbplats nog upplevdes som mindre förståeliga för att         
det där används en mer byråkratisk svenska än vad det görs på den sidan som               
det första uppgiftsscenariot handlar om. Något som denna deltagaren, precis          
som deltagaren för engelska, lade märke till var att man på Stockholms Stads             
webbplats behöver översätta på nytt när man går mellan sidor, förutom detta            
upplever användaren webbplatsen som något som fungerar jättebra. Det visar          
att Google Translate påverkar gissningsförmågan . Deltagarna var tvungen att         
översätta på nytt för varje sida som de klickade sig in vilket innebär att              
användaren måste anstränga sig något ytterligare för att utföra uppgiften vilket           
minskar tillgängligheten av tjänsten och i sin tur en optimal användbarhet. 
 
På den sista webbplatsen Sveriges Domstol tyckte användaren också att det           
fungerade bra, här sades det att maskinöversättningen inte översätter alla          
rubriker och att det står “till snabbguide” på svenska trots den spanska            
översättningen. Generellt säger deltagaren att hen är förvånad över att          
översättningarna har fungerat så pass bra och att det inte var något hen var              
beredd på innan testerna startade. Deltagaren var nöjd med översättningen i sin            
helhet och ansåg att det var trots allt användbart och gav förståelse för             
webbplatsernas budskap.  

Figur 3. Resultat från test med deltagare 
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   4.1.1. Det sammanställda resultatet 
 
I vårt användbarhetstest har vi haft begränsade frågor och svarsalternativ, för           
en tydligare översikt av resultatet från uppgiftsscenariona har vi sammanställt          
alla svar från protokollen i Figur 4  nedan.  
 
Här har vi summerat svaren för varje scenario för att kunna se hur många              
deltagare det var som valde varje svarsalternativ. Vi sammanställde varje          
webbplats för sig själv och visar vad varje uppgiftsscenario har fått för totala             
svar, i figuren visas resultatet i antal svar och procent. Här finns även de              
samlade kommentarerna med, kategoriserade i positiv och negativa. 
 
Det första intrycket vi fick efter användbarhetstesterna var att Google Translate           
som maskinöversättning gjorde bra ifrån sig, något som sedan styrkes när vi            
skapade sammanställningen av protokollen. Antalet “stämmer mycket bra” är         
hela 16 stycken vilket är mer än hälften av alla svar, detta visar att de krav som                 
deltagarna har på hur informationen ska levereras möts.  
 
Vårt protokoll var uppdelat på ett sådant sätt att vi mätte användbarheten            
genom olika element. Elementen fanns med i varje uppgiftsscenario,         
exempelvis att informationen skulle vara lättläst, enkel att förstå, tillgänglig,          
enkel att hitta och att informationen skulle möta deltagarnas förväntningar. Då           
varje uppgift klarades av att göras, majoriteten utan problem, ser vi att kraven             
är mötta då uppgifterna gick att genomföra. Något som stöttar detta, och som             
även det visar att användbarheten är närvarande även med Google Translate, är            
att endast tre stycken svar består av “stämmer ganska dåligt” och inget svar där              
det sägs att scenariona “stämmer mycket dåligt”. Med sådan positiv data som            
vi har fått in, visas det att innehållet och informationen generellt fortfarande är             
tillgänglig och förståelig trots översättning. Att maskinöversättningen gör bra         
ifrån sig, visar även att användbarheten och tillgängligheten också är det.  
 
Förutom siffror i form av antal svar, har vi även gått igenom de kommentarer              
som deltagarna delade med sig av. Här kan vi se en skillnad då antalet negativa               
kommentarer är fler än antalet positiva, det vill säga tvärtemot hur resultatet            
blev när vi mätte antal svar. Det vi kan tyda från kommentarerna är att de               
negativa kommentarerna är sådant vi inte hade med som uppgifter i protokollet,            
med det sagt betyder det dock inte att det inte är faktorer som kan påverka               
användbarheten eller tillgängligheten. Detta i sin tur leder till att det är delar av              
produkten som organisationerna bör se över för att tillfredsställa sina          
användares behov och förväntningar ännu mer. Det som deltagarna såg som           
negativt handlade delvis om länketiketter och att man var tvungen att översätta            
på varje sida av webbplatsen. 
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Som något av ett slutligt resultat utifrån våra användbarhetstester vill vi säga            
att Google Translate visar sig vara mer än godkänt som maskinöversättning på            
statliga och kommunala webbplatser. Trots vissa brister i översättningen och att           
vissa texter var lättare att få information från än andra, så ser vi den positiva               
responsen som ett tydligt tecken på att Google Translate har gjort sitt jobb och              
att deltagarna har kunnat nå sina mål, på allt från kinesiska till engelska.  
 
 

4.2. Observation, vad hände?  
 
Tanken med observationen var att få ut mer resultat utöver det som vi             
förväntade oss kunna få ut av användbarhetstesterna med uppgiftscenariorna.         
Enligt Chisnell & Rubin (2008) kan faktorer som till varför ett problem            
existerar uppkomma under observation, vilket ökar chanserna att få fram          
viktiga delar om hur deltagarna tänker och känner för produkten som testas. Vi             
ansåg därför att observationen skulle kunna hjälpa oss att få reda på hur, och              
om Google Translate bidrar till att påverka användbarheten eller         
tillgängligheten vid översättningen.  

 
Vi uppmanade även deltagarna att tänka högt (think aloud) genom utförandet           
för att kunna ta del av direkta tankar och åsikter om webbplatsernas            
översättning. Dessvärre gav inte metoden oss så mycket resultat som vi räknat            
med. Det kan bero på att deltagarna var väldigt fokuserade på           
uppgiftsscenariona och att det var tillräckligt med uppgiftsscenariona för dom          
att få fram sina kommentarer. Det vi fick ut av att deltagarna “tänkte högt” var               
att översättningen generellt fungerade väldigt bra, fastän de inte hade förväntat           
sig det. Detta var även de kommentarer som förekom under samlade           
kommentarer i protokollen. Det innebär att vi inte fick ut något mer eller nytt              
av användning för “tänka högt”. Vi anser därför att det nästintill obefintliga            
resultatet har påverkats av just kommentarsfälten i protokollet då deltagarna          
kunde skriva ner de övriga kommentarer de hade som inte gick att få fram i               
uppgiftsscenariona.  
 
Den data vi väl fick in från observationen, som vi valde att exkludera från vår               
bearbetning och analys på grund av så pass lite data att faktiskt bearbeta, visar              
att Google Translate är en fungerande maskinöversättning på statliga och          
kommunala webbplatser och att den möter deltagarnas krav. Det visar också att            
Google Translate bryter deltagarnas förutfattade meningar genom att fungera         
bättre än vad de hade förväntat sig vid testernas start. 
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Figur 4. Sammanställning av resultat från samtliga protokoll 
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5. Slutsatser och diskussion 
 
I den sista delen av rapporten diskuteras och presenteras slutsatsen av studien.  

Vi kopplar slutsatsen till bakgrund och problemformulering som nämndes i          
tidigare delen av studien. Resultatet kommer även att jämföras med den           
tidigare forskning som hittats samt att vi kommer gå igenom de valda metoder             
som användes för studien, vad var det som fungerade bra och mindre bra?             
Slutsatsen presenterar hur och på vilket sätt Google Translate möter          
användarnas behov och krav med utgångspunkt från studiens frågeställning.         
Avslutningsvis presenteras de begränsningar som studien innefattade och        
förslag för fortsatt forskning av ämnet. 
  
 

5.1. Webbplatser och språk 

I bakgrunden presenteras Google Translate och varför vi valt att studera           
maskinöversättning samt dess användbarhet och tillgänglighet på webbplatser.        
Vi valde att avgränsa studien efter webbplatser inom kategorin ”people &           
society”, vilket innebär att de valda webbplatserna riktar sig till samhället och            
allmänheten. Överlag var vi nöjda med de valda webbplatserna som användes i            
studien då webbplatserna platsar in i den kategorisering som använder Google           
Translate mest.  
 
Vi känner dock att det hade varit intressant att välja webbplatser som har ett              
mer formellt språk och information än de vi valde. Anledningen till att vi             
diskuterat valet av webbplatserna är för att resultatet av översättningen kan           
tänkas påverkas av texternas svårighetsgrad och vi undrar därför om resultatet           
hade sett annorlunda ut om man valt webbplatser med mer formella texter.  
 
Denna slutsats utgår ifrån resultatet, det visade sig att Sveriges Domstolar var            
den webbplats med minst korrekt översättningen för språken och den          
webbplats som mötte deltagarnas krav och tillfredsställelse minst. Vi drar          
slutsatsen till att skillnaden kan ha påverkats av att Sveriges Domstolar           
använder sig av ett ett mer fackligt språk i jämförelse till de andra             
webbplatserna och därav kan sämre kvalité i översättningen ha förekommit.          
Denna hypotes går även att grunda i en forskning vi nämnde under 1.3             
Problemformulering som visade just att Google Translate gjorde mindre bra          
ifrån sig när graden på språket ökade och användandet av fackliga termer och             
ett mer komplicerat språk började. I den studien hade de använt sig av samma              
språkval som vi men utfört studien på ett annat sätt. Olikheterna i metodval tror              
vi dock inte hade påverkat resultatet, utan snarare förstärkt vårt, samt deras,            
befintliga resultat.  
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I problembeskrivningen tog vi bland annat upp de problem som kan uppstå om             
maskinöversättning inte är tillräckligt användbar eller tillgänglig på en         
webbplats. Som Sundström (2005) skriver är språket en stor del av ett besök på              
en webbplats. Språket kan vara avgörande om användaren får ta del av            
informationen eller inte, allt beror på om användaren förstår vad det är som             
sägs. Om användaren inte förstår det som står kan det i sin tur bli svårt för hen                 
att nå sitt mål med besöket på webbplatsen. Låt oss säga att användaren vill              
hitta information om organisationen men att språkbrister leder till att          
användaren inte kan navigera sig fram, då kommer inte slutmålet att nås            
(Sundström, 2005). Resultatet i vår studie visade att användaren faktiskt ansåg           
att översättningen överlag var så pass bra att budskapet och den information            
som söktes var förståelig och tillgänglig. Något som kan ligga som grund till             
att Google Translate är en användarvänlig och språkligt enkel         
maskinöversättning att använda på webbplatser. Att använda widgeten är även          
gratis vilket gör att alla har möjlighet till att använda den och på så sätt passa                
både användarnas och deras egna mål med en åtkomlig webbplats. 
 
Översättningen var användbar på så sätt att den underlättar för användaren att            
få till sig information, trots det faktum att vissa mindre fel kunde uppstå,             
exempelvis att alla rubriker inte översattes eller att användaren var tvungen att            
översätta varje ny sida de gick in på. Detta är något Groves & Mundt, (2014)               
även kom fram till i sin studies slutsats, där författarna utifrån deras utförda             
studie av att testa Google Translate kunde avgöra att översättningen var           
tillräckligt användbar för att det ska vara till hjälp för användaren, trots vissa             
förekommande fel. 
 
I studien valde vi att begränsa oss till världens största och mest använda språk,              
engelska, kinesiska och spanska. Vi drar slutsatsen av resultatet och diskuterar           
de valda språken utifrån den tidigare forskning som vi arbetat med. Navlea            
(2015) beskriver två metoder som används för funktionen av         
maskinöversättning, den intressanta metoden i vårt fall som kan påverka          
resultatet på grund av valet av språken, är empiriska metoden som använder            
mängder av parallella korpus. Författaren förklarar att metoden använder sig av           
tidigare insamlad språklig data och tar hjälp från tidigare texter för att jämföra             
texten eller orden som ska översättas.  
 
Om det är ett språk som inte är stort på nätet kan detta påverka              
maskinöversättningen negativt då det innebär att metoden inte kan hämta lika           
mycket språklig data som för de mer populära språken. Vår slutssats är därför             
att det positiva resultatet av vår studie kan ha påverkats av att vi valde de               
största språken i världen. Att vi använde de största språken innebär att Google             
Translate har mer språklig data att använda sig av och att utmaningen för             
maskinöversättningen därav inte blir lika svår.  
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Trots detta ser vi det som något positivt att de tre största språken fungerar så               
bra som det har visat sig att göra, just för att man på så sätt når ut till de mesta                    
användarna runt om i världen. Trots detta får man inte glömma av de mindre              
populära språken och bör därför öka tillgängligheten även för de mindre           
använda språken. 
 
Valet av observationsmetoden gav oss inte lika mycket resultat som vi hoppats            
att det skulle göra. Vi diskuterar därför att ett säkrare och mer stabilt val för att                
samla in data hade varit att ha med fler medverkande studiedeltagare i metoden             
för användbarhetstestet. Hade vi haft fler studiedeltagare som utförde         
uppgiftsscenario så hade vi kunnat få en tydligare och klarare bild av det             
nuvarande resultatet, och fler deltagare hade också inneburit fler personer och           
situationer att observera. Vi tror dock inte att resultatet hade ändrats eller            
påverkats något väsentligt med fler deltagare utan att det nog snarare hade            
stärkt det nuvarande resultatet i validitet och reliabilitet. Anledningen till att vi            
inte tror att resultatet hade ändrats med fler deltagare är bland annat på grund              
av det som tidigare forskning visat. I tidigare forskning tar vi upp liknande             
studier som genomförts där de haft olika antal användare och ändå fått liknande             
resultat. 
 
 

5.2. Frågeställningar 
 
I studiens början utformade vi två stycken frågeställningar för att enkelt kunna            
beräkna om studiens syfte möttes. Den första frågeställningen löd “på vilka sätt            
kan användbarheten av informationen “Om oss” på statliga och kommunala          
webbplatser påverkas av Google Translate som maskinöversättning?”. Genom        
våra användbarhetstester samt tidigare forskning från liknande studier så anser          
vi att det finns några få olika faktorer som kan påverka detta.  
 
Den första faktorn som kan ha betydande roll för maskinöversättning på dessa            
typer av sidor är vilket typ av språk man har valt att använda på webbplatserna,               
något som vi nämnde i kapitlet ovanför. Använder man sig av ett enklare språk,              
såsom en lättläst text så blir det i sin tur lättare för Google Translate att göra en                 
korrekt och mer precis översättning av originaltexten. Använder man istället,          
som på både Arbetsförmedlingen och Sveriges Domstolar, ett mer fackligt          
språk så minskas Google Translates språkliga underlag och översättningen blir          
därför svårare att genomföra. 
 
Den andra faktorn, som även den nämns ovan, är vilka språk det är man väljer               
att översätta mellan.  
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Google Translate grundar mycket av sina översättningar från det         
inlärningssystem som används, detta innebär att systemet lär sig mer och mer            
för varje gång och över en längre tid för att skapa bättre och mer naturliga               
översättningar (Turovsky, 2016). På grund av detta kan mindre populära språk           
vara svårare för Google Translate att översätta, finns det inte mycket tidigare            
material eller underlag som hjälper systemet att översätta så kan det i sin tur bli               
svårt för systemet att göra sin uppgift.  
 
Den andra frågeställningen löd “kommer tillgängligheten på dessa webbplatser         
att minska på grund av maskinöversättning?”. Slutsatsen är att Google          
Translate inte minskar, utan ökar tillgängligheten på webbplatserna. Trots att          
översättningen inte alltid är helt rätt, oavsett vad felen i översättningen kan            
gälla så visar resultatet av studien att deltagarna kunde förstå informationen           
som översattes på webbplatserna. Det innebär att användare som behöver          
översätta det ursprungliga språket för att förstå och hitta den informationen           
som behövs får möjligheten till det, och webbplatsen ökar på sätt           
tillgängligheten genom att använda Google Translate.  
 
Begreppet tillgänglighet syftar just till att lösa och anpassa webbplatser för alla            
tänkbara begränsningar som användaren kan stöta på, till exempel         
begränsningar för text och språk. Detta är något som webbplatsen kan lösa            
genom att skapa tillgänglighet med hjälp av Google Translate.  
 
När webbplatser använder maskinöversättning så ökar de inte bara         
tillgängligheten för sina användare utan de når själva ut till en större och             
bredare målgrupp. Man kan se det från det perspektiv att webbplatserna slipper            
skapa en webbsida för varje specifikt land vilket i sig kan skapa eller innebära              
en förvirring. Det kan dessutom skapa möjligheten för företag och          
organisationer att eventuellt öka sin omsättning eller enklare nå sina mål. Det            
behöver inte bara innebära nya användare utan kan även innebära en           
marknadsföring och spridning av information som kan stärka deras varumärke,          
exempelvis kan det vara en tidning som erbjuder maskinöversättning och på så            
sätt når ut till läsare över hela världen eller ett företag som söker personal till               
en tjänst på deras företag och vill nå ut internationellt, genom           
maskinöversättning får de möjlighet att marknadsföra sig själva och tjänsten till           
alla personer där ute oavsett språk. 
 
Vi anser att vikten av lättillgänglig information inte ska underskattas då för            
bara ca 15 år sedan var det betydligt svårare eller åtminstone krångligare att få              
en god uppfattning och uppdaterad information om olika företag eller          
organisationer i olika länder. Maskinöversättningen bidrar därför till ett mer          
öppet internet och det ger även chansen för användare att få tillgång till             
information i hela världen. 
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5.3. Begränsningar  
 
Under studiens gång har vi stött på en del hinder som vi inte hade förutspått.               
Till en början hade studien en annan inriktning än vad den tillslut fick, med              
hjälp från vår handledare fick vi feedback på hur vi skulle ta studiens syfte och               
frågeställning från att vara otydliga, till att ändra för att skapa mer klarhet.             
Studien fick även en mer väsentlig roll inom vår utbildning som webbredaktör            
vilket har underlättat för oss samt att den håller sig inom riktlinjerna för             
studiens ändamål.  
 
Det andra hinder som vi kunde märka av var att vi ibland stötte på              
begränsningar då vi studerar på olika orter och inte har haft möjlighet till att ses               
för att stämma upp. Detta var något vi löste genom att använda Facetime som              
verktyg för våra möten och avstämningar. Genom att kunna se varandra och            
prata med varandra sker det färre missförstånd och brister i kommunikation.  
 
En tredje begränsning var svårigheterna att hitta deltagare, till en början fick vi             
inte den respons som vi hade förväntat oss och deltagare med de krav vi hade.               
Efter ytterligare försök fick vi kontakt med deltagare så att antalet stämmer            
överens med antal språk. Vi valde då att avgränsa oss till tre deltagare, en för               
varje språk. Inte bara för att vi stött på ett mindre hinder i att hitta deltagare,                
men också för att tiden limiterad. 
 
Något vi hade kunnat göra bättre hade varit att planera tiden på ett mer              
strukturerat och fördelaktigt sätt. Om vi hade haft en bättre start som var             
strukturerad i en högre grad och på ett annat sätt, exempelvis med hjälp av en               
tydlig tidsplan och delmål, så hade vi nog inte upplevt den stress vi gjort vid               
studiens deadline. Vi tror också att det hade underlättat för oss själva om vi              
hade haft fler avstämningar än de vi hade, detta för att kommunikationen            
mellan oss är väsentlig för att studien ska bli korrekt och bra genomförd.  
 
Utöver hur studiens tid har varit planerad och de mindre          
kommunikationsbristerna så tycker vi att arbetet har flutit på så bra det har             
kunnat. I studiens start fick vi ändra mycket som i sin tur påverkade att tiden               
blev knapp, vilket i sin tur resulterade till en oberäknelig brist på tid. När detta               
skedde hade vi avstämningar för att planera och strukturera om arbetet, något            
som i sin tur ledde till att deadline hölls.  
 
Förutom våra praktiska begränsningar under studiens process ser vi dessvärre          
vårt val av observation som en del av metod som en begränsning och något              
som vi hade kunnat göra annorlunda.  
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Som tidigare nämnt fungerade inte observationen till den nivån som vi först            
hade tänkt utan ledde till så pass lite information att vi inte hade någon              
användning för det vid vår analys av data eller resultat. Det vi fick insamlat              
under observationen var saker som deltagarna redan hade skrivit under samlade           
kommentarer i protokollet, något som fick oss att inse att observation var en             
onödig del i vår studie och att fokuset som använts till det, bättre hade kunnat               
fördelas till andra delar av arbetet.  
 
Något som också hade förenklat arbetet hade varit att tidigare i studiens skede             
hittat bra och användbar information, exempelvis i form av vetenskapliga          
artiklar eller böcker. Vi fann mycket information men inte lika mycket som vi             
hade behövt eller önskat, mycket för att vi inte hittade information som passade             
studien och dess syfte. Detta är en del som hade kunnat utföras bättre och som               
även hade höjt arbetet ytterligare. Förslagsvis hade tiden vi lade på förarbetet            
samt arbetet för observationen bättre placerats på denna del. 
 
 

        5.4. Förslag till vidare forskning  
 
Utifrån vårt resultat som blev en positiv slutssats för användningen av Google            
Translate på webbplatserna skulle vi finna det intressant med fortsatt forskning           
som riktar sig mot fler tester av fler översatta språk.  
 
Nyfikenheten väcks av att vi undrar, om det positiva resultatet kan vara på             
grund av att vi valde att testa de största språken i världen. Det vi undrar helt                
enkelt är om resultatet hade varit detsamma om man valde språk som inte är              
lika kända och stora på nätet som de språk vi testade. Navlea (2015) tar upp två                
metoder som används för att maskinöversättning ska kunna utföra en          
översättning från ett språk till ett annat. Författaren skriver att den ena metoden             
använder sig av att beräkna likheter av tidigare inmatad nättext eller källdata.            
Navela (2015) påpekar att metoden kan vara svår när det gäller att översätta ett              
språk som inte används mycket på nätet.  
 
Vi blir därför nyfikna på en fortsatt forskning där man inte begränsar sig till              
dem största språken och kanske använder fler varierande storlekar på språken           
samt fler deltagare för att få ut ett större resultat. Sedan kan vårt resultat även               
påverkats av att vi begränsade oss till en viss specifik information på            
webbplatserna. Den informationen som deltagarna sökte i sina uppgiftsscenario         
kan ha haft en ganska enkel och lättläst text vilket även kan påverkat till ett               
positivt svar då utmaningen för översättningsmaskinen blev enklare. Vi anser          
att en fortsatt forskning inom detta område inte ska begränsa sig till någon             
specifik information eller tvärtom, det vill säga att man testar webbplatser med            
mer och tyngre information.  
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Vi skulle även finna det intressant att jämföra Google Translate med andra            
översättningsmaskiner. Framförallt för att se om Google Translate är det bästa           
alternativet och ta reda på vad och vilka alternativ det finns. Det skulle vara              
intressant att lägga ett större fokus på om webbplatser skulle dra mer nytta av              
att använda en annan maskinöversättning än Google Translate, om Google          
Translate inte är det bästa alternativet. Man skulle kunna genomföra en           
liknande studie som denna men för en annan maskinöversättning som används           
på webbplatser. Sedan sammanställa vilken som har gett bäst kvalité på           
översättningen och förståelse för informationen som webbplatsen       
tillhandahåller.  
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