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significantly treat potential problems in measuring usability. 
The aim of this master thesis is to investigate, through a 
critical analysis, the methods used when conducting usability 
studies in library and information science. The critical 
analysis is based on potential problems in measuring 
usability identified through a literature review from the field 
of studies Human-Computer Interaction, the concept of 
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that almost all studies used several usability methods. The 
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1. Inledning 
 
Motivet för ämnesval till denna uppsats kommer från att uppsatsförfattaren tillsammans 
med två kollegor i en tidigare uppsats (Nilsson, Åhman & Åkesson 2005) utförde en 
studie av två webbplatser. I studien undersöktes webbplatserna utifrån i vilken mån de 
kunde anses vara användbara för webbplatsanvändarnas informationssökningsprocess, 
närmare bestämt studerades webbplatsernas användbarhet. En viss bekantskap rådde 
således med det studieområdet och tanken var att möjligen skulle en liknande stud ie 
kunna utföras (förvisso mer omfattande). Vilka webbplatser som skulle kunna studeras 
var en framtida fråga. Det var min handledare Anders Stenström som föreslog att det 
kunde vara intressant att utföra en begreppsanalys av redan utförda studier istället för att 
utföra en egen studie. Detta ansågs vara en god idé och sökning efter lämpligt material 
satte igång. Under materialsökningen upptäcktes emellertid ett praktiskt problem: inte 
många studier definierade begreppet, vilket försvårade en analys. Det var under denna 
litteratursökning som en artikel av forskaren Kasper Hornbæk påträffades, vilket gav 
idén att ändra inriktning till att studera vilka metoder som brukades istället för att utföra 
en begreppsanalys. Så blev det också.  
 

1.1 Problemformulering 
 
Det som ska studeras i denna uppsats är således vilka metoder som brukas, närmare 
bestämt är det metoder i en specifik form av användarstudier som ska studeras. Studier 
av användare inom biblioteks- och informationsvetenskap är inget ovanligt eller 
främmande fenomen, tvärtom. Enligt Kuhlthau (1993) utgör studier av användare den 
största delen av biblioteksforskningen (s. 3). En inriktning inom biblioteks- och 
informationsvetenskaplig utbildning på Borås bibliotekshögskola är exempelvis 
benämnd Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem 
(Ämnesbeskrivning 2003, s. 1), dvs. att i denna studieinriktning fokuseras det primärt 
på att studera användare. Studier som utförs inom denna inriktning är naturligtvis av 
skiftande karaktär men intrycket är att det är tämligen frekvent förekommande, 
åtminstone på magisteruppsatsnivå, att studier av olika gruppers 
informationssökningsprocess sker (se t.ex. Liljegren 2006; Velander 2002; Carlson & 
Odén-Göranson 2002; Kihlén & Strid 2005).  
 
Användarstudier sker naturligtvis inte enbart inom denna inriktning eller enligt den 
ovan beskrivna metoden. Andra typer av användarstudier, som möjligen ligger något 
närmare den typen av studier som är fokus för denna uppsats, är t.ex. undersökningar av 
vilka sökstrategier användare nyttjar när de söker efter information i en specifik kontext 
(se t.ex. Hsieh-Yee 1998) eller studier där modeller/system som utvecklats för att 
förbättra informationsåtervinning testas på användare (se t.ex. Teevan, Dumais & 
Horvitz 2005; Qiu & Cho 2006; Shen, Tan & Zhai 2005).1 
 
I den typ av studier som undersöks i denna uppsats ligger emellertid fokus inte främst 
på hur effektivt användaren får tag på den information som eftersöks och inte heller 
främst på den process som användaren genomgår i sitt sökande efter information, även 

                                                 
1 De användarstudier som det ges exempel på här är inte avsedda att vara ett representativt urval, utan är 
enbart avsedda som exempel på att det finns en mängd olika former av användarstudier inom B&I.  
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om de båda företeelserna är väsentliga. Nej, fokus ligger på användarens interaktion 
med ett specifikt system. Det som ska studeras i denna uppsats är närmare bestämt 
undersökningar där specifika systems användbarhet studeras. Vad gäller 
magisteruppsatser på bibliotekshögskolan i Borås kan denna typ av studier sägas ha 
utförts i ett mindre antal uppsatser (se t.ex. Larsson 2003; Benjaminsson 2003; Ahlm & 
Engerdahl 2005).  
 
Användbarhet (från eng. usability) är ett begrepp som brukas för att beskriva i vilken 
mån en specifik produkts användargränssnitt (från eng. user interface) fungerar 
tillfredsställande för dess användare.2 Med studier av användbarhet, dvs. 
användbarhetsstudier, avses i denna uppsats en stud ie utförd i strävan att mäta ett (eller 
flera) användargränssnitts användbarhet.3 Användbarhetsstudier är ett ickecentralt, men 
förekommande studieområde inom biblioteks- och informationsvetenskap (B&I). Enligt 
Large, Tedd och Hartley (2001) är gränssnittets utformning en avgörande faktor för 
huruvida användaren kommer att kunna finna relevant information eller ej inom studier 
i Information Retrieval (IR) (på sv. informationsåtervinning) (s. 197f.). Gränssnittets 
relevans för informationssökning behandlas tämligen ingående i biblioteks- och 
informationsvetenskaplig litteratur (se t.ex. Baeza-Yates & Ribeiro-Neto 1999; Large et 
al. 2001; Rowley & Farrow 2000; Rubin 2004). Även om gränssnitt får tämligen stort 
utrymme i litteraturen ges inget utrymme för en ingående diskussion kring potentiella 
problem och brister i att mäta gränssnittens användbarhet: i t.ex. Rowley och Farrow 
(2000) förekommer ingen dylik diskussion, i Rubin (2004) hävdas det endast att ”[o]f 
course usability testing is not perfect; findings are often based on small samples and the 
users may or may not be representative …” (s. 72) och i Baeza-Yates och Ribeiro-Neto 
(1999) resoneras det endast i svepande ordalag om svårigheten att dra slutsatser från 
mänskliga användare (s. 262). En dylik diskussion är emellertid inte helt frånvarande i 
Large et al. (2001). Där förs en kortare diskussion kring den potentiella problematiken 
vid användbarhetsstudier (resonemangen kommer att redovisas i avsnitt 2.3 Att mäta 
användbarhet). Frånvaron av en ingående diskussion kring detta är möjligen befogat på 
grund av studieområdets ickecentrala ställning. Likväl bör vetskap om de potentiella 
problem ett studieområde innehar vara väsentligt för att kunna producera valida och 
reliabla forskningsresultat.  
 
Användbarhe tsstudier är ursprungligen en del av studieområdet Människa-Dator 
Interaktion (MDI) (från eng. Human-Computer Interaction (HCI)) (Pew 2003, s. 10). 
Inom MDI-samfundet förekommer diskussion kring problematiken, ur validitets- och 
reliabilitetssynpunkt, i att mäta användbarheten i studier av användargränssnitt. I t.ex. 
artikeln Current practice in measuring usability: Challenges to usability studies and 
research (2006) av Kasper Hornbæk redovisas en undersökning av 180 
användbarhetsstudiers mätmetoder. Hornbæk menar att  
 

[i]n many studies, the choice of and reasoning about usability measures fall short of a valid and 
reliable account of usability as quality-in-use of the user interface being studied. (s. 79). 

                                                 
2 Två anmärkningar: termer såsom använda, bruka, nyttja  begagnas i uppsatsen synonymt. Detta sker för 
att göra texten lättare att läsa. Detta tillvägagångssätt är inspirerat av Benjaminsson (2003) vilken nyttjade 
termerna användare och sökare synonymt för att underlätta läsningen av texten. Synonym användning av 
termer gäller även för termerna produkt och system. Detta är förvisso inte synonymer men i detta 
sammanhang avses samma företeelse, nämligen produktens eller systemets användargränssnitt, vilket 
möjliggör synonymt bruk av termerna.  
3 I litteraturen brukas olika termer för att beskriva det som i denna uppsats benämns användbarhetsstudie, 
såsom user studies, user-centered studies, user-centered design, usability evaluations et cetera.  
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I artikeln On the reliability of usability testing (2001) av Kessner et al. ifrågasätts även 
användbarhetsstudiers reliabilitet (Se även Dumas 2003; Cockton, Lavery & Woolrych 
2003; Dicks 2002; Lif, 1998). En väsentlig fråga i sammanhanget är; på vilka sätt är det, 
enligt MDI-forskning, potentiellt problematiskt att mäta användbarhet?  
 
Med avseende på ovanstående diskussion inom MDI-samfundet och bristen på 
problematisering av användbarhetsstudier i B&I-litteratur torde det vara relevant att 
studera det praktiska bruket av metoder i användbarhetsstudier inom B&I. Det faktum 
att den redovisade B&I- litteraturen ovan, endast i obetydlig grad, behandlar 
problematiken vid mätning av användbarhet innebär inte nödvändigtvis att utförda 
användbarhetsstudier inom B&I inte tar hänsyn till den. Kunskap om detta kan 
emellertid enbart ske genom en undersökning av utförda studier.  
 

1.1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att kritiskt analysera vilka metoder som brukas för att mäta 
användbarhet i studier av användargränssnitt i biblioteks- och informationsvetenskap.  
 
Med användbarhet avses i denna uppsats: ”[The] [e]xtent 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.” (ISO 1998, s. 2)4 och med att kritiskt 
analysera avses i detta sammanhang att studiematerialet analyseras med strävan att ta 
reda på ifall de brukade metoderna i användbarhetsstudierna kan sägas innehålla fel och 
brister (ur reliabilitets- och validitetssynpunkt) och ifall följande slutsatser i studierna 
kan sägas vara adekvata eller ej.  
 
Studien i denna uppsats utgår från den potentiella problematik med att mäta 
användbarhet som identifieras genom en granskning av MDI- litteratur. Den kritiska 
analysen kommer att utföras på artiklar utgivna under åren 2001-2005 i den biblioteks- 
och informationsvetenskapliga tidskriften Journal of the American Society for 
Information Science and Technology (JASIST). Nio artiklar kommer att analyseras.  
 

1.1.2 Frågeställningar 
 
� Vilka metoder brukas i de utvalda biblioteks- och informationsvetenskapliga 

studierna för att mäta användbarhet? Finns det problem/brister med de brukade 
metoderna? 
 

� Vilka aspekter av användbarhet avses att mätas med de brukade metoderna i 
studierna? 
 

� Är de slutsatser vilka dras i studierna adekvata?  
 
 

                                                 
4 Uppsats författarens kursiveringar. 
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1.2 Disposition 
 
I kapitel 2 (Bakgrund) definieras och diskuteras användbarhet. En granskning och 
redovisning av olika metoder för att mäta användbarhet sker även i detta kapitel. I 
kapitel 3 (Tidigare forskning) redovisas artikeln Current practice in measuring 
usability: Challenges to usability studies and research (2006) av Kasper Hornbæk. I 
studien i denna artikel granskas de metoder som nyttjas för att mäta användbarhet inom 
MDI-samfundet. Det är utifrån materialet i kapitel 2 och 3 som analysen utförs i denna 
studie. I kapitel 4 (Metod och Material) sker en redogörelse av det material uppsatsen 
baseras på och av de metoder som ska brukas för att utföra analysen. I kapitel 5 
(Resultat och analys) analyseras studiematerialet, dvs. studierna i de utvalda JASIST-
artiklarna. I kapitel 6 (Slutsatser och diskussion) diskuteras resultatet av analysen och 
slutsatser dras. Uppsatsen sammanfattas i kapitel 7 (Sammanfattning). 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Människa-Dator Interaktion (MDI)  
 
Studiet av användbarhet och användargränssnitt är en del av studieområdet MDI. Inom 
MDI studeras samspelet mellan människa och dator. MDI är ett studieområde baserat på 
kunskap från bland annat psykologi, datorvetenskap, organisationsteori, mjukvarulära, 
design, ergonomi och antropologi (Lif 1998, s. 3; Czerwinski 2003, s. 19). MDI växte 
fram som professionellt studieområde i slutet på 1970-talet och en milstolpe för detta 
studieområde kan sägas vara utvecklandet av grafiska användargränssnitt (från eng. 
graphical user interface). Det grafiska användargränssnittet innebar en grundläggande 
förändring då ‘vanliga’ användare nu hade möjligheten att utföra alltmer komplexa 
uppgifter på datorn (Pew 2002, s. 9-11).5 Med detta växte även behovet av att kunna 
konstruera användbara system för den ‘vanlige’ användaren (Lif 1998, s. 3). Ett behov 
som växte ännu mer i och med framväxten av world wide web (Pew 2002, s. 12) och det 
webbaserade användargränssnittet. 
 

2.2 Användbarhet 
 

A product by itself has no value; it has value only insofar it is used  
Dumas och Redish (1999, s. 4). 

 
För att kunna utföra en undersökning av brukade metoder i användbarhetsstudier är det 
tämligen relevant att förstå det som undersöks i studierna, dvs. användbarhet. 
Användbarhet, vilket namnet antyder, har att göra med i vilken mån en produkts 
användargränssnitt är användbart för de som nyttjar produkten, dvs. användarna. Inom 
MDI har fokus traditionellt varit på industriella formgivningar och mjuk- och hårdvara 
till datorer (Badre 2002, s. 230). Användbarhetsstudier kan emellertid utföras på 
samtliga produkter vilka har ett användargränssnitt och samtliga produkter vilka 
människor brukar har ett användargränssnitt. Ett användargränssnitt är t.ex. 
knappmenyn i en hiss (Dumas & Redish 1999, s. 28) eller muspekare, tangentbord och 
skärm till en persondator. Ikoner, menyer et cetera i operativsystemet Windows till 
persondatorer är ett annat exempel på användargränssnitt, närmare bestämt ett grafiskt 
användargränssnitt. Menyer, länkar et cetera på Borås högskolas webbplats är ett 
exempel på ett webbaserat användargränssnitt. I denna studie avgränsas undersökningen 
till grafiska och webbaserade användargränssnitt.  
 
Det finns flera förslag på definitioner av användbarhet. Enligt Weile, Veer och Eliëns 
(1999) råder viss konsensus vad gäller själva konceptet och skiljelinjen 
definitionsförslagen emellan är främst på detaljnivå (s. 3. Se även Hornbæk 2006). 
Definitionen vilken brukas i denna uppsats är den standardiserade definitionen av 
användbarhet, framtagen av organisationen International Organization for 
Standardization (ISO). Valet av denna definition baseras på uppsatsförfattarens intryck 
att ISO-definitionen är allmänt accepterad och frekvent hänvisad till inom MDI-

                                                 
5 Med ‘vanliga’ avses här användare som inte arbetar professionellt med att programmera datorer eller 
dylikt. 
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litteraturen (Se t.ex. Hornbæk 2006; Weile et al. 1999; Zviran, Glezer & Avni 2006; Lif 
1998). Definitionen lyder:  
 

[The] [e]xtent 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. (ISO 1998, s. 2).6  

 
Tre anmärkningar på vad användbarhet innebär utifrån ISO-definitionen är relevanta att 
diskutera. Användbarhet kan utifrån ISO-definitionen sägas innebära att användarens 
förmåga att bruka produkten står i fokus. Användare är emellertid inte en homogen 
grupp. Shneiderman (1998) menar att olika användare föredrar olika sätt att bruka en 
produkt på: ”[s]ome users really do prefer to deal with tables rather than graphs, with 
words instead of numbers, or with a rigid structure rather than an open-ended form.” (s. 
67). Användare innehar dessutom skilda nivåer av erfarenhet och kunskapsnivåer. Ett 
användbart gränssnitt ska kunna nyttjas av samtliga användare gränssnittet är tänkt att 
brukas av (Shneiderman 1998, s. 67. Se även Dumas & Redish 1999; Lif 1998).  
 
Detta leder oss till den andra anmärkningen; nämligen att användbarhet sker inom en 
specifik kontext, exempelvis användargränssnittet till ett folkbiblioteks databas bör 
rimligtvis vara anpassat för alla tänkbara användargrupper vilka kan tänkas vilja bruka 
databasen. Enligt Lif (1998) kan det i vissa fall potentiellt vara problematiskt att 
anpassa gränssnitt till både nybörjare och erfarna användare då de två gruppernas behov 
kan bestå av företeelser vilka motsätter varandra (s. 19). Det som gäller för ett 
användargränssnitt i ett folkbibliotek behöver inte gälla för användargränssnitt i andra 
kontexter, exempelvis torde det inte vara självklart att användargränssnittet till en 
databas, vilken enbart vänder sig till professionella informationssökare, ska vara 
anpassad till användare utan nämnvärd erfarenhet av informationssökning. En produkt 
är med andra ord inte nödvändigtvis utformad för att kunna nyttjas av samtliga 
användargrupper (såsom t.ex. nybörjare och erfarna användare) utan beroende på 
produktens kontext kan den vara utformad till en generell eller en specifik grupp 
användare. Det finns även andra faktorer med avseende på användare vilka, beroende på 
i vilken kontext produkten är tänkt att brukas i, kan vara aktuella att ta hänsyn till vid 
användbarhetsstudier, såsom kulturella olikheter och olika former av 
handikappanpassning (Shneiderman 1998, s. 17-27).  
 
Kontext innebär inte enbart att produkten kan vara utvecklad till vissa specifika 
användargrupper utan även att användbarhet sker alltid i en specifik kontext, dvs. att ett 
system är bara utvecklat för att användas i vissa kontexter (Cockton et al. 2003, s. 
1119), exempelvis är en förarkabin utvecklad med avseende på att flyga flygplan och 
inte för att laga mat. I en matlagningskontext är förarkabinen förmodligen värdelös.  
 
Den tredje anmärkningen utifrån ISO-definitionen är att användbarhet beaktar i vilken 
mån användaren kan nyttja en specifik produkt för att uppnå specifika mål. I ISO-
standarden definieras tre aspekter av användbarhet (effectiveness, efficiency och 
satisfaction) med vilka målen ska kunna uppnås, enligt följande:  
 
 
 
 
 
                                                 
6 Uppsatsförfattarens kursiveringar.  
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� Med effectiveness (på sv. effektivitet) avses: ”Accuracy and completeness with 
which the users achieve specified goals.”   
 

� Med efficiency (i detta sammanhang på sv. kostnadseffektivitet ) avses: 
”Resources expended in relation to the accuracy and completeness with which 
users achieve goals.”  
 

� Med satisfaction (på sv. tillfredsställelse) avses: ”Freedom from discomfort, and 
positive attitudes towards the use of the product.” (ISO 1998, s. 2).  

 
Effectiveness har således att göra med i vilken mån användare uppnår mål (hur 
fullständigt och precist), efficiency har att göra med resurser som förbrukats för att 
uppnå målen och satisfaction har att göra med användarens sinnesstämning gentemot att 
använda produkten. I ISO-definitionen hävdas att användare ska uppnå mål med 
”effectiveness, efficiency and satisfaction …”.7 Denna formulering ger intrycket av att 
samtliga tre aspekter är nödvändiga för mäta användbarheten hos en specifik produkt. 
Frågan är om det i samtliga kontexter och syften med vilka produkter kan brukas, är 
rimligt (eller nödvändigt) att samtliga tre aspekter mäts för att kunna avgöra 
användbarheten hos en produkt? I den ovan nämnda granskningen av 
användbarhetsstudier (Hornbæk 2006) redovisas antalet användbarhetsstudier vilka 
mäter de olika aspekterna, men det är bara konsekvenser för avsaknaden av mätning av 
effectiveness som diskuteras i artikeln.8 Det förekommer således ingen diskussion om 
det faktum att inte alla användbarhetsaspekterna mättes i samtliga studier. Intrycket är 
att det inte är en absolut nödvändighet att mäta samtliga tre aspekter.9 Det torde 
emellertid vara en rimlig utgångspunkt att de tre aspekterna behandlar relevanta delar av 
i vilken mån en produkt är användbar eller ej. Vad gäller effectiveness menar Hornbæk 
(2006), baserat på Frøkjær, Hertzum och Hornbæk (2000), att avstå från att mäta denna 
aspekt kan innebära brister i en studies resultat då det inte går att uttala sig om utfallet 
av utförda uppgifter (s. 84). Detta borde försvåra möjligheten att dra adekvata slutsatser 
angående en produkts användbarhet. Detsamma kan möjligen hävdas angående de två 
övriga aspekterna. Detta behöver inte nödvändigtvis gälla för samtliga produkter, utan 
lär vara beroende av syftet med produkten ifråga. I vilken mån aspekterna mäts i det 
material vilket ska analyseras i denna uppsats och i vilken mån frånvaron av sådan 
mätning kan innebära brister för studiernas resultat och följande slutsatser kommer att 
diskuteras i anknytning till de enskilda studierna.  
 
Innan de metoder som brukas för att mäta användbarhet redovisas, kan det vara lämpligt 
att redogöra för vad användbarhet inte inbegriper. Dumas och Redish (1999) menar att 
användbarhet inte inbegriper funktionalitet men att funktionalitet är en nödvändig 
förutsättning för användbarhet (s. 4. Se även Lif 1998). Med funktionalitet avses de 
funktioner en specifik produkt utför, exempelvis motorn vilken driver en hiss eller den 
programvara som sorterar dokument i en databas. Denna avgränsning torde vara rimlig 
då användbarhetsstudier fokuserar främst på användargränssnitt och inte främst på 
bakomliggande faktorer. I den mån en produkts funktionalitet testas i en 
användbarhetsstudie bör det ske med avseende på användbarheten, exempelvis kan IR-

                                                 
7 Uppsatsförfattarens kursiveringar.  
8 Antalet är som följer: effectiveness (78%), efficiency (81%) och satisfaction (62%)  
(Hornbæk 2006, s. 83, 85, 89). 
9 Därmed inte sagt att Hornbæk inte finner det relevant att mäta samtliga tre aspekter. Det är emellertid 
enbart konsekvenserna av att inte mäta aspekten effectiveness som uttryckligen diskuteras i artikeln. 
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måttet precision möjligen nyttjas i en användbarhetsstudie vid t.ex. en jämförelse 
mellan två olika gränssnitt (se t.ex. Larsson 2003).  
 
Enligt ISO-definitionen är en produkt användbar i vilken mån det är möjligt för 
användaren att uppnå specifika mål. Är det möjligt att utföra adekvata 
användbarhetsstudier på grafiska och webbaserade användargränssnitt utan att en 
produkts funktionalitet ingår i studien? 10  
 

2.3 Att mäta användbarhet 
 
Användbarhetsstudier kan, vilket nämndes ovan, utföras på samtliga produkter med 
användargränssnitt. Användbarhetsstudier kan utföras i en kontrollerad miljö (t.ex. i ett 
användbarhetslaboratorium), i den miljö produkten ska brukas, eller vad gäller t.ex. 
webbaserade användargränssnitt: över webben (Lazar 2003, s. 725; Shneiderman 1998, 
s. 127-132). Användbarhetsstudier kan utföras vid olika nivåer under en produkts 
utvecklingsprocess (t.ex. på prototyper) och/eller på en färdig produkt. Dumas och 
Redish (1999) menar att användbarhet ”has to be thought about, planned for, and 
designed into the product from the beginning-as well as tested throughout the 
development process ...” (s. 40). Det är nog en fördel att utföra användbarhetsstudier 
under pågående utvecklingsprocess då användbarhetsbrister kan åtgärdas på ett tidigt 
stadium (se t.ex. Lif 1998).  
 
Användbarhetsstudier kan således utföras i olika miljöer, vid olika tidpunkter i en 
produkts utvecklingsprocess och det finns därtill en mängd olika metoder att bruka vid 
användbarhetsstudier. Nedan presenteras och diskuteras olika metoder vilka brukas i 
användbarhetsstudier. Presentationen är uppdelad i de två två huvudsakliga 
metodsinriktningar inom användbarhetsstudier som görs i The human-computer 
interaction handbook: Fundamentals, evolving technologies, and emerging applications 
(2003), dvs. användarbaserade utvärderingar (studier med användare) och 
granskningsbaserade utvärderingar (studier utan användare) (Se även Lif 1998).11 
 

2.4. Användarbaserade utvärderingar 
 
Användarbaserade utvärderingar är en metod som går ut på att med hjälp av fysiska 
användare mäta användbarheten hos en produkt. Vid utförandet av användarbaserade 
utvärderingar är det, enligt Dumas och Redish (1999), relevant att användarna 
produkten ifråga testas på är representativa för slutanvändarna: ”If the product is for 
office workers, software engineers are not appropriate participants.” (s. 120). För att 
kunna konstruera adekvata resultat torde det vara ett högst rimligt krav.  
 
                                                 
10 Här lämnas frågan obesvarad men Shneiderman (1998) påpekar möjligheten att utföra preliminära  
användbarhetsstudier på produkter med grafiska användargränssnitt innan det är utvecklat i den grad att 
det är möjligt att utföra ‘fysiska’ användbarhetsstudier. Detta sker t.ex. med papperslappar som användare 
väljer mellan vilket simulerar navigering i ett användargränssnitt (s.131. Se även Dumas & Redish 1999; 
Badre 2002). I andra sammanhang torde det var möjligt att utföra tämligen långtgående 
användbarhetstudier utan att blanda in funktionalitet, t.ex. vid utformning av ratt, pedaler, spakar et cetera 
i en förarkabin till ett fordon.  
11 Från de engelska uttrycken user-based evaluations och inspection-based evaluations. Uttrycken är 
hämtade från Dumas (2003) respektive Cockton et al. (2003).  
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Kujala och Kauppinen för i artikeln Identifying and selecting users for user-centered 
design (2004) en diskussion om representativa användare och kommer fram till 
resultatet, utefter en analys av sju fallstudier, att olika typer av användare bör brukas vid 
användbarhetsstudier. Användare har, enligt Kujala och Kauppinen, till största delen 
gemensamma behov, men att det därutöver finns skillnader mellan användare som bör 
beaktas (2004, s. 303). Författarna menar att skillnader mellan användare kan beaktas 
genom en indelning i användares huvudsakliga karaktärsdrag, vilka Kujala och 
Kauppinen delat in i tre huvudsakliga grupperingar: personliga karaktärsdrag (t.ex. 
ålder, yrke och kunskaper), uppgiftsrelaterade karaktärsdrag (t.ex. mål, erfarenhet och 
användning) och geografiska och sociala karaktärsdrag (t.ex. kultur och organisation). 
Författarna menar att uppgiftsrelaterade karaktärsdrag är den mest grundläggande av 
de tre grupperingarna, men att vilka av de tre grupperingarna som är relevanta beror på 
produkten ifråga (2004, s. 299). Ett exempel på en form av indelning är i Shneiderman 
(1998), där en grundindelning i tre användartyper föreslås: Novice or first-time users, 
Knowledgeable intermittent users och Expert frequent users (s. 67), vilket utifrån 
Kujalas och Kauppinens (2004) grupperingar, torde vara exempel på uppgiftsrelaterade 
karaktärsdrag.12 
 
I redovisningen nedan av metoder som brukas vid användarbaserade utvärderingar är 
metoderna uppdelade som enskilda metoder. Det kommer emellertid framgå att denna 
uppdelning inte består av vattentäta skott.  
 

2.4.1 Utfrågning  
 
Med utfrågning avses främst frågeformulär men även intervjuer och enkäter. Denna 
metod brukas till att mäta användarnas subjektiva värderingar angående bruk av system 
eller som en måttstock för systems användbarhet (Dumas 2003, s. 1094. Se även Lif 
1998). Genom utfrågning (vilket bör gälla oavsett om det sker genom frågeformulär, 
intervjuer eller enkät) kan det också bli möjligt att få information angående användares 
bakgrund, tidigare erfarenheter med datorer et cetera (Shneiderman 1998, s. 133), vilket 
möjligen kan vara relevant med avseende på t.ex. vilken typ av användare produkten 
vänder sig till. Metoden är, enligt Lif (1998), speciellt användbar för mätning 
användarnas subjektiva tillfredsställelse (s. 20).  
 
Vad gäller utformning av frågeformulär hävdar Dumas (2003) skeptiskt att ”[c]reating a 
valid and reliable questionnaire to evaluate usability takes considerable effort and 
specialized skills, skills in which most usability professionals don’t receive training.” (s. 
1094). Det är möjligt att Dumas överdriver problematiken med att konstruera 
frågeformulär vilka kan ge reliabla och valida resultat men denne är emellertid inte den 
enda författaren vilken uttrycker farhågor om potentiell problematik vid bruket av 
utfrågningsmetoder, exempelvis Large et al. (2001) poängterar att frågeformulär måste 
vara omsorgsfullt formulerade för att undvika missledande eller dunkla frågor (s. 289f. 
Se även Hornbæk 2006).  
 
Det finns emellertid standardiserade frågeformulär att tillgå (t.ex. Questionnaire for 
User Interaction Satisfaction (QUIS) och Software Usability Measurement Inventory 
(SUMI) (Dumas 2003, s. 1095). Enligt ISO-definitionen är användbarhet ett 
                                                 
12 Kajula och Kauppinen utgår bland annat från Shneiderman (1998) för att göra 
grupperingsindelningarna i artikeln (Kajula & Kauppinen 2004, s. 299). 
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kontextbaserat fenomen och det torde inte vara orimligt att standardiserade 
frågeformulär inte är relevanta att bruka i alla användbarhetskontexter. Hornbæk (2006) 
hävdar emellertid utifrån sin studie att det är problematiskt att det i många 
användbarhetsstudier inte nyttjas standardiserade frågeformulär där sådana, enligt 
honom, hade kunnat brukas: ”Those studies add in their reinvention little but lack of 
clarity and difficulties in comparing to other studies.” (s. 91).  
 
Ett flertal författare anser att det är problematiskt att objektivt mäta ett gränssnitts 
användbarhet genom utfrågningsmetoden, exempelvis Lif (1998) menar att det finns 
svårigheter med att få objektiva resultat genom frågeformulär då användarna besvarar 
dessa efter vad de tror de har gjort, vilket inte nödvändigtvis är detsamma som vad de 
faktiskt har gjort (s. 20. Se även Dicks 2002). I Hornbæk (2006) mättes i en 
användbarhetsstudie i vilken mån användarna i undersökningen hade lärt sig att utföra 
uppgifter genom att, helt enkelt, fråga dem och betrakta svaren från användarna som 
valida. Hornbæk ställer den relevanta frågan: ”But can learnability be measured in a 
valid way by asking users?” (s. 91). Det är troligen inte möjligt att få valida resultat 
genom det tillvägagångssättet.13 Däremot kan tillvägagångssättet möjligen fungera som 
ett komplement till andra metoder. Risken finns därtill, enligt Large et al. (2001) att 
användarna inte har en korrekt minnesbild av sitt agerande när de intervjuas efter ett test 
(s. 289f. Se även Hornbæk 2006). Ett svikande minne är naturligtvis ingen omöjlighet 
och t.ex. vid utfrågning där användaren detaljerat ska beskriva hur denne agerade efter 
längre processer kan risken säkerligen öka för brister i svar från användaren. Med andra 
ord är invändningen möjligen korrekt i vissa typer av studier medan den inte är relevant 
för andra typer av studier.  
 
Det finns således en uppfattning inom MDI-området att det är potentiellt problematiskt 
att mäta användbarhet med bruk av utfrågningsmetoden. Denna åsikt är emellertid inte 
unik för MDI-området. Även inom andra studieområden anses det vara potentiellt 
problematiskt att betrakta svar vid utfrågningar som valida och detta är en metod, 
åtminstone då den brukas allena, vilken betraktas med skepsis. Exempelvis inom 
nationalekonomin är det väsentliga hur människor agerar och inte vad de säger, vilket 
nationalekonomen Gene Callahan (2004) illustrerar:  
 

You may constantly assert that you prefer losing weight to eating cake. But economics ignores 
such assertions. It is only interested in what you do when the desert tray comes out. (s. 40).  

 

2.4.2 Observation 
 
En annan användarbaserad metod är observation, vilket kan ske genom fysisk 
observation eller genom inspelning (t.ex. med videokamera eller annan utrustning) och 
därmed kunna observera hur användaren agerar.14 Genom denna metod är det möjligt att 
direkt studera hur användare agerar med ett system.  
 
Flera potentiella problem med observation som enskild mätmetod diskuteras i 
litteraturmaterialet. Exempelvis menar Dumas (2003) att det finns svårigheter att veta 
vad som orsakar ett specifikt beteende hos användaren. Detta på grund av att 

                                                 
13 Ett jakande svar på Hornbæks (mer eller mindre) retoriska fråga skulle emellertid kunna få intressanta 
konsekvenser om den praktiserades på andra tillämpningsområden, såsom betygsättning i grundskolan.  
14 Med fysisk observation avses att individer personligen utför observationen.  
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observatören inte kontrollerar händelseförloppet och risken finns att observatören enbart 
ser det denne vill se (s. 1096). Det sistnämnda torde emellertid inte vara unikt för 
observationsmetoden utan snarare vara ett problem (mer eller mindre) för samtliga 
forskningsmetoder. Till syvende och sist måste forskare nämligen utföra en tolkning av 
sitt studiematerial. Det är emellertid möjligt att observationsmetoden, använd enskild, är 
speciellt känslig för detta potentiella problem. Hur kan en observatör, enbart utifrån sin 
observation, vara säker på att denne tolkar användarens beteende på ett korrekt sätt?  
 
Ett annat potentiellt problem med observationsmetoden är att användare möjligen agerar 
annorlunda när de blir observerade (Large et al. 2001, s. 290. Se även Dumas 2003). 
Shneiderman (1998) menar emellertid, beträffande videokamerainspelning, att 
användare möjligen oroas av videokameran i början av ett test, men efter några minuter 
ignorerar de vanligtvis kameran och fokuserar på att utföra uppgifterna i testet (s. 131). 
Hur Shneiderman kan vara säker på att användarens beteende inte påverkas framgår ej. 
Det faktum att användarna efter ett tag fokuserar på arbetsuppgifter innebär inte 
nödvändigtvis att deras agerande inte påverkas av kamerans närvaro. Dumas (2003) 
nämner även att det kan var svårt för en observatör att hålla sig neutral och inte påverka 
användarna (s. 1100).  
 

2.4.3 Användbarhetstest  
 
Enligt Dumas och Redish (1999) är användbarhetsstester  
 

a systematic way of observing actual users trying out a product and collecting information about 
the specific ways in which the product is easy or difficult for them. (s. 12).  

 
Genom användbarhetstest är det möjligt att upptäcka flertalet användbarhetsproblem 
och det är enkelt med denna metod att jämföra olika konstruktionslösningar (Lif 1998, 
s. 19). 
 
Det är brukligt att tilldela användarna arbetsuppgifter att utföra med produkten som 
testas. Precis som valet av användare bör representera tänkta slutanvändare av en 
produkt, bör valet av arbetsuppgifter som användarna ska utföra i ett användbarhetstest 
spegla de uppgifter produkten är tänkt att brukas till, dvs. vara relevanta för produkten 
ifråga. Hornbæk (2006) menar att det kan vara väsentligt att de utförda uppgifterna 
kvalitetskontrolleras, vilket kan ske genom att t.ex. låta en ämnesexpert kontrollera de 
utförda uppgifterna (s. 96). Huruvida det är rimligt att en expert anlitas för att studera 
utförda uppgifter torde vara beroende på vilken typ av uppgifter som användarna utför. 
Det torde vara högst rimligt att uppgifterna är representativa för systemets 
användningsområde och att de utförda uppgifterna kontrolleras. Ett potentiellt problem 
med att tilldela användarna uppgifter att utföra är att det ofta inte är möjligt, på grund av 
resursbrist, att tilldela användarna uppgifter vilka täcker en produkts samtliga 
funktioner. Ett urval måste då göras. Det faktum att det brukas för lite resurser till 
användbarhetstester är nödvändigtvis inte ett problem med metoden i sig utan snarast ett 
problem angående hur metoden används. Däremot kan det eventuellt påverka 
möjligheterna att producera adekvata resultat, dvs. att det inte kan uteslutas att även om 
ett användbarhetstest skulle upptäcka alla problem och brister med de funktioner som 
testades, skulle användbarhetsproblem kunna förbli oupptäckta även efter att systemet 
användbarhetstestats (Dumas 2003, s. 1101. Se även Shneiderman 1998; Dicks, 2002). 
Vid användbarhetstester mäts företeelser såsom:  
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• Mätning av tid: den tid det tar att utföra uppgifter, läsa en manual, navigera i 

menyer et cetera. 
 

• Mätning av antal: det antal fel användare begår vid utförandet av uppgifter, antal 
gånger användaren söker hjälp, läser i en manual et cetera. 

 
Andra företeelser som kan mätas är frustration, förvirring och tillfredsställelse (Dumas 
& Redish 1999, s. 185; Dumas 2003, s. 1105). Metoder för att utföra 
användbarhetstester är t.ex. dataloggar och observation. Det bör därutöver påpekas att 
flera författare i MDI-materialet tenderar att ta för givet att utfrågningsmetoden är ett 
delmoment i användbarhetstester (se t.ex. Shneiderman 1998; Dicks 2002).  
 
En annan metod vilken brukas vid användbarhetstester är att instruera användarna att 
tänka högt  medan de utför uppgifter med produkten för att få veta hur användarna 
upplever interaktionen med produkten som testas (Dumas 2003, s. 1100. Se även 
Dumas & Redish 1999; Lif 1998). En fördel med denna metod är att utvecklarna av ett 
system direkt kan få information om eventuella användbarhetsbrister med systemet (Lif 
1998, s. 20).  
 
Flera potentiella problem med tänka högt-metoden framhålls i litteraturen, exempelvis 
Large et al. (2001) menar att risken finns att användare glömmer att ‘tänka högt’ (s. 
289) och Lif (1998) menar att det inte är särdeles naturligt för användare att ’tänka högt’ 
(s. 20). Ett annat potentiellt problem är att erfarna användare utför uppgifter 
rutinmässsigt och kan därför ha svårigheter med att ‘tänka högt’ (Lif 1998, s. 20; Large 
et al. 2001, s. 289). Ytterligare potentiella problem med denna metod är att användarnas 
beteende kan förändras, t.ex. kan användarnas interaktionstrategier bli mindre flexibla 
och prestationstiden kan förändras (antingen bli effektivare eller bli ineffektivare) vid 
bruk av denna metod (Dumas & Redish 1999, s. 279f.).  
 
Invändningarna emot tänka högt-metoden tenderar dels att fokusera på i vilken mån 
metoden avger relevant information och dels att fokusera på huruvida användarens 
beteende förändras när de ‘tänker högt’. Det kan säkerligen kännas onaturligt för vissa 
användare att ‘tänka högt’ och både mängden information (möjligen även dess relevans) 
och prestationer kan troligen påverkas av detta. Vad gäller invändningen att erfarna 
användare agerar rutinmässigt och därmed kan ha svårigheter att ‘tänka högt’, torde det 
förutsätta att användargränssnittet som testas och/eller uppgifterna som utförs är 
tämligen välbekanta för användarna, vilket det i många fall säkerligen kan vara.  
 

2.4.4 Dataloggar 
 
Att studera dataloggar är en annan användarbaserad metod. Genom denna metod 
inhämtas information av hur användaren agerar i ett gränssnitt genom att samla ihop 
data med hjälp av mjukvara i den elektroniska utrustning användaren brukar 
(Shneiderman 1998, s. 146. Se även Lazar 2003). Detta möjliggör att få detaljerad 
information om användares agerande med ett gränssnitt. Invändningarna emot 
dataloggningsmetoden kommer främst från Large et al. (2001), vilka identifierar ett 
flertal potentiella problem vid bruk av dataloggar. Large et al. (2001) menar att det finns 
en risk att studiematerialet blir väldigt stort, svårigheter att veta var sökningar börjar 
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eller slutar och vad målet med en enskild sökning är, samt att materialet från 
dataloggarna inte förtäljer vem användaren är (s. 289f.). Invändningarna från Large et 
al. (2001) utgår ifrån en situation där dataloggningsmetoden används på ett 
ickekontrollerat material, dvs. inte i en situation där användarna t.ex. har instruerats att 
utföra specifika arbetsuppgifter utan i en situation där dataloggar samlas in från databas 
utan att avgränsa användare eller ge dem specifika arbetsuppgifter.15 Large et al. har en 
poäng i att vid en sådan situation kan dataloggningsmetoden möjligen vara problematisk 
att bruka, men som generell kritik mot denna metod innehåller invändningarna 
uppenbara brister. Däremot torde det vara relevant att dataloggar ger den information 
som krävs för att kunna utföra en adekvat analys, t.ex. när sökningar börjar och slutar. 
Detta ter sig emellertid främst som en teknisk fråga och är då inte en adekvat 
invändning emot metoden i sig. 
 
Det finns således flera potentiella problem med de enskilda användarbaserade 
metoderna. Det förekommer därutöver invändningar emot användbarhetstester på en 
mer generell nivå, exempelvis Dicks (2002) menar med stöd av Jeffrey Rubin att 
tillfredsställande resultat från användbarhetstester inte bevisar att produkten kommer att 
vara användbar och att användbarhetstester alltid är en artificiell situation (s. 28). Detta 
påstående är troligen korrekt, men torde då vara ofrånkomliga osäkerhetsmoment vid 
användarbaserade studier.16 Beroende på att användarbaserade studier redan är 
artificiella situationer, torde det vara relevant att sträva efter att de faktorer som brukas i 
en studie (t.ex. uppgifter och användare) i högsta möjliga mån är representativa för 
produktens användningsområde för att möjliggöra adekvata resultat. 
 
Shneiderman (1998) menar att en brist med användbarhetstester är att fokus blir på 
förstagångsbruk av systemet och det blir därmed svårt att veta utifrån ett 
användbarhetstest hur bruket av produkten ifråga ser ut efter en längre tidsperiod (s. 
132. Se även Lif 1998; Hornbæk 2006). Denna invändning är rimligtvis korrekt vid 
användbarhetstester på nya produkter och/eller produkter med nya användare, men 
gäller inte nödvändigtvis i samma utsträckning om ett användbarhetstest utförs på en 
äldre produkt (t.ex. innan en ny version av produkten ska utvecklas) med användare 
vilka är erfarna brukare av produkten ifråga.  
 
I flertalet funna artiklar diskuteras användbarhetstesters reliabilitet. I exempelvis 
artikeln Comparative evaluation of usability tests av Molich et al. (1999) redovisas en 
jämförande studie av användbarhetstester där fyra professionala användbarhetsgrupper, 
oberoende av varandra, testade användbarheten på samma produkt. Resultatet av den 
jämförande studien var att det fanns en mängd skillnader mellan de olika 
användbarhetsgruppernas metoder och resultat, exempelvis upptäckte de fyra grupperna 
sammanlagt 141 st. användbarhetsproblem men bara ett problem upptäcktes av samtliga 
fyra laboratorier (s. 83). Kessner et al. (2001) hävdar i artikeln On the reliability of 
usability testing att ovanstående studie (Molich et al. 1999) har brister vilket kan ha 
påverkat resultatet, såsom att samtliga användbarhetsgrupper inte testade samma 
egenskaper och att två av grupperna var studentgrupper. Kessner et al. presenterar en 
liknande studie utan de påstådda brister studien i ovanstående artikel hade. I den nya 
studien utförde fyra professionella användbarhetsgrupper användbarhetstester på samma 
produkt. Sammanlagt upptäckte användbarhetsgrupperna 36 st. användbarhetsproblem 
                                                 
15 Large et al. exemplifierar med loggar från en Online Public Access Catalogue ( OPAC) (2001, s. 289).  
16 Ett undantag från detta är möjligen en situation där användarna inte är medvetna om att deras agerande 
observeras. 
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men inget problem upptäcktes av samtliga grupper (2001, s. 97).  
 
De två presenterade studierna ovan indikerar att användbarhetstester har 
reliabilitetsproblem. En fö reteelse kan emellertid vara värd att påpeka; i Molich et al. 
(1999) påtalades det att användbarhetsgrupperna brukade sig av olika metoder (s. 83) 
och i Kessner et al. (2001) var grupperna instruerade att använda sina brukliga 
användbarhetstestmetoder (s. 97) (vilka dessa metoder var redovisades emellertid inte). 
Frågan är; om användbarhetsgrupperna brukade sig av olika metoder vid 
användbarhetstesterna, är det då särdeles anmärkningsvärt att de kom fram till olika 
resultat? Diskussion angående olika metoders kapacitet att finna användbarhetsproblem 
förekom inte i artiklarna. Anledningen till detta är säkerligen beroende på artiklarnas 
syfte men möjligen även beroende på att det inte är ovanligt att flera olika metoder 
begagnas i användbarhetstester (se avsnitt 2.6 Bruk av flera metoder).  
 
En annan invändning mot att bruka sig av användarbaserade utvärderingar, dvs. både 
utfrågning och användbarhetstester, är att metoden ofta utförs på ett otillräckligt antal 
användare (se t.ex. Redish et al. 2002; Dicks 2002), vilket skulle kunna innebära att 
adekvata resultat inte produceras. Detta väcker frågan; hur många användare krävs det 
för att utföra en användbarhetstudie vilken kan producera adekvata resultat? MDI-
forskaren Jakob Nielsen menar att det är tillräckligt med att bruka fyra-fem användare i 
ett test för att finna 80 procent av användbarhetsproblemen med en produkt (refererad i 
Dicks 2002, s. 27). Detta påstående är emellertid, enligt Bailey i Redish et al. (2002), 
ifrågasatt på flera håll. Bailey har genom matematisk beräkning kommit fram till 
följande; för att med 90 procentig säkerhet kunna finna användbarhetsproblem vilket 
berör 99 procent av användarna krävs det omkring 110 användare i ett test (Redish et al. 
2002, s. 886).17 Värt att nämna är att Hornbæk (2006) inte berör antalet användare i de 
användbarhetsstudier denne undersökte, i Gray och Salzman (1998) nämns att det finns 
olika uppfattningar om antalet nödvändiga användare för att producera adekvata resultat 
(s. 14) och Kujala och Kauppinen (2004) hävdar att det kan räcka med sex st. användare 
för att få i högsta grad användbar information men att 
 

[t]he precise number of necessary users is difficult to define, and it depends on the case. For 
example, the number of users depends on how much variability there is among users and how 
many user roles are represented. (s. 300).  

 
Det framkommer således olika uppfattningar i MDI- litteraturen om vilket antal 
användare som är tillräckligt för att åstadkomma adekvata resultat. Det torde vara 
rimligt, vilket påpekas av Kujala och Kauppinen (2004), att desto fler användare som 
brukas, desto mer torde risken för missvisande resultat minska (s. 300).  
 

2.5 Granskningsbaserade utvärderingar 
 
Granskningsbaserade utvärderingar är den äldsta formen av användbarhetsmetoder 
Cockton et al. 2003, s. 1120). Granskningsbaserade utvärderingar innebär att 
utvärderare studerar en produkts användbarhet, med andra ord är inga användare 
inblandade vid denna typ av utvärdering. Det finns flera olika metoder att tillgå.  

                                                 
17 Det är oklart, på grund av uppsatsförfattarens bris tande kunskap, vilken vikt som bör läggas vid de 
matematiska beräkningarna. Här används de enbart i syftet att påvisa det faktum att Nielsens påstående är 
kritiserat. 
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En granskningsbaserad metod är kognitiv genomgång (från eng. cognitive walkthrough). 
Denna metod innebär att utvärderare ‘går igenom’ produktens gränssnitt genom att 
utföra uppgifter och utifrån ett antal frågor försöker gissa sig till hur användare agerar 
vid olika situationer (Dumas & Redish 2002, s. 68. Se även Cockton et al. 2003).  
 
Utvärderingsriktlinjer är den äldsta formen av användbarhetsmetoder. Metoden innebär 
att en produkt jämförs med en större serie (hundratals) användbarhetsriktlinjer (Cockton 
et al. 2003, s. 1120, 1123; Lazar 2003, s. 726).  
 
Den mest frekvent brukade användbarhetsmetoden är heuristisk utvärdering vilken 
innebär att en produkts användbarhet mäts utifrån en granskning av användargränssnitt 
baserat på en mindre samling regler (tiotal). Dessa regler härstammar från 
utvärderingriktlinjer. (Cockton et al. 2003, s. 1122; Lif 1998, s. 21).  
 
Genom att använda granskningsbaserade utvärderingar är det möjligt att på ett tidigt 
stadium upptäcka potentiella användbarhetsbrister (Cockton et al. 2003, s. 1121; Lif 
1998, s. 21). Det finns emellertid flera potentiella problem vid bruk av 
granskningsbaserade metoder, exempelvis Shneiderman (1998) menar att de kan vara 
problematiska om inte utvärderaren besitter kunskap om området där produkten ska 
användas och hävdar därutöver att det är problematiskt att förutse hur användare 
kommer att bruka ett specifikt användargränssnitt (s. 127. Se även Cockton et al. 2003; 
Dumas & Redish 1999). Gray och Salzman (1998) hävdar att desto fler utvärderare som 
deltar i en studie, desto mindre risk för att en ’avvikande’ utvärderare ska påverka 
resultaten och därmed konstruera ’avvikande’ resultat (s. 12-14), vilket torde vara en 
högst rimlig utgångspunkt.  
  

2.6 Bruk av flera metoder 
 
Redogörelsen ovan för olika metoder i användbarhetsstudier har fokuserat på metoderna 
främst då de brukas enskilt. I praktiken kan flera olika metoder brukas i samma studie 
och kombinationer av olika metoder kan därtill förekomma. I flertalet MDI-källor 
rekommenderas bruk av flera metoder i användbarhetsstudier, exempelvis Cockton et 
al. (2003) menar att granskningsbaserade metoder är ett oumbärligt komplement till 
användbarhetstester, då de medför möjligheten att eliminera flertalet 
användbarhetsproblem innan användbarhetstester utförs, vilket innebär att den tid och 
de resurser som behövs läggas på användbarhetstester minskar (s. 1134). Liknande 
resonemang förs av Dumas (2003) vilken menar att granskningsbaserade metoder 
kompletterar användbarhetstester då det med hjälp av tester inte finns möjlighet att testa 
samtliga funktioner på en produkt (s. 1101) och Shneiderman (1998) föreslår att 
användbarhetstester kompletteras med enkäter (s. 132). Även Large et al. (2001) menar 
att det bästa tillvägagångssättet är att nyttja flera olika metoder samtidigt (s. 289f.). Det 
finns därtill, enligt Dumas (2003), en tendens till att gränserna mellan olika metoder blir 
svagare (s. 1094). Utan att här behandla vilka metoder som bör kombineras för att 
uppnå adekvata resultat, torde det vara rimligt att utgå från att bruk av flera olika 
metoder ökar möjligheten att uppnå detta. 
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2.7 Användbarhet på world wide web  
 
Fokus för användbarhetsstudier inom MDI utvidgades i och med framväxten av webben 
och webbaserade användargränssnitt. De problem vilka kan uppstå för användare vid 
bruk av grafiska användargränssnitt kan även uppstå vid bruk av webbaserade 
användargränssnitt. Grafiska- och webbaserade användargränssnitt är på många sätt 
identiska: de kan bestå av ikoner, menyer, länkar, formulär, inneha sökfunktioner et 
cetera (Rowley & Farrow 2000, s. 117) och produkten kan vara utformad antingen till 
en generell eller en specifik användargrupp. Det finns emellertid ett flertal skillnader:  
‘traditionella’ användbarhetstester utfördes på system där konstruktören av systemet 
ifråga bestämde hur det skulle se ut, samt varifrån och hur användarna kunde navigera. 
På webben däremot är utseendet till viss del beroende av vilken utrustning 
(hårdvara/mjukvara) användaren nyttjar sig av och användarna har mycket större 
kontroll över hur de vill navigera, t.ex. kan de ta sig in på en webbplats från en mängd 
olika platser och kan med hjälp av en webbläsare navigera tämligen fritt. Detta är 
företeelser vilka det rimligtvis bör tas hänsyn till vid användbarhetsstudier för system 
avsedda att brukas via webben (Badre 2002, s. 231f.; Nielsen 2001, s. 8f.). 



 17  

3. Tidigare forskning 
 
Uppsatsförfattaren har inte påträffat någon biblioteks- och informationsvetenskaplig 
studie liknande den som ska utföras i denna uppsats. Studien i uppsatsen liknar 
emellertid på flera sätt MDI-forskaren Kasper Hornbæks studie som redovisas i artikeln 
Current practice in measuring usability: Challenges to usability studies and research 
(2006). Det är således på sin plats att redogöra för artikeln ifråga.  
 
Artikeln utgår från syftet att granska hur användbarhet mäts och att analysera problem 
med användbarhetsmåtten som brukas. Studien baseras på en granskning av 180 
användbarhetsstudier publicerade i MDI-tidskrifter mellan 1999-2001 (Hornbæk 2006, 
s. 79-81). Användbarhetsstudierna valdes ut efter följande tre kriterier: 
  

• Studien ska redovisa kvantitativ data (antingen i metod- eller resultatdel).  
 

• Studien ska utvärdera interaktionskvaliteten mellan användare och 
användargränssnitt.18 Studier vars fokus är på att undersöka kognitiva modellers 
förmåga att förutse mänskligt agerande utesluts därmed.  
 

• Jämförelserna i studien ska bruka mått vilka beskriver skillnader i interaktionen 
med användargränssnitt, exempelvis mellan datorsystem, organisationer, 
uppgifter, över tid et cetera (ibid., s. 79).  

  
De 180 undersökningarna klassificeras utefter aspekterna effectiveness, efficiency och 
satisfaction från ISO:s användbarhetsdefinition på grund av att ”its three groups of 
measures are widely accepted to concern distinct measures and because it seemed 
instrumental in establishing a first overview of the measures used.” Inom varje aspekt 
delas användbarhetsstudierna in i ytterligare undergrupper utefter typ av mått (ibid., s. 
82).  
 

3.1 Effectiveness-mätmetoder 
 
Detta mättes i studierna genom t.ex. 
 
� Exakthetsmått: såsom antal fel användare gjorde vid utförandet av en uppgift. 

Här brukas även det i IR-sammanhang vanliga måttet precision.  
 

� Recallmått: en metod för att mäta i vilken mån en användare kommer ihåg 
företeelser på produktens gränssnitt.19 
 

� Fullständighetsmått: strävar efter att mäta i vilken utsträckning användare löste 
specifika uppgifter.  
 

                                                 
18 I samband med användbarhet tenderar Hornbæk att bruka begreppet kvalitet såsom synonymt  med 
användbarhet.  
19 Termen recall i användbarhetsstudier skiljer sig därmed (åtminstone i detta fall) i betydelse jämfört 
med den betydelse termen ges i IR-studier inom B&I, där det är ett mått för produktens funktionalitet.  
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� Expert- och användarutvärdering: strävar efter att mäta resultatet av bruket av  
produkten genom att låta ämnesexperter utföra en kvalitetskontroll eller låta 
användarna utvärdera resultatet av bruket av produkten (ibid., s. 82-84).  

 

3.2 Efficiency-mätmetoder 
 
Detta mättes i studierna genom t.ex.  
 
� Tidsmått: den tid det tar för användare att, helt eller delvis utföra specifika 

uppgifter eller den tid som spenderas vid olika delar av produkten.  
 

� Imatningsfrekvens: termer inskrivna av användare under viss tidsperiod.  
 

� Användarmönster: den mängd information som brukas av användaren eller den 
frekvens som olika funktioner brukas.  
 

� Mental ansträngning: hjärtklappsmätning eller den ansträngning användarna 
ansåg sig uppleva (dvs. utfrågning). (ibid., s. 84-87).  

 

3.3 Satisfaction-mätmetoder  
 
Detta mättes i studiematerialet genom två huvudsakliga metoder: utfrågning eller 
observation, vilket sker genom t.ex:  
 
� Standardiserade frågeformulär: bruk av sådana, t.ex. QUIS.  

 
� Preferenser: användaren tillfrågas vad denne föredrar eller slutsatser dras genom 

observation av vilket gränssnitt användaren väljer.  
 

� Tillfredsställelse med gränsnittet: huruvida gränssnittet generellt är lättanvänt 
eller specifika delar av gränssnittet är tillfredsställande. Mäts genom exempelvis 
utfrågning, hjärtklappsmätning eller genom att registrera t.ex. negativa 
kommentarer då gränssnittet brukas (ibid., s. 87-91).  

 

3.4 Analys av mått och metoder 
 
I de olika studierna brukades ett stort antal olika typer av måttenheter vid mätning av 
samma fenomen. Detta fenomen visade sig specifikt vad gällde måttenheter i de 
frågeformulär vilka brukades för att mäta satisfaction (ett stort antal olika måttenheter 
brukades också vid mätning av effectiveness). Hornbæk menar att detta sker trots att det 
finns standardiserade frågeformulär för att mäta satisfaction (nämnt ovan). Enligt 
Hornbæk kan bruket av nya måttenheter i vissa typer av studier vara motiverat men att 
detta inte är fallet i många av de undersökta studierna då en stor del av studierna enbart 
mäter om systemen var lättanvända och noterar därtill att det i studier sällan refereras 
till tidigare forskning där specifika frågor har använts och frågornas validitet studeras 
sällan (ibid., s. 91). Hornbæk hävdar att detta fenomen försvårar jämförelser mellan 
olika studier och att ”[t]he utility of studies that reinvent measures or explore 
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satisfaction measures without any assessment of reliability or validity is doubtful.” 
(ibid., s. 94). (10 av de 112 undersökningar vilka mätte satisfaction redovisade en 
reliabilitets/validitetsgranskning (ibid., s.91)). 
 
Ett annat fenomen vilket Hornbæk anmärker på är vilken typ av måttstockar som brukas 
och vad för slutsatser som rimligen kan dras från dessa. Hornbæk menar att en del 
studier använder måttstockar som, i det sammanhang de nyttjas, endast svårligen kan 
tolkas som indikatorer på användbarhet, t.ex. i en studie, i vilken tre användargränssnitt 
jämfördes, brukades antalet besökta webbsidor av användarna som måttstock på 
användbarhet (ibid., s. 86). Ett annat fenomen förekommande i studierna, vilket 
Hornbæk anmärker på (nämnt ovan), är att genom bruk av utfrågningsmetoden, mäta 
användarprestationer (ibid., s. 91).  
 
I en del studier mättes användbarhet genom att mäta olika företeelser, vilka sedan slogs 
ihop till ett gemensamt värde, exempelvis i en studie dividerades måtten kvalitet på 
lösning med tid till lösning. Värdet från denna division brukades därefter för att jämföra 
användbarheten mellan två gränssnitt. Enligt Hornbæk är problemet här att det utifrån 
detta sammanslagna värde inte är möjligt att veta vad som orsakar vad och utifrån detta 
mått utföra en jämförelse mellan gränssnitten (ibid., s. 84). Många studier 
kvalitetskontrollerade dessutom inte i vilken mån användare hade löst uppgifter 
tillfredsställande (t.ex genom att låta en ämnesexpert kontrollera uppgiften) vilket, 
enligt Hornbæk, innebär att den delen av användbarheten inte kan bedömas (ibid., s. 
97).  
 
Hornbæk identifierade således ett antal problem med hur användbarhet mättes i de 
undersökta studierna och föreslår utifrån dem ”a working model for usability measures 
and research challenges”. 20 Tre företeelser angående modellen poängteras specifikt i 
artikeln:  
 

• Modellen innehåller metoder och frågor att ta hänsyn till när mätmetoder för en 
användbarhetsstudie väljs ut.  
 

• Modellen innehåller forskningsfrågor angående användbarhetsmått. 
 

• Modellen kan sägas innehålla förslag på förbättringar av ISO:s 
användbarhetsdefinition (ibid., s. 96).  

 
Det är den första företeelsen som innehåller delar vilka torde vara relevanta för studien i 
denna uppsats, då de övriga två företeelserna snarast vänder sig specifikt till MDI-
samfundet och därmed är utanför fokus för denna studie. Hornbæk delar upp 
mätmetoder i subjektiva och objektiva mått: med subjektiva mått avses mått som mäter 
attityder, åsikter et cetera (t.ex. genom utfrågning). Med objektiva mått avses mått som 
inte är beroende av en användares uppfattningar. Objektiva mått mäts genom t.ex. 
tidtagning. Uppdelning i subjektiva/objektiva mått görs för att resultatet kan påverkas 
beroende av vilken metod som brukas (subjektiv/objektiv) och beroende på syftet med 
systemet kan det vara relevant att mäta olika företeelser. Hornbæk illustrerar detta med 
den tid som en användare spenderar med ett system: beroende på syftet med produkten 

                                                 
20 Modellen redovisas inte grafiskt i denna uppsats, då det inte anses nödvändigt. Modellen är redovisad 
grafiskt på s. 96 i Hornbæk (2006). 



 20  

kan det vara relevant att fokusera på objektivt gången tid och/eller subjektivt upplevd 
tid hos användaren, då upplevelser av tid och faktiskt gången tid nödvändigtvis inte är 
samstämmiga (ibid., s. 91f., 96).  
 
Hornbæk föreslår här även ett antal frågor att ta hänsyn till vid val av metoder och som 
denne efterlyser mer forskning kring. Frågorna är angående relationer mellan 
användbarhetsaspekter, relationer mellan objektiva/subjektiva mått, bruk av 
valida/standardiserade mått, om lärbarhet/bruk under en längre tidsperiod bör studeras 
och om studien ska fokusera på mikro- och/eller makronivåer av användbarhet (ibid., s. 
96).  
 
Vilka av ovanstående delar som är relevanta och vilken hänsyn som ska tas till dem är 
ett val som, enligt Hornbæk, är beroende på i vilken kontext användbarhetsstudien 
ifråga ska utföras inom. 
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4. Metod och material 
 
Den ursprungliga tanken med studien i denna uppsats var en strävan att undersöka vilka 
metoder som brukas i användbarhetsstudier i B&I. Det finns emellertid inte tid till att 
utföra en heltäckande studie över vilka metoder som har brukats i användbarhetsstudier 
i B&I. Studien (och således undersökningsmaterialet) i denna uppsats begränsar sig till 
nio st. artiklar från den biblioteks- och informationsvetenskapliga tidskriften Journal of 
the American Society for Information Science and Technology (JASIST) utgivna under 
åren 2001-2005.21 JASIST valdes ut som studieobjekt främst på grund av att det är 
uppsatsförfattarens uppfattning att JASIST är en central tidskrift inom B&I. JASIST 
innehar därtill en hög position i citeringsdatabasen Journal Citation Reports (ISI Web 
of Knowledge, 2005) och samtliga publicerade artiklar i JASIST är granskade innan 
publicering (peer review). Det finns emellertid fler än nio st. användbarhetsstudier 
under de fem år som undersökningen i uppsatsen täcker. Vid den första granskningen av 
JASIST identifierades 13 st. artiklar, men fyra artiklar valdes bort då de vid en närmare 
granskning inte ansågs innehålla användbarhetsstudier. Denna analys visade sig senare 
vara felaktig och tre av artiklarna hade varit lämpliga att analysera i denna studie. Inga 
specifika urvalskriterier (förutom de generella kriterier som brukades för att identifiera 
användbarhetsstudier) tillämpades vid urvalet. Den begränsade omfattning vilken 
studien i denna uppsats täcker är av sådan art att materialet svårligen kan sägas vara 
representativt för de metoder vilka brukas i B&I vid användbarhetsstudier. Däremot kan 
materialet ses som representativt för de användbarhetsstudier som redovisades i JASIST 
under åren 2001-2005. 
 
De metoder som brukas för att mäta användbarhet och diskussionen kring 
problematiken vid mätning av densamma baseras på en mängd olika källor från MDI-
området. En del källor brukas emellertid i högre grad än övriga källor, vilket beror på att 
mätning av användbarhet, och potentiell problematik med mätmetoder, diskuteras (mer 
eller mindre) ingående i dessa källor. Källorna består av artiklar och böcker inom MDI. 
Boken A practical guide to usability testing (1999) av Joseph A. Dumas och Janice C. 
Redish är en av dessa källor, vilken innehåller en ingående redogörelse av 
användbarhetstester. En annan bok är Ben Shneidermans Designing the user interface: 
Strategies for effective human-computer interaction (1998). Källmaterialet består 
därutöver av främst två artiklar från boken The human-computer interaction handbook: 
Fundamentals, evolving technologies, and emerging applications (2003) av Julie A. 
Jacko och Andrew Sears (red.). Här återkommer Joseph A. Dumas som författare till 
artikeln User-based evaluations (2003). I den andra artikeln, Inspection-based 
evaluations (2003) av Cockton et al., ligger fokus på mätmetoden granskningsbaserade 
utvärderingar. Den tidigare nämnda artikeln Current practice in measuring usability: 
Challenges to usability studies and research (2006) av Kasper Hornbæk (publicerad i 
tidskriften International Journal of Human-Computer Studies22) är även en av dessa 
källor. Den studie som ska utföras i denna uppsats liknar på flera sätt studien i 
Hornbæks artikel (en utförlig genomgång av denna artikel redovisas i kapitel 3 Tidigare 

                                                 
21 Fokus för tidskriften är: ”This journal serves as a forum for new research in information transfer and 
communication processes in general, and in the context of recorded knowledge in particular. Concerns 
include the generation, recording, distribution, storage, representation, retrieval, and dissemination of 
information, as well as its social impact and management of information agencies.” (ASIST digital library 
2006). 
22 Även samtliga artiklar i denna tidskrift genomgår granskning (peer review).  
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forskning).  
 
Flertalet av de potentiella problem och brister i användbarhetsstudier vilka beskrivs i 
dessa källor är emellertid inte unika för det nämnda litteraturmaterialet ovan, utan finns 
beskrivna även i andra källor (se t.ex. Lif 1998; Dicks 2002). Det kan mellertid inte 
uteslutas att det kan finnas brister i reliabilitet och validitet i källmaterialet. Det är 
därför lämpligt att även de påstådda bristerna och problemen med användbarhetsstudier 
i litteraturmaterialet studeras kritiskt (se kapitel 2 Bakgrund). Det är emellertid till 
syvende och sist uppsatsförfattaren vilken ska tolka materialet i studien i denna uppsats. 
Det kan därmed inte helt uteslutas att om en annan individ utfört studien, hade denne 
möjligtvis (åtminstone delvis) kunnat tolka materialet på ett annorlunda sätt än som nu 
görs. Det är dock uppsatsförfattarens mening att den tolkning av användbarhet och 
användbarhetsstudier stämmer överens med vedertagna tolkningar.  
 
Genomgången av metoder vilka brukas i användbarhetsstudier är en introduktion till 
användbarhetsmetoder och inte en fullständig genomgång av brukade metoder. Valet av 
redovisade metoder är taget utifrån hänsyn till de metoder vilka, enligt 
uppsatsförfattarens förståelse, är mest frekvent förekommande i användbarhetsstudier 
(för ytterligare metoder se t.ex. Cockton et al. 2003; Dumas & Redish 1999; 
Shneiderman 1998).  
 
I denna uppsats skall en kritisk analys över vilka metoder som brukas i 
användbarhetsstudier i biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning utföras. 
Ovan nämndes att studien i denna uppsats på flera sätt liknar MDI-forskaren Kasper 
Hornbæks studie. Det finns emellertid ett flertal skillnader. Den främsta skillnaden är att 
Hornbæk utför en undersökning av användbarhet inom MDI medan det i denna uppsats 
undersöks studier av användbarhet inom B&I, närmare bestämt studier publicerade i 
tidskriften JASIST under åren 2001-2005. En annan skillnad är att Hornbæk redovisar 
en undersökning av 180 användbarhetsstudier på cirka 20 sidor, vilket medför att varje 
enskild studie inte kan redovisas i någon större utsträckning. Hornbæk redogör inte för 
innehållet i varje artikel, utan ger enskilda exempel på, vad som i artikelns 
sammanhang, uppfattas som anmärkningsvärda fenomen. I studien i denna uppsats ges 
det emellertid utrymme för redogörelse av varje enskild artikel. Genom detta 
förfaringssätt är det möjligt att grundligt studera hur användbarhetsstudier utförs i B&I-
sammanhang. I Hornbæks artikel klassificeras dessutom studier utefter vad en studie 
mäter baserat på aspekter från ISO:s definition av användbarhet (effectiveness, 
efficiency och satisfaction). I studien i denna uppsats brukas ett annorlunda 
förfaringssätt då de enskilda artiklarna redovisas grundligt. Artiklarna sorteras efter årtal 
och författare.  
 
Hornbæks kriterier för att inkludera en användbarhetsstudie i dennes undersökning har 
delvis brukats i studien i denna uppsats. Första kriteriet innebar att enbart studier vilka 
redovisade kvantitativa data skulle inkluderas. Hornbæk motiverar inte varför denne 
exkluderar användbarhetsstudier vilka inte kvantifierar resultat. Kravet uppfattas av 
uppsatsförfattaren som onödigt strängt. Det torde inte vara orimligt att utföra adekvata 
användbarhetsstudier utan att uppvisa studieresultatet i kvantitativa siffror. Därför 
brukas inte detta kriterie i studien i denna uppsats. Det andra kriteriet innebar att endast 
interaktionen mellan användare och gränssnitt skulle studeras. Studier vilka testade 
kognitiva modellers hållbarhet togs inte med i Hornbæks undersökning. Detta kriterie är 
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rimligt då fokus ligger på användbarhet och har följts även i studien i denna uppsats.23 
Det tredje kriteriet i Hornbæks undersökning innebar att enbart studier vilka beskrev 
skillnader skulle inkluderas. Detta kriterie har av uppsatsförfattaren uppfattas som 
svårtolkat. Kriteriet ter sig rimligt ur synpunkten att ett gränssnitts användbarhet många 
gånger är relativt. Frågan är emellertid om användbarhetsstudier vilka undersöker en ny 
typ av användargränssnitt (där det inte finns fenomen att relatera till), enligt detta 
kriterie, skulle exkluderas från studien. Detta uppfattas inte som rimligt (om denna 
tolkning nu är korrekt). Därför har det tredje kriteriet inte följts i studien i denna 
uppsats.  
 
För att identifiera och därmed kunna välja ut artiklar där användbarhetsstudier beskrivs i 
tidskriften JASIST, brukas ISO:s användbarhetsdefinition: ”[The] [e]xtent 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.” (ISO 1998, s. 2).24 Studier 
vilka är aktuella för analys behöver inte innehålla en studie av samtliga aspekter av 
ISO-definitionen (effectiveness, efficiency och/eller satisfaction), utan valet utförs 
utefter huruvida studierna i något avseende mäter ”[the] [e]xtent to which a product can 
be used by specified users to achieve specified goals…in a specified context of use.” 
Uttycket ”specified goals” har i studien givits en tämligen bred innebörd och avser de 
mål som de undersökta produkterna i användbarhetsstudierna är tänkt att brukas till, 
dvs. att ”specified goals” kan t.ex innebära i vilken mån användaren kan navigera 
behändigt i ett användargränssnitt. Det behöver inte heller (i de utvalda studierna) 
explicit uttryckas att en användbarhetsstudie utförs och inte heller hävdas att 
effectiveness, efficiency och/eller satisfaction mäts, utan det avgörs av uppsatsförfattaren 
utifrån ISO-definitionen.  
 
Det är inte bara metoder och aspekter som ska studeras i denna uppsats, utan även de 
slutsatser som dras, baserat på brukade metoder. Skälet till detta är att det inte finns en 
förutbestämd korrelation mellan brukade metoder och slutsatser, dvs. att även om det i 
en studie brukas metoder som rimligtvis inte kan anses producera adekvata resultat 
innebär detta inte per automatik att slutsatserna som dras är inadekvata. Detta då de som 
utfört studien kan vara medvetna om de brukade metodernas brister och anpassa 
slutsatserna till detta faktum. Vad gäller slutsatsanalysdelen i studien kommer den att 
baseras på Cockton et al. (2003) och Gray och Salzman (1998).  
 

4.1 Analysmetod 
 
Resultat- och analysdelen utförs genom en granskning av artikelmaterialet baserat på ett 
antal förberedda underfrågeställningar, konstruerade utifrån de tre 
huvudfrågeställningarna (se avsnitt 1.1.2 Frågeställningar), och utgår från 
redovisningen av användbarhet, potentiella problem och brister i användbarhetsstudier i 
bakgrundsavsnittet och i Tidigare forskning. De underfrågeställningar vilka brukas för 
att analysera materialet är indelade i två grupper (metodfrågor och slutsatsfrågor) och 
redovisas nedan. 
 

                                                 
23 Detta ska emellertid inte tolkas som att samtliga användbarhetsstudier vilka brukar sig av en modell 
(kognitiv eller annan) utesluts, utan det är studier där fokus ligger på att jämföra användarnas agerande 
med en modell av hur användare agerar som utesluts.  
24 Uppsatsförfattarens kursiveringar.  
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4.1.1 Metodfrågor  
 

• I vilket syfte utförs studien? Vilken/vilka metoder brukas (användar- och/eller 
granskningsbaserade metoder)? 
 

• Vid bruk av användarbaserade metoder; hur många användare nyttjas i studien? 
Kan användarna i studien rimligen antas vara representativa för tänkta 
slutanvändare?  
 

• Vid bruk av användbarhetstester; testas en produkts samtliga funktioner? Vad 
mäts i testet (t.ex. mätning av tid)? Om användare slutför uppgifter i testet; 
vilken typ av uppgifter utförs? Kvalitetskontrolleras uppgifterna (t.ex. av 
ämnesexpert)?  
 

• Vid bruk av utfrågningsmetoden; nyttjas den till att objektivt mäta användbarhet 
och/eller för att mäta subjektiva värderingar? Brukas standardiserade 
frågeformulär och/eller utgår den specifika utfrågningsmetoden från tidigare 
utförd forskning inom området? 
 

• Vid bruk av observationsmetoden; hur utförs den (inspelning och/eller fysisk 
observation)? Kompenseras observationsmetodens potentiella tolkningsproblem 
genom bruk av andra metoder?  
 

• Vid bruk av dataloggningsmetoden; är materialet kontrollerat, dvs. är det möjligt 
i loggarna att få information om t.ex. specifika användares agerande? 
 

• Vid bruk av granskningsbaserade utvärderingar; vem utför utvärderingen (t.ex. 
användbarhetsexpert eller gränssnittsutvecklare)? Hur många utvärderare 
studerar användargränssnittet?  
 

• Hur bearbetas resultatet av de brukade mätmetoderna i studien (t.ex. 
sammanförs två olika mätvärden för att få fram ett sammanfattande 
användbarhetsvärde)? 
 

• Vilka aspekter av användbarhet mäts (effectiveness, efficiency och/eller 
satisfaction) i studierna?  
 

4.1.2 Slutsatsfrågor  
 
I studien i denna uppsats ska det även undersökas i vilken mån det i de undersökta 
artiklarna kan sägas dra adekvata slutsatser utifrån de utförda studierna. Vad menas då 
med adekvata slutsatser? Med adekvata slutsatser avses i denna uppsats slutsatser som 
inte kan sägas ha brister i främst extern validitet och slutsatsvaliditet.  
En studie brister i extern validitet om det i slutsatserna görs generaliseringar till 
företeelser utanför det som undersökts i studien, t.ex. om det i en användbarhetsstudie 
har undersökts i vilken mån studenter med datorvana framgångsrikt interagerar med ett 
specifikt användargränssnitt och det i slutsatserna generaliseras över studenter som 
helhet, finns det externa validitetsbrister i slutsatserna, då studenter som helhet inte har 
studerats. Med bristande slutsatsvaliditet avses att de slutsatser som dras inte har 
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undersökts i studien eller att resultatet av studien motsäger slutsatserna. (Cockton et al. 
2003, s. 1125f.; Gray & Salzman 1998, s. 217). 
 

• Vilka slutsatser dras i artiklarna? Är slutsatserna adekvata (ur reliabilitets- och 
validitetsynpunkt) med hänsyn taget till det som mäts i studierna?  
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5. Resultat och analys 
 
Artikelmaterialet består av nio st. artiklar från tidskriften JASIST. Urvalet utfördes på 
artiklar i tidskriften utgivna mellan åren 2001-2005. Artiklarna var mellan 8-18 sidor 
långa. I de redovisade studierna i artikla rna utfördes olika former av 
användargränssnittstudier. Flertalet studier i artiklarna var av jämförande karaktär, 
såsom jämförelser mellan olika webbaserade webbkatalogers gränssnitt, olika 
gränssnittskonstruktioner och jämförelser mellan nya och äldre användargränssnitt. I 
flera studier undersöktes systemprototyper. I redogörelsen nedan är de sorterade efter 
författare och årtal.  
 

5.1 Brajnik, Mizzaro och Tasso (2002) 
 
Den första studien vilken ska analyseras i denna uppsats redovisas i artikeln Strategic 
help in user interfaces for information retrieval av Brajnik et al. (2002). 
Artikelförfattarna menar att när ickeexperter direkt interagerar med ett IR-system nyttjar 
de enbart sig av enkla och ineffektiva strategier och för att kunna överbrygga detta 
problem borde användarna få strategisk hjälp. Brajnik et al. föreslår ett samarbete 
mellan användare och IR-system där användaren behåller kontrollen och systemet tillför 
förslag till användaren. Brajnik et al. har utvecklat ett kunskapsbaserat system i en 
strävan att komma åstadkomma detta. Det är detta system, benämnt FIRE (vilket är en 
ny version av ett äldre system) som undersöks i studien (Brajnik et al. 2002, s. 344). 
Studien i artikeln utförs med två övergripande mål:  
 

1. Evaluating the importance and usefulness of the strategic help given by the system, by 
measuring effectiveness of each suggestion (in terms of usefulness and comprehensibility), 
performance of the system, and user’s satisfaction.  
 

2. Analyzing the strategies followed by the users, by means of information gathered on user’s 
behavior. (s.353).25 

 
Ett fenomen värt att kommentera angående målet med studien i artikeln är att författarna 
inte hävdar att studien de har utfört är en användbarhetsstudie (användbarhet nämns 
överhuvudtaget inte i artikeln). Istället strävar de efter att mäta ”importance and 
usefulness ... ”. Likväl har den första delen av studien tolkats som en 
användbarhetsstudie, dvs. en studie vilken undersöker ”[the] [e]xtent to which a product 
can be used by specified users to achieve specified goals ... in a specified context of 
use.” (ISO 1998, s. 2), även om andra termer brukas. Det andra delen av studien kan 
emellertid svårligen betraktas som användbarhetssrelaterad, då fokus i den delen av 
studien är på vilka former av strategier användarna brukar, och inte på i vilken mån 
systemet hjälper användarna att uppnå mål. Analysen av studien kommer att fokusera på 
användbarhetsdelen.  
 
Användbarhetsstudien i artikeln utfördes i två steg: först genom att de minst 
framgångsrika sökstrategierna från en studie (1995) på en äldre version av FIRE-
                                                 
25 Ett anmärkningsvärt och något förvirrande fenomen är att Brajnik et. al. ska mäta ”importance and 
usefulness” genom att mäta bland annat ”effectiveness”. Det anmärkningsvärda är att en av 
beståndsdelarna av måttet ”effectiveness” består av ett av de två begrepp som ska mätas, nämligen 
”usefulness”.  
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systemet, testades på den nya versionen av utvärderarna. Detta skedde genom att, 
utifrån dataloggar från den gamla studien, följa de minst framgångsrika sökstrategiernas 
sökvägar för att ta reda på om den nya versionen av FIRE-systemet kunde prestera 
bättre resultat vilken det, enligt artikelförfattarna, också gjorde:  
 

The results are positive: the system’s hint and advices, if followed by the users, would have 
allowed them to prevent or resolve all the critical situations of the 1995 experiment. (Brajnik et 
al. 2002, s. 353f.).  

  
Den andra delen av användbarhetsstudien bestod av en undersökning där fysiska 
användare brukade den nya versionen av FIRE-systemet. Sex användare deltog i 
studien, varav fyra st. var studenter i datavetenskap och två st. var yrkesverksamma 
forskare inom institutionen för matematik och datavetenskap. Före själva studien 
genomgick användarna ett träningspass. Varje student fick en på förhand konstruerad 
informationsuppgift att lösa av utvärderarna, medan de två yrkesverksamma forskarna 
på egen hand (utifrån sin forskning) konstruerade en informationsuppgift att lösa.26 
Under den tid användarna utförde de ålagda uppgifterna var en utvärderare närvarande 
för att bistå med (enbart) tekniskt understöd, dvs. förklara hur användargränssnittet 
fungerade för användarna. En annan utvärderare studerade användarnas agerande på en 
dator. Användarnas agerande mättes genom bruk av dataloggar, ljudinspelning och 
resultatet av de utförda uppgifterna beräknades genom precision, recall och E-measure 
(genomsnittet av precision och recall). Precision- och recallberäkningarna baserades 
på en jämförelse mellan användarnas utsagor om vilka dokument som var relevanta och 
mellan dokument som innan studien utfördes var klassificerade som relevanta (detta 
gällde enbart de konstruerade uppgifterna). Efter testet intervjuades användarna 
angående intryck och åsikter om att bruka systemet (en del frågor redovisas i artikeln) 
(ibid., s. 354). 
 
I den första delen av studien har en metod snarlik den granskningsbaserade metoden 
kognitiv genomgång nyttjats, då utvecklarna av FIRE-systemet går igenom detta utifrån 
formulerade uppgifter (ibid., s. 353). Brajnik et al. menar att den nya versionen av 
FIRE-systemet hade hjälpt användarna där de misslyckades i den tidigare studien (från 
1995). Denna slutsats är emellertid baserad på förutsättningen att användarna agerar och 
uppfattar systemet på samma sätt som utvecklarna av systemet gör (dvs. Brajnik et al.), 
vilket rimligtvis inte kan tas för givet. Hur många av artikelförfattarna som gick igenom 
systemet och om det gjordes det enskilt eller i grupp redovisas inte. I den andra delen av 
studien utförs även en studie av hur fysiska användare agerar med systemet, vilket 
möjligen kan kompensera potentiella brister i den första metoden.  
 
Den andra delen av studien består en användarbaserad utvärdering där flera olika 
mätmetoder nyttjades: observation, utfrågning, användbarhetstest och dataloggar. 
Studien utfördes på sex st. användare verksamma inom datavetenskap (studenter och 
yrkesverksamma). Studien utfördes vidare på ett system utvecklat för ickeexperter, men 
hur definieras de? Brajnik et al. beskriver inte deras karaktärsdrag i artikeln. Det är 
troligt att individer verksamma inom datavetenskap besitter tämligen stor kunskap om 
informationssökning, troligen mer än den genomsnittliga informationssökaren. Frågan 
är då om studenter och yrkesverksamma inom datavetenskap är representativa 
ickeexperter?  
 

                                                 
26 Varken studenternas eller forskarnas informationsuppgift redovisas i artikeln.  
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Utfrågningen, vilken utfördes efter testet, brukades främst för att mäta subjektiva 
värderingar men även för att få information om användarnas beteende. Vem som har 
utvecklat frågorna beskrivs inte i artikeln men intrycket är att de är ‘skräddarsydda’ för 
studien ifråga.27 Användarna observerades genom ljudinspelning och 
bildskärmsbevakning.28 Användarnas agerande studerades även genom dataloggar, i 
vilka detaljerade uppgifter angående deras agerande registrerades, dvs. att de 
invändningar Large et al. (2001) (se avsnitt 2.4.4 Dataloggar) hade emot 
dataloggningsmetoden, torde inte vara relevanta vad gäller denna studie.  
 
Vad gäller användbarhetstestet är intrycket att FIRE-systemets samtliga funktioner 
testades. Resultatet av de uppgifter vilka användarna utförde (relevanta dokument, 
enligt användaren) jämfördes med tidigare relevansklassificerade dokument och 
precision, recall och E-measure beräknades.29 Brajnik et al. menar att en nackdel med 
denna metod är att den mäter egentligen två fenomen; delvis systemets förmåga att 
leverera relevanta dokument men även delvis användarens förmåga att bedöma 
relevanta dokument (2002, s. 356). Detta torde försvåra möjligheten att dra slutsatser 
angående systemets kapacitet att återvinna dokument då resultatet av de uppgifter 
användarna utförde är beroende av den bedömning som användarna har gjort. En 
autentisk användare hade möjligen värderat dokumenten annorlunda. Värt att nämna i 
detta sammanhang är att informationssökningsresultatet från de två användarna i studien 
vilka hade en autentiskt informationsuppgift att lösa nämns inte, varken i resultatdelen 
eller i slutsatsdelen. Intrycket är således att den delen av analysen i studien som berör 
uppgiftslösning baserar sig på fyra st. användare.  
 
Brajnik et al. hävdar inte att de utför en användbarhetsstudie och hävdar vidare inte 
heller att de mäter aspekterna effectiveness, efficiency och satisfaction från ISO:s 
användbarhetsdefinition. Brajnik et al. mäter emellertid effectiveness men definierar den 
annorlunda än vad som är fallet i ISO-definitionen, där den är relaterad till avklarade 
uppgifter. Likväl mättes effectiveness såsom definierad i ISO-definitionen i studien, 
nämligen genom bruk av mätmetoderna precision, recall och E-measure (t.ex. precision 
var en av metoderna vilken brukades för att beräkna denna aspekt i Hornbæks (2006) 
redogörelse). Vad gäller ISO-definitionens efficiency (relaterad till förbrukning av 
resurser) är det enda som kan relateras till denna aspekt att de flesta användarna 
uttryckte uppfattningen att sökningsprocessen gick snabbare (Brajnik et al. 2002, s. 
355). Det är oklart huruvida tidsuppfattning mättes eller om uppfattningen var spontana 
reaktioner från användarna. Det kan således inte sägas huruvida aspekten efficiency 
mättes eller ej. Artikelförfattarna nämner därutöver uttryckligen att användarnas 
tillfredsställelse mäts genom intervjuerna efter användbarhetsstestet och användarna 
tillfrågades om systemet var lättanvänt, förståeligt et cetera (ibid., s. 354), dvs. att 
satisfaction, såsom definierad i ISO-definitionen, mättes. I studien kan åtminstone två 
av ISO-definitionens tre aspekter sägas ha mätts.  
 
Brajnik et al. är inte omedvetna om studien de har utfört innehåller potentiella brister:  
 

Given the limited number of participants and their common background in comp uter science, no 
claim of statistical significance can be made, and the conclusions that we can draw are of course 

                                                 
27 Intrycket är baserat på de tolv frågor som redovisas i artikeln (Brajnik et al. 2002, s. 354). 
28 Det hänvisas emellertid inte någonstans i artikeln till information om användarnas agerande från 
ljudinspelningarna.  
29 Hur relevansklassificeringen av dokumenten gick tillväga nämns inte i artikeln. 
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limited. (ibid., s. 354).  
 
Vilka slutsatser drar då Brajnik et al. från denna studie?  
 

A model of user interfaces for IR providing strategic support in a collaborative coaching 
framework has been proposed, implemented, and evaluated. The evaluation demonstrates the 
effectiveness of the approach. ( ibid., s. 356f.).30 

 
Med avseende främst på vilken typ av användare som brukades innehåller studien 
potentiella brister i validitet och det bör vara svårt att dra långtgående slutsatser utifrån 
det resultat som studien ifråga har producerat. En intressant fråga är; i vilken mån är 
systemets ”effectiveness” bevisad, dvs. jämfört med vad? De jämförelser vilka 
förekommer i artikeln är gentemot en tidigare studie (på en äldre version av det testade 
FIRE-systemet), ändå görs en generell slutsats att FIRE-systemets ”effectiveness” har 
bevisats. Det är tveksamt om en sådan slutsats är valid.  
 

5.2 Hauck och Weisband (2002) 
 
Nästa studie vilken ska analyseras redovisas i artikeln When a better interface and easy 
navigation aren’t enough: Examining the information architecture in a law enforcement 
agency av Hauck och Weisband (2002). I studien i denna artikeln jämförs bruket av två 
olika informationsystem, närmare bestämt ett äldre system (RMS) jämförs med ett 
nyare system (CopNet) (Hauck & Weisband 2002, s. 846). Författarna menar att, i 
vilken mån ett system föredras framför ett annat system, är inte enbart en fråga om 
användbarhet, utan andra faktorer kan ha betydelse för att användare ska vara villiga att 
bruka ett specifikt system.  
 
Till skillnad från studien ovan (Brajnik et al. 2002) utförs i denna studie en uttalad 
användbarhetsstudie. Användbarhet är emellertid inte det primära fenomen som 
undersöks i studien utan det är framförallt huruvida erfarna användare av det äldre 
systemet (RMS) kommer att börja använda det nya systemet (CopNet). I studien utförs 
således inte enbart en användbarhetsstudie (i likhet med studien ovan) utan 
användbarhetsstudien utförs snarast för att möjliggöra undersökning av andra fenomen. 
Uppsatsanalysen av studien kommer emellertid att fokusera på den utförda 
användbarhetsstudien. 
 
I artikeln redovisas två studier. Det är den första av de två studierna (studie ett), vilken 
är en användbarhetstudie (i studie två, vilken utfördes ett år efter studie ett, studeras i 
vilken frekvens de två systemen brukas). Syftet med studie ett var att ”examine usability 
ratings from crime analysts, officers, detectives, and sergeants.” och 52 st. användare 
(”law enforcement personnel”) deltog i studien (Hauck & Weisband 2002, s. 850f.). 
Användbarhet definierades och mättes genom följande:  
 

                                                 
30 Uppsatsförfattarens kursivering. En förvirrande faktor i de slutsatser Brajnik et. al. drar, är att de 
diskuterar systemets effectiveness medan begreppen importance och usefulness inte är nämnda, varken i 
slutsatser eller i artikelns abstract. Detta upplevs som förvirrande då effectiveness var en måttstock 
(bestående av usefulness och comprehensibility) för att mäta importance och usefulness men i slutsatserna 
har effectiveness blivit det primära värdet. Frågan är; varför har ett begrepp som skulle användas till att 
mäta huvudbegreppen blivit huvudbegreppet? Eller har begreppet effectiveness en annorlunda betydelse i 
slutsatserna? Detta förklaras inte i artikeln. 
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• Effectiveness: ”perceived impact of the system on job performance, productivity, 
and perceptions of information accuracy ...”.  
 

• Ease of use: “perceived ease of use, easy to learn, and the general clarity of the 
system ... ”.  
 

• Navigation: ”perceived speed of the system ... ability to navigate through the 
different screens to obtain specific information of interest, and the structure and 
sequence of the information space presented on the screens.” (ibid., s. 851). 
Användbarhetsdefinitionen i denna studie är således inte identisk med ISO-
definitionen. 

 
Användbarhetsstudien gick tillväga på följande vis: användarna fyllde i ett 
frågeformulär angående demografiska uppgifter, datorvana, erfarenhet av och uppfattad 
användbarhet med det äldre systemet (RMS). Därefter gavs en kortfattad genomgång av 
det nya systemets (CopNet) funktioner och användarna brukade CopNet-systemet med 
hjälp av två medtagna brottsfall. Efter användning fyllde deltagarna i ännu ett 
frågeformulär angående användbarhet samt intervjuades angående upplevelsen att bruka 
Copnet-systemet (en exempelfråga redovisas i artikeln) (ibid., s. 851). Resultatet av 
studie ett ledde till att CopNet-systemet uppdaterades och testades (ibid., s. 850).31 Det 
bör nämnas att det äldre systemet hade funktioner som inte fanns i det nya systemet 
(ibid., s. 847, 853).  
 
Metoderna som brukades i studien är en användarbaserad metod, närmare bestämt 
utfrågningsmetoden genom frågeformulär och intervju (frågeformuläret som brukades i 
studien baserades på tidigare forskning32). Det faktum att 52 st. användare studerades, 
vilka var slutanvändare av systemet och att autentiska uppgifter brukades torde medföra 
högst rimliga möjligheter att utföra en studie med adekvata resultat. Frågan är 
emellertid om en adekvat studie har utförts. Den främsta invändningen mot hur 
användbarhetsstudien utfö rdes är att enbart en metod brukades i studien, nämligen 
utfrågning, vilket går emot de rekommendationer som har redovisats från MDI-
litteraturen ovan. Det faktum att användarna brukade det nya systemet med hjälp av 
medtagna uppgifter, innebär inte att ett användbarhetstest genomfördes. Enligt Dumas 
och Redish (1999) definierades användbarhetsstester såsom ”a systematic way of 
observing actual users trying out a produkt and collecting information about the specific 
ways in which the product is easy or difficult for them.” (s. 12). Förvisso brukades 
utfrågningsmetoden för att inhämta information om bruket av systemet, men 
användarnas agerande med systemet observerades inte och ett användbarhetstest har 
således inte utförts. Detta gäller även om det uttalade syftet med studien var att enbart 
studera användbarhetsbedömningar. Detta på grund av att utfrågningsmetoden nyttjades 
inte enbart för att mäta subjektiva värderingar angående de båda systemens 
användbarhet, utan även för att mäta användarnas färdigheter. Det faktum att Hauck och 
Weisband var intresserade av att studera användarnas subjektiva värderingar angående 
användbarhet innebär inte att subjektiva måttstockar är den lämpligaste metoden att 
bruka i samtliga delar av studien. Hornbæk (2006) ifrågasatte (redovisat ovan) huruvida 
utfrågning är en valid metod för att kontrollera inlärning och i paritet med det 
                                                 
31 Det bör tilläggas att användbarhetstester har utförts på CopNet-systemet innan studien i artikeln 
utfördes och här ges intrycket av att ytterligare tester utfördes efter studie ett. Vem som utförde testerna 
redovisas emellertid inte i artikeln. Intrycket är att det inte är artikelförfattarna som utförde dem.  
32 Åtminstone det frågeformulär, vilket nyttjades efter att användarna hade nyttjat CopNet-systemet.  
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ifrågasättandet kan frågan här ställas; är utfrågning en valid metod att bruka för att mäta 
människors färdigheter?  
 
Vilka aspekter av användbarhet mättes då i studien? Aspekten effectiveness definieras 
något annorlunda i denna studie då den här får en bredare innebörd (”performance, 
productivity ... information accuracy”) än den innebörd den har enligt ISO-definitionen 
(vilken kan sägas vara begränsad till ”performance”), dvs. att effectiveness mättes i 
studien. Aspekten efficiency vilken är relaterad till resursförbrukning mättes inte 
uttryckligen i studien. Däremot inbegrep effectiveness ”productivity”, vilket kan sägas 
vara relaterat till resursförbrukning, och aspekten navigation inbegrep ”speed of use”, 
vilket också kan sägas vara relaterat till resursförbrukning. Detta innebär rimligtvis att 
även efficiency mättes i studien. Inte heller aspekten satisfaction mättes uttryckligen i 
studien, däremot mättes ease of use och i Hornbæk (2006) klassificierades ease of use 
som en metod för att mäta aspekten satisfaction, dvs. att samtliga tre aspekter mättes i 
studien.  
 
Vilka slutsatser dras då utifrån studien? (Det bör tilläggas här att studie två gav 
resultatet att många användare inte brukade det nya systemet (CopNet) frekvent (Hauck 
& Weisband 2002, s.853)). Användbarhetsstudien gav följande resultat:  
 

We found that all users evaluated CopNet as more effective, easier to use, and easier to navigate 
than RMS, and this was especially noticeable for users who were not experts with the older 
system. (ibid., s. 846). 

 
De slutsatser artikelförfattarna drar utifrån sin studie kan skönjas redan i artikelns titel 
When a better interface and easy navigation aren’t enough ... och i diskussionsavsnittet 
hävdas det att “[t]he implications for research on information architecture suggest that 
usability is not enough.” (ibid., s. 854), dvs. att Hauck och Weisband här drar generella 
slutsatser angående användbarhet utifrån den utförda studien.  
 
Invändningen att användbarhetsstudier inte är tillräckligt för att avgöra om användare 
kommer att bruka ett system eller ej förekom även i den redovisade MDI- litteraturen 
ovan, men för att det ska uppfattas som en adekvat invändning (i detta fallet) bör andra 
tänkbara förklaringar till användares ovilja till att bruka ett system möjligen utredas.  
Med andra ord; iakttagelsen är måhända korrekt men det går inte att förbise det faktum 
att det kan finnas andra aspekter än de som undersöktes i studien, vilka påverkar 
användares val av ett system. I artikeln nämns att det äldre systemet hade funktioner, 
vilka inte fanns i det nyare systemet. Vilken betydelse har det faktum att systemen 
skiljde sig åt funktionsmässigt haft för, åtminstone en del av användarna, vid val av 
system? Den jämförelse mellan de båda systemen som utfördes i studien bestod enbart 
av subjektiva måttstockar. Huruvida bruk av objektiva måttstockar och andra metoder 
(t.ex. ett användbarhetstest) hade förändrat resultatet kan det bara spekuleras om, men 
det går emellertid inte att utesluta.  
 
Med avseende på de invändningar som här gjorts mot den metod som brukades för att 
mäta användbarhet i studien, är det anmärkningsvärt att ingen diskussion angående 
reliabilitet och validitet med den valda metoden förs i artikeln.  
 
I studien undersöktes hur en avgränsad yrkesgrupp agerade med två system, likväl dras 
slutsatser angående användbarhet generellt, dvs. till företeelser utanför studien. 
Därutöver var metoden som brukades för att mäta användbarhet bristfällig. Slutsatserna 
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kan därmed, rimligtvis, inte sägas vara adekvata.  
 

5.3 Ma (2002) 
 
Nästa artikel vilken ska analyseras är A database selection expert system based on 
reference librarian’s database selection strategy: A usability and empirical evaluation 
av Ma (2002). I artikeln redovisas en användbarhetsstudie av ett system (en prototyp), 
utvecklat av Ma och tänkt att brukas av allmänna biblioteksanvändare och 
bibliotekspersonal på akademiska bibliotek.33 Systemet väljer ut lämpliga databaser vid 
sökning (Ma 2002, s. 567).  
 
I likhet med studien ovan (Hauck & Weisband 2002) uttrycktes det explicit att en 
användbarhetsstudie, närmare bestämt att ett användbarhetstest samt en empirisk 
utvärdering skulle utföras (Ma 2002, s. 567). Studien utfördes med fyra huvudmål:  
 

• att mäta systemets prestationer, med avseende på att föreslå (för sökningen) 
relevanta databaser 

 
• att få reda på hur olika användare brukar systemet och i vilken mån olika 

sökstrategier påverkar systemets prestationer 
 

• att få reda på hur systemet kan förbättras och 
 

• att få reda på i vilken mån användare fann systemet brukbart (ibid., s. 570). 
 
I likhet med studierna ovan är detta en studie vilken omfattar mer än användbarhet. 
Denna studie är utförd med tämligen omfattande fokus på och analys av systemets 
funktionalitet.34 Analysen av studien kommer emellertid att inrikta sig på 
användbarhetsdelen.  
 
Användbarhetstestet utfördes på 22 st. användare, vilka bestod av två grupper: en grupp 
bestående av biblioteksanvändare och en grupp bestående av bibliotekspersonal. 
Användarna valdes ut med avsikt att vara representativa för olika akademiska nivåer 
och inriktningar. De två grupperna tilldelades olika uppgifter att bruka systemet med 
(bibliotekspersonalen tilldelades mer komplexa uppgifter). Uppgifterna var inte 
konstruerade, utan hämtade från bibliotekekets referensavdelning, och behandlade en 
mängd olika ämnesområden (uppgifterna redovisas i artikeln) (ibid., s. 570f.).  
 
Innan testet fyllde användarna i ett frågeformulär med demografiska uppgifter. Själva 
testet innebar att användarna utförde sökningar utifrån de tilldelade uppgifterna och 
valde ut databaser som de ansåg vara relevanta för uppgiften ifråga. Användarna 
intruerades inte i hur de skulle bruka systemets funktioner (det fanns emellertid en 
hjälpsida i själva systemet). Efter själva testet fyllde användarna i ett frågeformulär 
angående gränssnittets användbarhet och en kortare intervju genomfördes angående 
åsikter om och förslag på förbättringar av systemet. Under testet observerades 

                                                 
33 I artikeln står det ”We developed a prototype ... ” (Ma 2002, s. 567), men vilka “we” är framgår inte i 
artikeln. 
34 Begreppet användbarhet definieras därtill inte uttryckligen i artikeln.  
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användarna genom fysisk observation och dataloggar som registrerade fullständig 
information angående söklogik, sökavgränsningar och resultat användes (ibid., s. 571). 
Resultatet av de utförda uppgifterna relevansbedömdes av utvärderaren. Denna 
bedömning baserades på en granskning av databaserna utifrån de tilldelade uppgifterna. 
Utifrån granskningen beräknades både traditionell och genomsnittlig precision och 
recall för varje användare. Baserat på resultaten av användbarhetstestet utfördes ett 
flertal ändringar av systemets användargränssnitt (ibid., s. 577).  
 
Det var bara delar av systemet (nyckelordssökningsdelen) som undersöktes genom 
användbarhetsstudien (ibid., s. 570).35 En användbarhetstudie utfördes där 22 st. 
användare tilldelades uppgifter att lösa. Användarna, vilka bestod av bibliotekspersonal 
och biblioteksanvändare, bör rimligtvis inneha god representativitet, med avseende på 
att de är de tänkta slutanvändarna. Ma menar att ett problem med valet av användare var 
att de inte alltid kände till ämnesområdet för en specifik uppgift (ibid., s. 577). 
Okunnighet om ämnesområdet hos användarna kan inte uteslutas, vilket torde kunna 
påverka resultatet av studien. Utfrågningsmetoden brukades i studien genom 
frågeformulär och kortare intervjuer i syftet att få demografiska uppgifter och 
information om subjektiva värderingar.36 Ett av frågeformulärens frågor (det som 
besvarades efter användbarhetstestet) redovisas i studien, däremot inte huruvida de 
bygger på tidigare forskning eller standardiserade formulär. Frågorna (tre st.) i 
formuläret är på en abstrakt nivå och var (1) angående nyttan av systemet, (2) om 
systemet var lättanvänt och (3) vilket system som skulle väljas mellan bibliotekets 
nuvarande system och det testade (ibid., s. 578f.). I den korta intervjun vilken 
genomfördes efter studien behandlades även åsikter om systemet. Den redovisning i 
artikeln av de frågor som behandlades där (ibid., s. 571), ger intrycket av att ha varit av 
liknande karaktär som de i frågeformuläret. Den här typen av abstrakta frågor kan 
medföra att användarnas tolkning av frågorna, åtminstone delvis, kan skilja sig från 
utvärderarens tolkning av dem.  
 
Även fysisk observation utfördes. Inget resonemang kring vilken information som 
utfanns genom bruk av denna metod kan återfinnas i artikeln. Även dataloggar brukades 
i studien. Den detaljerade information som registrerades i loggarna bör utgöra tämligen 
rimliga möjligheter att utföra en adekvat analys.  
 
Ma beräknade recall/precision på de utförda sökuppgifterna baserat på dennes egen 
utvärdering av vilka databaser som var relevanta för en sökuppgift. Ma menade att 
användare i vissa fall hade bristande kunskap om ett ämnesområde, men kan det 
förhålla sig tvärtom i vissa fall, dvs. att Ma besitter bristande kunskap om vissa 
ämnesområden (i jämförelse med användare) och därmed inte kan utföra en reliabel 
granskning av samtliga sökuppgifter? Det torde emellertid inte vara troligt att detta 
problem förekom i någon högre utsträckning då det var Ma som valde ut sökuppgifterna 
ifråga och rimligtvis då inte valde ut uppgifter där denne hade bristande kunskap, men 
likväl kan det inte uteslutas.  
 
Ma menar att användares bristfälliga resultat i sökuppgifterna i studien delvis kan bero 
på att användarna var omotiverade: ”They simply performed as required, not trying to 

                                                 
35 Övriga delar av systemet skulle undersökas vid senare tillfälle.  
36 Av oredovisade skäl skiljer sig gruppindelningen i frågeformulärsredovisningen från indelningen som 
utfördes i de andra delarna av studien (därtill innehåller frågeformulärsredovisningen en felaktigt 
redovisad uppgift (av mindre betydelse)).  
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understand ... and having little interest in evaluating the search results.” (ibid., s. 577). I 
den mån användarna var omotiverade (Ma nämner inte vad uppgiften om detta baseras 
på) överväger Ma emellertid inte att eventuellt låg motivation, åtminstone delvis, kan 
bero på bristande förståelse om hur användargränssnittet fungerar. Ma gör här en 
jämförelse mellan användarna i testet och mellan användare som brukat systemet när de 
utförde autentiska sökuppgifter (systemet installerades för användning vid referens- och 
informationsservice) vilka, enligt Ma, uppvisade betydligt större motivation. Men de 
användarna som brukade systemet för autentiska sökuppgifter var framförallt 
professionella informationshanterare och därmed kan det finnas brister i jämförelsen 
(ibid., s. 577f.). 37 
 
Vilka aspekter av användbarhet mättes i studien? Effectiveness mättes genom 
beräkningen av resultatet på sökuppgifternas precision. Det framstår emellertid inte som 
troligt att efficiency mättes: inga resonemang om resursförbrukning förs i studien, vilket 
skulle innebära att den aspekten av användbarhet inte undersöktes. Detta kan möjligen 
utgöra en brist i studien, beroende på att systemet kan t.ex. vara lättanvänt men ändå 
vara resurskrävande för användaren, t.ex. genom den tid systemet tar att bruka. Däremot 
kan satisfaction sägas ha mätts genom frågeformulär och intervjuer.  
 
Studien ledde till följande slutsatser: ”The results of the test and evaluation were 
generally encouraging for the method used as a viable approach to facilitating end-user 
selection of databases.” och att “[u]ser satisfaction measures showed that most library 
professional and library user test subjects felt confident in the usefulness of the 
Selector.” (ibid., s. 579). Möjligtvis kan det finnas vissa brister i den typen av frågor 
som ställdes till användarna (i frågeformulär och intervjuer). I övrigt torde de slutsatser 
som dras i artikeln vara inom ram för den studie som har utförts och därmed rimligtvis 
vara adekvata.  
 

5.4 Yu och Roh (2002) 
 
Nästa artikel vilken ska analyseras är The effects of Menu design on information-seeking 
performance and user’s attitude on the world wide web av Yu och Roh (2002). I 
artikeln redovisas en studie med det huvudsakliga målet att jämföra tre olika 
menydesignsmodeller som används frekvent på webben med fokus på “the speed of 
information seeking, the degree of disorientation, and the degree of perceived appeal.” 
(Yu & Roh 2002, s. 924).  
 
I artikeln uttrycks det inte explicit att en användbarhetsstudie ska utföras, utan det är 
menydesign som är i fokus (ibid., s. 923). Det bör emellertid framgå av det ovan 
beskrivna målet med studien att det är en användbarhetsstudie som utförs i vilken tre 
webbaserade användargränssnitt ska jämföras. I studien utgicks det från hypotesen att 
”the effects of three functions of menu design on user’s information-seeking 
performance and their attitudes are not the same ...” (ibid., s. 926).  
 
Enligt Yu och Roh bestod de tre gränssnitten av exakt samma innehåll samt 
informationsstruktur (ett fiktivt köpcentrum) och gränssnitten skilde sig enbart åt 
konstruktionsmässigt (ibid., s. 926) På medföljande bilder i artikeln finns emellertid en 
                                                 
37 Vilka metoder som brukades för att studera bruket av systemet med autentiska användare framgår inte i 
artikeln.  
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skillnad mellan det första gränssnittet jämfört med de två andra gränssnitten (se bilder 
ibid., s. 927f.).38 
  
Studien utfördes med hjälp av 17 st. användare, varav samtliga var 
universitetsstudenter.39 Studien var uppdelad i tre delstudier (en för varje gränssnitt). 
Samma användare deltog i alla tre delstudierna. Delstudierna utfördes med en veckas 
mellanrum där användargränssnitten brukades i slumpmässig ordning för att förhindra 
att användarnas minne skulle påverka resultatet. Innan den första delstudien utfördes 
fyllde användarna i ett frågeformulär angående deras bakgrund (ej redovisat i artikeln). 
Delstudierna bestod av 15 uppgifter som skulle utföras: tio sökuppgifter och fem 
browsinguppgifter. Den tid en uppgift tog att slutföra mättes genom att användaren sade 
när denne började och när denne var klar med en uppgift. Det bör påpekas att med 
sökning avses inte det som vanligen avses inom IR (nyckelordssökning eller dylikt). 
Skillnaden mellan sökning och browsing är i denna studie att i det förstnämnda fallet 
skulle användaren lokalisera en bestämd produkt (t.ex. en produkt av en specifik 
modell) medan i det sistnämnda fallet var uppgiften av en något annorlunda natur (t.ex. 
att hitta musik som en närstående uppskattar). (En exempeluppgift är redovisad i 
artikeln). Båda metoderna innebar emellertid att gränssnitten genomsöktes genom 
länkar. Efter varje delstudie besvarade användarna ett frågeformulär (baserat på tidigare 
forskning), där frågor angående användarnas attityder och känslor av förvirring 
gentemot bruk av gränssnittet besvarades (formulärsfrågorna redovisas i stud ien) (ibid., 
s. 929f.).  
 
I studien nyttjades en användarbaserad metod. Vad gäller användarna påpekar Yu och 
Roh att det är en begränsning med studien att enbart universitetsstudenter brukades 
(ibid., s. 932), dvs. att användarna inte rimligen kan ses som representativa för 
slutanvändarna, vilka torde vara den del av befolkningen som brukar sig av 
webbaserade användargränssnitt. Med avseende på de eventuella skillnader mellan 
användare i den delen av befolkningen (erfarenhet, ålder et cetera) är det troligen ett 
rimligt antagande.  
 
Utfrågningsmetoden (frågeformulär) användes i studien för att mäta subjektiva 
värderingar. Enligt Yu och Roh framträdde ingen signifikant skillnad i 
frågeformulärssvaren gentemot de olika gränssnitten, vilket antogs bero på att samtliga 
gränssnitt var tämligen okomplexa i sin karaktär och att webbplatsen var såpass liten att 
användarna blev bekanta med webbplatsens grundläggande struktur (ibid., s. 931). Detta 
är möjligen ett rimligt antagande. 
 
Även ett användbarhetstest utfördes, där tiden för att slutföra uppgifter mättes. Vad 
gäller browsinguppgifterna torde de försvåra utvärderingen av gränssnitten, då en av 
måttstockarna var tid. Problemet är att hur ska utvärderarna veta huruvida anledningen 
till att en användare tar tid på sig att välja ut t.ex. en gåva till en närstående beror på 
gränssnittet, eller på att att denne inte kan bestämma sig för vilken produkt som ska 
inhandlas? Det går inte heller att veta hur användarna såg på denna uppgift då den var 
fiktiv; valde användarna första bästa produkt eller övervägde de frågan ordentligt? 
Medelvärdet över den tid det tog att utföra browsinguppgifter och sökuppgifter visar 

                                                 
38 Frågan är om denna skillnad fanns när studien utfördes. Efterföljande utgivningar av JASIST studerades 
för att hitta en eventuell rättelse av det redovisade materialet men en sådan kunde inte lokaliseras. 
39 Från början var det 21 st. användare i studien men fyra st. användare var inte närvarande vid samtliga 
delar av studien och ströks därmed vid analysen (Yu & Roh 2002, s. 629f.). 
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emellertid att det tog kortare tid för användarna att utföra browsinguppgifter i samtliga 
användargränssnitt jämfört med sökuppgifter, vilket möjligen kan peka på att 
användarna valde första bästa produkt. En invändning i MDI- litteraturen ovan gentemot 
användbarhetstester var det faktum att de är artificiella situationer. Den typ av uppgift 
som brukades i denna studie kan möjligen förstärka det ‘artificiella’ i testet. Ingen 
diskussion förs i artikeln angående att studien var en artificiell situation och den 
påverkan det kunde ha på användarnas agerande, vilket torde vara aktuellt med 
avseende på det ovan nämnda.  
 
Samtliga tre aspekter av användbarhet kan sägas ha mätts i studien: effectiveness mättes 
genom utförda uppgifter, efficiency mättes genom att mäta den tid det tog att utföra en 
uppgift och satisfaction mättes genom att mäta attityder (via frågeformulär). 
 
Yu och Roh menar att studien hade flera begränsningar, t.ex. att enbart tre olika 
menydesignstilar och enbart en form av informationsstruktur undersöktes. Utifrån 
studien dras slutsatsen att ”[t]he results generally support the effect of menu design on 
information-seeking behavior” och studien visade att ”the effect of each menu design 
was not the same on searching and browsing performance.” (ibid., s. 931). Som visats 
ovan baseras slutsatserna på ett bristfälligt material, med avseende på vilka användare 
som brukades och på den typ av uppgifter som utfördes. En intressant fråga i detta 
sammanhanget är emellertid vad som åsyftas med ovanstående påstående att studien 
stödde ”the effect of menu design on information-seeking behavior”? Yu och Roh utgår 
från Marchionini (1995) i sin diskussion vad gäller sökning och browsing. Marchionini 
menar, enligt artikelförfattarna, att sökning är en systematisk och fokuserad strategi för 
att uppnå ett specifikt mål medan browsing är en strategi vilken kräver mer information 
och navigering för att finna det mål som sökes. Yu och Roh konstaterar att 
browsingstrategier kräver större kognitiv belastning än vad sökstrategier gör. (2002, s. 
931).40 Men frågan är om det resultatet kan utläsas ur deras studie? Pekar inte resultatet 
av studien åt andra hållet (med avseende på att browsinguppgifterna löstes snabbare än 
sökuppgifterna i studien)? Med andra ord tenderar slutsatserna att vara problematiska ur 
validitetssynpunkt. Detta diskuteras överhuvudtaget inte i artikeln. Med avseende på 
ovanstående invändningar kan de presenterade slutsatserna rimligtvis inte anses vara 
adekvata.  
 

5.5 Modjeska och Chignell (2003) 
 
Nästa studie vilken ska analyseras är redovisad i artikeln Individual differences in 
exploration using desktop VR av Modjeska och Chignell (2003). I studien i denna 
artikel undersöktes användares förmåga att navigera i gränssnitt i virtuell verklighet, 
närmare bestämt jämfördes två olika gränssnitt: ett tredimensionellt gränssnitt (3D) 
jämfördes med ett gränssnitt bestående av en kombination av två- och tredimensionella 
gränssnitt (2.5D). Fokus för studien var att undersöka hur användare med låg spatial 
förmåga och/eller låg informationsstruktursinlärningskapacitet kunde prestera och agera 
med de två användargränssnitten (Modjeska & Chignell 2003, s. 216).41  

                                                 
40 Kognitiv: ”[A]vser intellektuella funktioner såsom tänkande, varseblivning, minne m.m.” 
(Nationalencyklopedin, 2006a). 
41 Spatial förmåga: ”[F]örmåga att lösa uppgifter som avser linjers, ytors och rymders förhållande till 
varandra. Vid sidan om en allmän spatial förmåga har även mer avgränsade spatiala förmågor 
identifierats, såsom visualiseringsförmåga och förmåga att för sin inre syn rotera två- och 
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Det uttrycks inte explicit i artikeln att det är en användbarhetsstudie som har utförts, 
däremot uttrycks uppfattningen att resultatet av studien kan vara väsentlig för att avgöra 
användbarhet (ibid., s. 216). Likväl har studien som utförts identifierats som en 
användbarhetstudie.  
 
De två gränsnitten, vilka konstruerades specifikt för studien, bestod av samma 
informationsstruktur (ibid., s. 219). I studien deltog 20 st. användare, vilka samtliga var 
universitetsstudenter. Det primära urvalskriteriet för deltagande var erfarenhet av 
webbrowsing då detta, enligt Modjeska och Chignell, innebar erfarenhet av datorer, 
grafiska användargränssnitt och stora hierarkiska informationsstrukturer (ibid., s. 221).  
 
Studien började med att användarna utförde ett standardiserat test angående spatial 
förmåga, vilket utfördes cirka en vecka innan studien av användargränssnitten 
genomfördes. Den praktiska delen av studien inleddes med att användarna fick lära sig 
hur ett av gränsnitten fungerade, öva på att använda detta samt fick instruktioner för hur 
studien skulle genomföras. Sedan skulle användarna under ett 20-minuterspass utföra 
uppgifter och var instruerade att finna så många mål som möjligt under den tillåtna 
tidsramen (ibid., s. 221).42 Uppgifterna delades slumpmässigt ut till varje enskild 
användare (uppgifterna var begriplighetskontrollerade av två oberoende domare). 
Uppgifterna bestod av en informationskontext, t.ex. ”Broadway musicals” och ett 
specifikt mål, t.ex. ”Fiddler on the Roof” vilket användarna skulle lokalisera. (En 
exempeluppgift är redovisad i artikeln). Användarna gavs maximalt fem minuter att 
klara av en uppgift innan användaren ifråga tilldelades en ny uppgift. Efter 20-
minuterspasset instruerades användarna att fylla i ett formulär där de skulle klassificera 
informationsstrukturen till fem slumpmässigt utvalda uppgifter (samma typ som ovan). 
Målet med klassificeringsuppgifterna var att mäta 
informationsstruktursinlärningskapaciteten hos användarna. Sedan utfördes den 
praktiska delen igen, fast på det andra gränssnittet (hälften av användarna använde det 
ena gränssnittet först och den andra hälften det andra gränsnittet först). Studien 
avslutades med att användarna fyllde i ett frågeformulär för att subjektivt rangordna de 
brukade systemen angående ”sense of presence, ease of use, perceived efficiency, and 
enjoyment.” Användarnas agerande registrerades genom fysisk observation och 
dataloggar där antalet avklarade uppgifter, avstånd som färdats i systemen, 
genomsnittlig närhet till ett specifikt mål samt antal felgångna vägar i förhållande till ett 
specifikt mål mättes (ibid., s. 221f.).  
 
I studien brukades användarbaserade metoder på 20 st. studenter med erfarenhet av att 
bruka datorer. Frågan är om detta urval kan sägas vara representativt för samtliga 
tänkbara användare av de två systemen. Med tanke på att utvärderarna specifikt valde ut 
datorvana användare är det möjligen befogat att påstå att de inte strävade efter ett 
representativt urval (detta diskuteras inte i artikeln). Detta urval kan möjligen vara en 
fördel då användare med mindre datorvana, förutom eventuell bristande spatial 
förmåga, troligtvis inte kommer att ha mindre problem med gränssnitten än användare 
med datorvana. Med andra ord kan valet av användare ha fördelen att fokus kan läggas 
på spatial förmåga och informationsstruktursinlärningskapacitet och inte på andra 
gränssnittsproblem som ovana datoranvändare kan ha.  
                                                                                                                                               
tredimensionella figurer.” (Nationalencyklopedin (2006b). 
42 Anledningen till att passen enbart varade i 20 minuter baseras på Modjeskas och Chignells uppfattning 
att efter 20 minuter börjar användare bli uttröttade (ibid., s. 222). 
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Utfrågningsmetoden brukades i studien för att mäta användarnas subjektiva värderingar 
angående att bruka systemen. Huruvida frågeformuläret var specifikt konstruerat för 
studien, ett standardiserat frågeformulär eller baserat på tidigare forskning framkommer 
inte i artikeln. Det framkommer inte heller ifall användarna fick information angående 
vad termerna i frågeformulären innebar. Här avses särskilt termen ”sense of presence” 
(på sv. ungefär närvarokänsla),43 vilket uppfattas som ett tämligen svårtolkat uttryck. 
Risken för olika tolkningar av termen torde möjligen kunna föreligga om ingen 
information angående dess betydelse gavs till användarna.  
 
Ett användbarhetstest utfördes i studien på de båda användargränssnitten där antal 
uförda uppgifter under en specifik tid (20 min.) mättes och användarna instruerades att 
utföra högsta möjliga antal uppgifter. MDI-forskaren Sheiderman framförde 
invändningen emot användbarhetstester att fokus blir på förstagångsbruk av systemen, 
vilket möjligen är en korrekt invändning särskilt för detta test, med avseende på den 
korta tidsrymd det utfördes på. En annan metod vilken brukades i studien var fysisk 
observation. En mängd olika former av information angående de enskilda användarna 
mottogs även genom bruk av dataloggningsmetoden. 44  
 
Modjeska och Chignell delar upp måtten i objektiva och subjektiva mått. Måtten för 
subjektiva värderingar, vilket mättes genom frågeformulär, visade enligt Modjeska och 
Chignell tydlig korrelation med varandra. Detta gällde också för de objektiva måtten, 
vilka mättes genom avklarade uppgifter, avstånd som färdats et cetera. Informationen 
som erhållits genom användbarhetsstudien kombinerades på en mängd olika sätt för att 
studera i vilken mån olika mått var korrelerade med måtten för spatial förmåga och 
informationsstruktursinlärningskapacitet (ibid., s. 224f.).  
  
Vilka aspekter av användbarhet mättes då i studien? Effectiveness mättes genom att 
mäta avklarade uppgifter, även efficiency kan sägas ha mätts genom antalet avklarade 
uppgifter inom en viss tidsrymd och satisfaction mättes genom bruk av frågeformulär, 
dvs. att samtliga aspekter kan sägas ha mätts i studien.  
 
Resultatet från studien var att både spatial förmåga och gränssnittsdesign markant 
påverkade prestationsresultatet, men inte resultaten som var relaterade till attityder och 
känslor. Modjeska och Chignell drar den generella slutsatsen att människor med låg 
spatial förmåga eller låg strukturinlärningskapacitet kan vara selektivt missgynnade när 
de utför uppgifter i virtuella miljöer (ibid., s. 226f.). Detta är möjligen en rimlig slutsats, 
men som nämnts ovan utfördes testet under en kort tidsrymd och användarna 
instruerades att utföra högsta möjliga antal uppgifter. Frågan är då om det är möjligt, 
utifrån denna studie, att veta i vilken mån användare med lägre spatial förmåga 
verkligen är missgynnade när de utför uppgifter i virtuella miljöer? Resultatet av studien 
kan möjligtvis bero på att människor med ovanstående nackdelar endast tar längre tid 
för att lära sig att bruka gränssnitt av denna typ.45 Det faktum att användarna 
instruerades att finna så många mål som möjligt kan dessutom möjligen göra att 

                                                 
43 Det medges att begreppet är tämligen svårt att översätta. 
44 Syftet med studien i artikeln var att studera hur användare med låg spatial förmåga och/eller låg 
informationsstruktursinlärningskapacitet kunde hantera de två gränssnitten. Huruvida de metoder vilka 
brukades specifikt för att mäta de två fenomen var adekvata eller ej, ligger utanför fokus i studien i denna 
uppsats.  
45 Vilket förvisso kan ses som en nackdel, men som försvinner över tid. 
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skillnaden mellan användare med ovanstående nackdelar och användare med mindre 
grad av nackdelarna framstod som ännu större. Detta diskuteras emellertid inte i 
artikeln. Detta torde utgöra en brist med studien och slutsatserna som dras innehåller 
således, rimligtvis, brister.  
 

5.6 Marshall et al. (2004) 
 
Nästa artikel som ska analyseras är EbizPort: collecting and analyzing business 
intelligence information av Marshall et al. (2004). I artikeln redovisas en studie av 
informationssystemet Ebizport, vilket utvecklats av Marshall et al. och riktar sig till 
informationsbehov för handels/IT-branschen (2004, s. 878, 873). I studien utvärderas 
Ebizport och jämförs med ett annat informationssystem. Syftet med studien var enligt 
följande: 
 

(1) to evaluate the effectiveness, efficiency, and usability of EBizPort; (2) to evaluate the quality 
of the collection built using our proposed approach; and (3) to evaluate how the tools ... of 
EBizPort are used to help browsing for business information on the Web. (ibid., s. 884).  

 
Det bör framgå av ovanstående att det är en användbarhetsstudie som har utförts. Precis 
som i flera studier ovan bestod denna undersökning av mer än en användbarhetsstudie, 
då även dokumentsamlingens kvalitet studerades. Analysen kommer emellertid att 
fokusera på användbarhetsdelen av studien.  
 
Användbarhet definierades i studien såsom bestående av tre kategorier: ”perceived 
usefulness, perceived ease of use, and information display and interface design ... ” 
(ibid., s. 885), dvs. att definitionen som brukades i studien skiljer sig från ISO-
definitionen.  
 
I studien deltog 30 st. användare, bestående främst av handelsstudenter, av vilka många 
hade tidigare erfarenhet av industriarbete (ibid., s. 885).46 Ett flertal av användarna hade 
arbetat inom yrken där de var beroende av informationssökning på webben. I studien 
utförde användarna tre sökuppgifter och en browsinguppgift på de båda 
informationssystemen (vilket av de båda systemen en användare brukade först valdes ut 
slumpmässigt) (ibid., s. 885). Intrycket är, utifrån exempel i artikeln, att skillnaden 
mellan de två olika uppgifterna (förutom det som vanligen skiljer i förfarandet mellan 
sökning och browsing inom IR) var att sökuppgifter bestod av tämligen raka frågor 
(t.ex. ‘vad hette företaget som ...?’) medan browsinguppgifter var uppgifter av en 
bredare typ (t.ex. ‘sammanfatta företaget X årsplaner’) (ibid., s. 884). Användarna hade 
tre minuter på sig att utföra en sökuppgift och åtta minuter på sig att utföra en 
browsinguppgift. Den tid det tog att utföra en uppgift registrerades (minutvis). 
Browsinguppgifterna granskades av en expert (ibid., s. 885f.).  
 
Resultaten av de utförda uppgifterna beräknades för att möjliggöra jämförelse mellan de 
två systemen. Detta skedde på olika sätt beroende på vad som skulle mätas: 
”Effectiveness” beräknades dels genom ”accuracy” för sökuppgifter (genom att dividera 
antalet korrekta svar/totala antalet svar) och dels genom precision och recall för 
browsinguppgifter, där dessutom F-value (kombinering av precision och recall) 
beräknades. För att mäta ”[e]fficiency” mättes den tid användarna spenderade på att 

                                                 
46 Det framgår emellertid inte inom vilken industri eller vilken typ av arbete som åsyftas.  
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utföra en uppgift (ibid., s. 884).  
 
Användarna observerades och vad de uttryckte muntligen spelades in.47 Användarnas 
bruk av vissa delar av Ebizports gränssnitt spelades även in (oklart hur). Informationen 
brukades till att studera hur verktygen användes och hur de bidrog till att uppnå resultat 
(ibid., s. 889). Efter att användarna var klara med uppgifterna fyllde de i ett 
frågeformulär där användarna uttryckte sina uppfattningar om systemets användbarhet, 
kvaliteten på informationen som systemet genererade och den generella 
tillfredsställelsen med systemet. Användbarhetsdelen av frågeformuläret baserades på 
uppgifter från två formulär, vilka enligt Marshall et al., är frekvent använda inom 
informationssystemsområdet (ibid., s. 885) (frågeformuläret redovisas inte i artikeln).  
 
Studien som utfördes var en användarbaserad studie där 30 st. användare deltog. Var då 
användarna representativa för de tänkta slutanvändarna? Användarnas utbildning var 
(främst) inom samma område som de slutanvändare systemet var tänkt att brukas av och 
ett flertal av användarna hade dessutom erfarenhet av att jobba inom yrken där de var 
beroende av att söka information på webben. Det framgår emellertid inte vilken typ av 
erfarenheter användarna hade. Det kan således inte med säkerhet avgöras om 
användarna var tillfredsställande representanter för slutanvändarna, men det förefaller 
troligt.  
 
Utfrågningsmetoden (frågeformulär) brukades för att mäta användarnas subjektiva 
värderingar och baserades på tidigare forskning. I studien utfördes även ett 
användbarhetstest på systemen där användarna genomförde två former av uppgifter, där 
en av uppgifterna kvalitetskontrollerades av en expert.48 Det faktum att tiden att utföra 
en uppgift mättes i minuter skulle möjligen kunna alstra missvisande resultat då 
skillnaden i sekunder användare emellan kan vara väldigt små. En avrundning till 
minuter är ett grovt mått och kan starkt överdriva skillnader användare emellan. 
Metoden är således inte helt tillförlitlig. 
  
Vilka aspekter av användbarhet mättes då i studien? Intrycket är, baserat på den 
redovisade användbarhetsdefinitionen ovan, att Marshall et al. definierar användbarhet 
såsom enbart berörande användarnas subjektiva värderingar, då syftet med studien var 
(delvis) att “evaluate the effectiveness, efficiency, and usability of EBizPort ...”. 49 
Enligt ISO-definitionen är effectiveness och efficiency delar av användbarhet. Även om 
definitionen i studien skiljer sig från den som denna uppsats utgår från mättes samtliga 
tre aspekter i studien: effectiveness mättes genom beräkning av antalet klarade 
uppgifter, efficiency genom tidsmätning och satisfaction genom bruk av frågeformulär.  
 
De slutsatser som drogs utifrån studien är som följer:  
 

To evaluate the effectiveness of our tools, we conducted a user study comparing the EBizPort to 
an existing and reputable knowledge management portal. Results showed that EBizPort was 
significantly more effective in search tasks and could augment a comparable site in browse tasks. 
(ibid., s. 889). 

 
Det kan inte uteslutas att mätningen av tid i minuter har inneburit missvisande resultat 
                                                 
47 Det framgår emellertid inte i artikeln vilken information detta förfarande gav utvärderarna.  
48 Intrycket är att det inte var nödvändigt att låta en expert kontrollera huruvida den andra uppgiften var 
korrekt utförd, på grund av uppgiftens raka karaktär. 
49 Uppsatsförfattarens kursivering. 
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och slutsatserna som dras kan därmed, rimligtvis, inte sägas vara adekvata.  
 

5.7 Petrelli et al. (2004) 
 
Nästa artikel för analys är Observing users, designing Clarity: a case study on the user-
centered design of a cross-language information retrieval system av Petrelli et al. 
(2004). I artikeln beskrivs den process som genomgåtts för att konstruera systemet 
Claritys användargränssnitt. Clarity är ett system för informationssökning av dokument 
i andra språk än det som brukas som söktermer.  
 
Studien i denna artikel är inte begränsad till att studera användarna vid ett enstaka 
tillfälle, utan artikeln beskriver en studie som inbegriper  
 

initial examination of user needs and tasks, preliminary design and testing of interface 
components, building, testing, and refining the interface, and, finally, conducting usability tests 
of the system. (Petrelli et al. 2004, s. 923).  

 
Det är, som brukligt, enbart användbarhetsdelarna som kommer att vara i fokus för 
analysen i denna uppsats.50  
 
Innan ovan nämnda användbarhetstester utfördes testade två MDI-experter den första 
prototypen gentemot en heuristisk samling (ibid., s. 930). Den användarbaserade delen 
av studien utfördes på två olika prototyper av Clarity-systemet: en version där den 
översättning av söktermerna till andra språk systemet utförde visades upp för 
användarna i användargränssnittet, och en version där översättningen inte visades upp 
för användarna (ibid., s. 933). Studien utfördes genom ett flertal användarmässigt 
mindre användbarhetstester, istället för ett enskilt och användarmässigt större test (ibid., 
s. 930).51 Sammanlagt deltog tio st. användare i testerna: 
 

Six monolingual subjects (English) searched Finnish documents, and two polyglots (Finnish, first 
language; English, second) and two monolingual subjects (English) performed multilingual 
searching with English and Finnish simultaneously. (ibid., s. 931). 

 
Innan testet utfördes informerades användarna om testet och utförde övningspass på de 
båda versionerna av systemen. Testuppgifterna bestod av två st. scenarion på varje 
system där användarna valde ut relevanta dokument. Dataloggar brukades, vilka 
registrerade söktermer, återvunnet material och användarnas relevansbedömningar. 
Användarna observerades när det var möjligt, genom antingen videoinspelning eller 
fysisk observation. Ett flertal frågeformulär fylldes i av användarna: först innan själva 
testet (information angående deras erfarenhet av dator och informationssökning), sedan 
efter varje uppgift, efter varje session och även efter att användbarhetstestet var utfört 

                                                 
50 Det kan här vara relevant att visa vilken del som inte anses vara en användbarhetsstudie.  Detta gäller 
exempelvis ett delmoment kallat ”particatory design”. Delmomentet består av att användarna videofilmas 
i sitt dagliga arbete (inte med Clarity-systemet), intervjuas och slutligen tilläts kommentera och ha 
synpunkter på tänkbara användargränssnitt för Clarity-systemet (sex st. olika versioner visas för 
användarna) (Petrelli et al. 2004. s. 927). Därmed inte sagt att denna typ av studier inte är relevanta för ett 
användargränssnitts användbarhet. Det är emellertid inte en användbarhetsstudie. För mer information om 
”particatory design”, se Lif (1998).  
51 Motiveringen till detta förfaringssätt är att ”it was important to get ideas for the design...” (Petrelli et al. 
2004. s. 930). Varför detta inte skulle kunna uppnås genom ett större test framgår inte i artikeln.  
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(ibid., s. 931).52  
 
Ett problem med att analysera studien i denna artikel är att informationen som redovisas 
är tämligen knapphändig, t.ex. redovisas inte vad de utförda uppgifterna bestod av, 
frågeformulärens innehåll eller information om användarna (förutom deras språkliga 
kunskaper) i artikeln. Inte heller hur dokumentens relevans (eller ickerelevans) 
bestämdes eller resultatet av de utförda uppgifterna redovisas. Dessutom redovisas inga 
detaljer angående den granskningsbaserade utvärderingen som utfördes av två MDI-
experter. Bristen på information i artikeln är möjligen beroende på att studien var 
tämligen ostrukturerad. Artikelförfattarna ger det intrycket när de skriver att:  
 

The huge variation among users, tasks, and execution time made it impossible to gain a clear idea 
on which input interaction was more effective from a retrieval point of view ... (ibid., s. 931). 

 
Det framkom emellertid viss information angående vilka metoder som brukades, t.ex. 
torde det frekventa bruket av frågeformulär i studien minska risken för att användarna 
ska glömma information och därmed lämna felaktiga uppgifter. Följande mening ger 
intrycket av att frågeformulären brukades (åtminstone delvis) till att mäta subjektiva 
värderingar: ”The questionnaires revealed that almost all subjects preferred the interface 
that hides the translation ...” (ibid., s. 931f.). Det antal användare vilket brukas i studien 
(tio st.) är inom ramen för vad flertalet MDI-forskare anser vara rimligt vid 
användbarhetsstudier. Vad gäller dataloggarna torde den detaljerade information som 
registrerades i dem kunna vara ett adekvat underlag för analys.  
 
Vilka aspekter av användbarhet mättes då i studien? Det framstår som troligt att det, 
åtminstone, fanns en strävan att mäta effectiveness. Efficiency kan även ha mätts, baserat 
på följande mening: ”The most frustrating aspect was the system response rate ... ” 
(ibid., s. 932)53 och det är troligt att satisfaction mättes genom frågeformulären. 
Beroende på den bristfälliga informationen i artikeln kan det emellertid inte klarläggas 
vilka aspekter som mättes. 
 
Vad gäller slutsatserna menar Petrelli et al. att ”the user evaluations provided some 
insight into the design trade-offs in building a system that meets user needs and is also 
effective. The weaknesses identified will now feed into another redesign cycle.” (ibid., 
s. 933). Det är inte möjligt att hävda att slutsatserna är adekvata eller inte, då det inte 
finns tillräckligt med information i artikeln för att kunna uttrycka en sådan åsikt på 
rimliga grunder. Däremot torde de metoder som brukas i studien utgöra lämpliga 
grunder för att möjliggöra en adekvat studie.  
 
En intressant iakttagelse är att Petrelli et al. benämner studien ovan som ett 
användbarhetstest, samtidigt som de i Conclusions and Future Work hävdar att “there is 
the need to address the three evaluation criteria of usability, namely, efficiency, 
effectiveness, and user satisfaction ...” (ibid., s. 933). Frågan är om Petrelli et al. är av 
uppfattningen att ett användbarhetstest inte är en metod för att utreda användbarhet? En 
uppfattning som inte har något stöd i den MDI- litteratur vilken har brukats till denna 
uppsats. Den definition som Petrelli et al. här redovisar är den definition som brukas i 

                                                 
52 Petrelli et. al. hävdar här att “[t]he procedure mirrored as closely as possible Gonzalo and Oard’s 
iCLEF guidelines...” (2004. s. 931). ”[I]CLEF guidelines” är relaterade till studier av system med 
informationssökning på flera språk (Ostenero, 2005).  
53 Ordet ”rate” betyder i detta sammanhang ”tid”. 
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denna uppsats, dvs. ISO-definitionen.  
 
Det kan vara värt att nämna att en mer omfattande användbarhetsstudie på Clarity-
systemet utförs i artikeln Which user interaction for cross-language information 
retrieval? Design issues and reflections av Petrelli et al. (2006).54  
 

5.8 Chen, Magoulas och Dimakopoulos (2005) 
 
Nästa artikel som ska analyseras är A flexible interface design for web directories to 
accommodate different cognitive styles av Chen et al. (2005). I denna studie undersöktes 
individuella skillnader, närmare bestämt individers olika kognitiva stilar (från eng. 
“cognitive styles”) vilket, enligt Chen et al., är ett särskilt viktigt karaktärsdrag som 
påverkar effektiviteten i informationssökningen. I studien jämfördes 
användargränssnittet på tre olika webbkataloger (från eng. ”Web directories”), närmare 
bestämt Googles, Alta Vistas och Lycos webbkataloger. Studien utfördes i syftet att ta 
reda på hur olika egenskaper i webbkatalogernas gränssnitt uppfattas av användare med 
olika typer av kognitiva stilar (Chen et al. 2005, s. 74). Detta utfördes genom att studera 
hur individuella skillnader påverkade användares reaktioner gentemot webbkatalogernas 
gränssnittetskonstruktion (ibid., s. 70).  
 
Det framgår inte explicit i artikeln att det var en användbarhetsstudie som utfördes 
(användbarhet nämns överhuvudtaget inte i artikeln). Det torde emellertid framgå av 
beskrivningen ovan att det var en användbarhetsstudie som utfördes. 
  
57 st. användare deltog i studien. Samtliga användare var studenter med de 
grundläggande färdigheter i dator- och Internetanvändning, vilka av Chen et al., ansågs 
nödvändiga för att kunna delta i studien. Användarna delades in i tre kognitiva stilar (17 
st., 19 st. och 21 st. användare i de olika grupperna) utifrån mätinstrumentet Cognitive 
Styles Analysis (CSA) (ibid., s. 72).55 Användarna utförde två uppgifter i varje 
webbkatalog, dvs. sammanlagt sex st. uppgifter. De var av typen: ’hitta webplatser om 
kinesisk musik’ och ’hitta mjukvara för att kunna spela bingo med vänner’ (uppgifterna 
redovisas i artikeln). Användarna hade maximalt 1½  timme på sig att utföra 
uppgifterna. En användare i taget utförde uppgifterna, tiden det tog att utföra 
uppgifterna registrerades och användarna var fysiskt observerade (ibid., s. 75). Efter att 
användare utfört uppgifterna fyllde de i ett frågeformulär utvecklat i syftet att studera 
effekten av användarnas kognitiva stilar på deras perceptioner och attityder gentemot 
webbkatalogernas gränsnittsdesign. Frågeformuläret som brukades för detta ändamål 
utvecklades av utvärderarna då Chen et al. menade att tillgängliga formulär, såsom 
QUIS, inte fokuserar på kognitiva stilar, vilket studien av Chen et al. gör (ibid., s. 74) 
(frågorna redovisas inte i artikeln). I studiens resultatanalys brukades de kognitiva 
stilarna som utgångspunkt för analys genom tidsmätning och frågeformulär.  
 
En användarbaserad studie utfördes med 57 st. studenter som användare (indelade i tre 
kognitiva stilar). Användarna delades in efter de tre kognitiva stilarna och torde ur det 
perspektivet vara representativa, men användarna kan rimligtvis inte anses vara 
representativa för samtliga tänkbara användare av de tre webbkatalogerna, då de var 
                                                 
54 Då studien i denna uppsats begränsar sig till artiklar från 2001-2005 kommer den artikeln emellertid 
inte att analyseras. 
55 CSA ska dock inte studeras i denna analys då det ligger utanför fokus i studien i denna uppsats.  
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utvalda med kravet att de skulle ha grundläggande färdigheter i Internet- och 
datoranvändning. I likhet med studien ovan av Modjeska och Chignell (2003) är detta 
möjligen en fördel, då andra problem som möjligen kan uppstå med användare med 
mindre färdigheter i Internet- och datoranvändning undviks. 
 
Frågeformuläret nyttjades för att mäta subjektiva värderingar, då standardiserade 
frågeformulär inte ansågs passa för syftet med stud ien. I det användbarhetstest som 
utfördes på de tre webbkatalogerna mättes och redovisades tiden det tog för användarna 
att utföra uppgifter. Däremot redovisas inte i vilken mån användarna slutförde uppgifter, 
eventuella skillnader och/eller kvalitetskontroll av användarnas svar på dem. Likväl 
hävdar Chen et al. att de fann en nära samband mellan användares prestationer och 
användarnas attityder. Detta ska förstås genom att Chen et al. definierar prestationer 
som den tid det tog för användaren att utföra en uppgift (ibid., s. 75). Varför 
kontrolleras inte de utförda uppgifterna i studien? Det skulle kunna bero på att det var 
webbkatalogger som studerades, vilka möjligen kan ha ett begränsat antal 
svarsalternativ, men detta framgår inte i artikeln.  
 
Vilka aspekter av användbarhet mättes då i studien? Effectiveness mättes inte i studien. 
Det torde vara en brist att inte mäta effectiveness, då utvärderarna inte kan veta 
någonting om kvaliteten på de utförda uppgifterna vid bruk av systemet, utan enbart 
uttala sig om den tid användarna brukade i de olika gränssnitten. Med andra ord mättes 
efficiency genom mätning av tid. Även satisfaction mättes genom frågeformuläret.  
 
Chen et al. menar att resultaten från studien pekar på att kognitiva stilar påverkar 
användares reaktioner gentemot gränssnittens egenskaper och att  
 

[t]his study has shown the importance of understanding cognitive styles in the development of 
Web directories, but it was only a small-scale study. Further studies need to be undertaken with a 
larger sample to provide additional evidence. (ibid., s. 81).  

 
I studien undersöktes bara den tid som användare spenderade för att utföra en uppgift 
och deras attityder till gränssnitten. De utförda uppgifterna kvalitetskontrollerades inte. 
Det är tveksamt om det som mättes i studien är tillräckligt för att visa på betydelsen av 
att förstå kognitiva stilar. Det kan inte uteslutas att en analys vilken inkluderade kvalitet 
på utförda uppgifter hade förändrat resultatet. Med andra ord saknas väsentlig 
information i det material som slutsatserna dras ifrån och de kan rimligtvis inte anses 
vara adekvata.  
 

5.9 Koshman (2005) 
 
Den sista artikeln som ska analyseras är Testing user interaction with a prototype 
visualization-based information retrieval system av Koshman (2005). I artikeln 
redovisas en studie av Visual Information Browsing Environment (VIBE); ett system 
som låter användare att utvärdera dokument från en återvunnen samling, vilken är 
grafiskt presenterad som geometriska ikoner. Syftet med studien var att testa antagandet 
att VIBE var ett system för experter med kunskap om VIBE-systemet utifrån 
frågeställningen: ”What are the effects of the different levels of the user expertise on 
VIBE usability?” (Koshman 2005, s. 824).  
 
Det uttrycks explicit att det är användbarhet som ska mätas i studien. För att mäta 
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användbarhet i studien utgick Koshman från följande faktorer (baserat på Shneiderman 
1998): ”[S]ystem familiarity time, task performance speed, errors in task assignments, 
system feature retention, and subjective satisfaction.” (Koshman 2005, s. 826).56 (Det 
bör tilläggas här att ”subjective satisfaction” redovisas inte i denna artikel).57 Innan 
studien som redovisas i artikeln utfördes, testades 53 st. användare i två pilotstudier. 
Resultatet från de två studierna brukades till att förbättra systemet (ibid., s. 826).  
 
31 st. användare deltog i studien. Ett frågeformulär brukades för att ta reda på 
demografiska data, såsom ålder, kön och utbildningsnivå. Användarna var uppdelade i 
tre grupper: nybörjare (15 st.), onlinesökexperter (tolv st.) och VIBE-experter (fyra st.). 
Gruppen nybörjare bestod av studenter med minimal erfarenhet av 
onlinesökningstekniker och ingen erfarenhet av VIBE. Hur deras färdigheter mättes 
framgår inte i artikeln. Gruppen onlinesökexperter bestod av bibliotekarier, rekryterade 
med kravet att de hade minst tre års erfarenhet av onlinesökning och omfattande 
datorvana. De hade ingen tidigare erfarenhet av VIBE. Gruppen VIBE-experter hade 
minst ett års erfarenhet av att arbeta med VIBE (ibid., s. 827).  
 
Användarna deltog i två sessioner med cirka en veckas mellanrum och nybörjare och 
onlinesökexperter blev introducerade till systemet innan den praktiska delen av studien 
utfördes. I testet av systemet brukades samtliga av systemets funktioner. De uppgifter 
användarna utförde var konstruerade för att testa systemets förmåga att göra sina 
kännetecken tillgängliga och förståeliga för för användaren. Uppgifterna var uppdelade i 
fyra omgångar, vilka bestod av sju uppgifter vardera, dvs. sammanlagt 28 uppgifter. 
Uppgifterna bestod av olika typer av frågor, såsom t.ex. ’hur många tidningsartiklar är 
relaterade till nyckelorden kommunist och reform?’ (en exempeluppgift är redovisad i 
artikeln) (ibid., s. 828). Dataloggar brukades för att registrera hur användarna agerade 
med systemet (ibid., s. 829). Användarnas agerande med systemet registrerades även 
tidsmässigt58 och ett frågeformulär fylldes i efter den praktiska delen av studien utförts 
för att mäta subjektiv tillfredsställelse (ibid., s. 826).  
 
Resultatet från VIBE-experterna användes som standard vid jämförelse mellan de två 
andra grupperna (nybörjare och onlinesökexperter) där medelvärdet av de två olika 
gruppernas resultat jämfördes.  
 
I studien utfördes en användarbaserad studie där 31 st. användare, indelade i tre 
grupper, deltog. Användare indelades efter förmåga och torde inneha rimlig 
representativitet. Utfrågningsmetoden brukades för att få demografiska uppgifter och att 
mäta subjektiva värderingar. I användbarhetstestet som utfördes brukades samtliga 
systemets funktioner och tid samt avklarade uppgifter mättes. Av vem de lösta 
uppgifterna kontrollerades framgår inte i artikeln. Det är emellertid troligt att 
uppgifterna (se exempel ovan) var av sådan karaktär att en ämnesexpert inte var 
nödvändig för att utföra en adekvat analys av användarnas uppgiftslösningsförslag.  
 
Vilka aspekter av användbarhet mättes då i studien? I studien utgick Koshman från fem 
faktorer utvecklade av Shneiderman (1998): ”system familiarity time, task performance 

                                                 
56 Med ”retention” avses här i vilken mån användare kommer ihåg systemets gränssnitt (Shneiderman 
1998. s. 15).  
57 Resultatet av ”subjective satisfaction” ska redovisas i en kommande artikel (denna artikeln kunde 
emellertid inte lokaliseras i JASIST).  
58 Hur detta gick till framgår emellertid inte. 
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speed, errors in task assignments, system feature retention, and subjective satisfaction.” 
(Koshman 2005, s. 826). 59 Samtliga faktorer utom subjektiv tillfredsställelse mättes 
genom dataloggar, utförda uppgifter och åtgången tid. Subjektiv tillfredsställelse mä ttes 
genom utfrågningsmetoden (ibid., s. 826).  
 
Shneidermans faktorer kan lämpligen jämföras med ISO-definitionens tre aspekter, 
vilket utförs i Wiele et al. (1999), enligt följande:  
 

• Effectiveness inkluderar ”system feature retention” och “errors in task 
assignments”.  

 
• Efficiency inkluderar “task performance speed” och ”system familiarity time”.   

 
• Satisfaction inkluderar “subjective satisfaction” (s. 3). 

 
Det faktum att samtliga Shneidermans faktorer mättes i studien, innebär således att 
samtliga av ISO-definitionens aspekter mättes.  
 
Studien ledde till följande resultat: 
 

The VIBE experts solved the tasks more accurately than novice and online expert participants 
and provided baseline performance measures that were predicted in this study. (Koshman 2005, 
s. 830). 

 
Slutsatserna utifrån studiens resultat är som följer: “In conclusion, this investigation 
showed that the ... assumption that VIBE is a tool for smart or expert users is correct.” 
(ibid., s. 832). Slutsatserna håller sig inom ramen för den studie som har utförts och de 
slutsatser Koshman drar anses vara adekvata.  
 

                                                 
59 Shneiderman brukar något annorlunda termer än de som brukas av Koshman. Det är emellertid samma 
måttstockar som avses.  
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6. Slutsatser och diskussion 
 
Syftet med uppsatsen var att utföra en kritisk analys av de metoder som nyttjades för att 
mäta användbarhet i studier av användargränssnitt i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Analysen utfördes utifrån tre frågeställningar:  
 
� Vilka metoder brukas i de utvalda biblioteks- och informationsvetenskapliga 

studierna för att mäta användbarhet? Finns det problem/brister med de brukade 
metoderna? 
 

� Vilka aspekter av användbarhet avses att mätas med de brukade metoderna i 
studierna? 
 

� Är de slutsatser vilka dras i studierna adekvata?  
 
Diskussionen nedan är uppdelad utifrån frågeställningarna.   
 

6.1 Brukade metoder i studierna 
 
I bakgrundsavsnittet delades användbarhetsmetoder in i två grupper, baserat på två 
huvudsakliga metodsinriktningar vid användbarhetsstudier (användarbaserade och 
granskningsbaserade utvärderingar). I en av de nio undersökta studierna (Petrelli et al. 
2004) brukades en granskningsbaserad metod (heuristisk utvärdering), även om Brajnik 
et al. (2002) nyttjade en metod snarlik en granskningsbaserad metod (kognitiv 
genomgång). Värt att nämna är att i de båda studierna brukades metoderna snarast som 
förberedande åtgärder innan användbarhetstester utfördes. Metoderna vilka användes i 
de två studierna kan således sägas ha följt det tillvägagångssätt som både Cockton et al. 
(2003) och Dumas (2003) rekommenderade (se avsnitt 2.6 Bruk av flera metoder). 
  
Enligt Cockton et al. (2003) är heuristiskt utvärdering den mest frekvent nyttjade 
metoden vid användbarhetsstudier. Detta är uppenbart inte fallet i de undersökta 
användbarhetstudierna i JASIST. Är det problematiskt att inte granskningsbaserade 
utvärderingar har använts i det stora flertalet studier, dvs. är granskningsbaserade 
metoder nödvändiga för att kunna genomföra adekvata användbarhetsstudier? En sådan 
uppfattning har inte framkommit i MDI- litteraturen. Däremot uttrycktes uppfattningen 
att en av fördelarna med att nyttja granskningsbaserade metoder innan 
användbarhetstester utfördes var att det kunde spara tid, reducera antalet nödvändiga 
användare i testet och att då inte samtliga funktioner i ett användargränssnitt kunde 
testas, fungera som ett komplement till användbarhetstester. Detta fenomen torde 
emellertid inte vara särdeles aktuellt för de undersökta studierna då samtliga funktioner 
testades i de flesta studierna och i de studier där inte samtliga funktioner testades, skulle 
det antingen ske vid senare tillfälle (Ma 2002) eller fanns det ingen ambition att studera 
vissa delar av ett användargränssnitt (Chen et al. 2005).60  
 
I samtliga nio undersökta studier brukades användarbaserade metoder. Antalet 
användare som nyttjades i studierna skiftade mellan 10 st. användare (Petrelli et al. 

                                                 
60 Det bör tilläggas att information om detta inte kunde utläsas i artikeln av Petrelli et al. (2004).  
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2004) och 52 st. användare (Hauck & Weisband 2002). Inte i någon studie brukades 
således ett antal användare vilket var lägre än de ramar som framkommit i MDI-
litteraturen. Studierna kan överlag sägas vara utförda på ett representativt urval av 
användare. Den främsta invändningen emot användarurvalet var emot studien av 
Brajnik et al. (2002), där urvalet svårligen kan ses som representativt. Invändningar 
emot användarurvalet fanns även emot Modjeska och Chignell (2003), Marshall et al. 
(2004) och Chen et al. (2005).  
 
Ett potentiellt problem med att analysera representativitet i denna uppsats har varit 
angreppssättet. Problemet ligger i utgångspunkten att en grupp agerar på ett bestämt 
sätt, vilket skiljer sig från andra tänkbara grupperingar. Denna typ av fråga är rimligtvis 
relevant att ställa och utgår från MDI- litteraturen, men får likväl spekulativa inslag.  
 
I samtliga studier brukades utfrågningsmetoden, främst genom frågeformulär men även 
genom intervjuer (t.ex. i Hauck & Weisband 2002). I samtliga studier brukades metoden 
för att mäta användarnas subjektiva värderingar angående systemen ifråga.  
Utfrågningsmetoden brukades i vissa studier för att samla ihop demografiska data 
(ålder, kön et cetera). Standardiserade frågeformulär användes inte i någon av studierna  
medan det i tre studier utgicks från tidigare forskning för metoden ifråga. Det var enbart 
i två artiklar (Ma 2002; Yu & Roh 2002) som samtliga frågor redovisades och i en 
artikel (Brajnik et al. 2002) redovisades frågorna delvis (en exempelfråga redovisades 
även i Hauck & Weisband 2002). Resterande artiklar redovisade inte frågorna 
användarna besvarade. Även om analysen i denna uppsats inte specifikt fokuserade på 
vilken typ av frågor som brukas i utfrågningsmetoden hade det, med avseende på 
invändningarna mot frågorna i Ma (2002) och i Modjeska och Chignell (2003), 
möjligen varit relevant att studera närmare. Den främsta invändningen vad gäller bruket 
av utfrågningsmetoden i studierna gällde emellertid Hauck och Wiesband (2002), vilka 
brukade metoden som enskilt mått och för att objektivt mäta användarnas färdigheter. 
Ett tillvägagångssätt med, potentiellt, tämligen stora brister i validitet.  
 
I samtliga studier (förutom i Hauck & Weisband 2002) nyttjades 
användbarhetstestmetoden. I de flesta studier undersöktes samtliga funktioner i 
systemen och i samtliga studier utförde användarna uppgifter. Brister i typen av 
uppgifter användarna utförde gällde främst studien av Yu och Roh (2002), där 
uppgifternas karaktär möjligen medförde missvisande resultat. Det var emellertid inte 
möjligt att studera samtliga uppgifter, då uppgifterna inte redovisades i samtliga artiklar. 
Hornbæk (2006) invände emot att inte fler studier i dennes undersökning lät en expert 
kvalitetskontrollera resultatet av de uppgifter användarna utfört. Av de nio undersökta 
studierna i denna uppsats var det endast i en studie (Marshall et al. 2004) som en expert 
kvalitetskontrollerade användarnas utförda uppgifter. Det är möjligt att det inte var 
nödvändigt i ett flertal av studierna att låta kvalitetskontrollera uppgifterna på grund av 
uppgifternas karaktär. I två av studierna (Ma 2002; Brajnik et al. 2002) kunde det 
däremot möjligen varit befogat att en ämnesexpert hade kontrollerat uppgifterna.  
 
En intressant iakttagelse är att i Brajnik et al. (2002) och Ma (2002) redovisades ett 
potentiellt problem med användbarhetstester som inte framkommit i MDI- litteraturen,  
nämligen att bruk av IR-måtten precision och recall mäter inte enbart i vilken mån 
systemet levererar relevanta dokument, utan även användarens förmåga att bedöma 
relevanta dokument. En studie som utförs i strävan att mäta ett IR-systems förmåga att 
återvinna dokument kan, om precision- och recallmetoden nyttjas, således producera 
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missvisande resultat. 
  
Förutom att kontrollera utförda uppgifter studerades användarnas bruk av systemen 
genom olika former av tidsmätning; genom att mäta den tid en uppgift tog att utföra, 
genom att begränsa den tid en uppgift maximalt fick utföras på, begränsning av den tid 
testet pågick och genom att mäta antalet utförda uppgifter under en viss tid. Andra 
metoder som användes vara att studera dataloggar, ljud- och kamerainspelning samt 
fysisk observation. 61 
 
Den främsta invändningen emot hur tidsmätning nyttjades i studierna var emot den 
studie Marshall et al. (2004) genomförde, där tiden det tog för användare att utföra 
uppgifter mättes i minuter, vilket möjligen kan alstra missvisande resultat.  
 
Vad gäller ljud- och kamerainspelning samt fysisk observation är det svårt att uttala sig 
om vilken betydelse nämnda metoder har haft för studiernas resultat. Detta beror delvis 
på att det i artiklarna ofta inte redovisades vilken information metoderna gav och delvis 
beroende på att det inte är möjligt att få kunskap om användarnas beteende påverkades 
av metoderna ifråga. I en studie (Chen et al. 2005) utförde användarna uppgifterna 
enskilt och var samtidigt fysiskt observerade. Vilken påverkan har denna situation på 
användarens agerande? Det går inte att veta, men är det orimligt att det påverkar 
användarens beteende? Vad gäller observationsmetoden i övrigt användes den inte i 
någon studie som en enskild metod och därmed undveks de potentiella 
tolkningsproblem som enskilt bruk av metoden medför. 
 
Den invändning som Large et al. (2001) hade emot dataloggar var inte aktuell för någon 
av de genomförda studierna, då det i samtliga studier där dataloggar nyttjades, gjordes 
detta på ett kontrollerat material.  
 
I samtliga studier (förutom i Hauck & Weisband 2002) brukades således flera metoder, 
närmare bestämt nyttjades de båda användarbaserade metoderna; utfrågning och 
användbarhetstest. Vad gäller utfrågningsmetoden var det vanligaste att frågeformulär 
användes. De vanligaste användbarhetstestmetoderna var att låta användarna utföra 
uppgifter, registrera användarnas agerande genom dataloggar och tidtagning. I en studie 
användes därtill granskningsbaserade metoder. Som nämnts ovan torde bruket av 
metoder i de undersökta studierna vara i paritet med rekommendationer som framkom i 
MDI- litteraturen. 
 
Det finns ytterligare en invändning emot de undersökta studierna i denna uppsats. 
Shneiderman (1998) menade att med användbarhetstester läggs fokus på 
förstagångsbruk av systemet, dvs. att det genom ett användbarhetstest inte är möjligt att 
få information om hur bruket av ett system fungerar på sikt. Samtliga undersökta studier 
i denna uppsats, torde falla inom ramen för denna invändning då det i studierna enbart 
fokuserades på, för användarna, nya produkter.62 Detta kan möjligtvis, åtminstone 
                                                 
61 Det är tveksamt om den ljudinspelning som brukades i vissa artiklar kan likställas med 
användbarhetsmetoden tänka högt, då det inte framkom huruvida användarna var instruerade att ‘tänka 
högt’. 
62 Även om Shneidermans invändning är emot användbarhetstester torde den vara aktuell för alla former 
av användarbaserade utvärderingar, dvs. att invändningen torde gälla även för Hauck och Weisband 
(2002). De utförde förvisso en andra studie ett år efter den första studien, men den andra studien var ingen 
användbarhetsstudie. Koshman (2005) brukade sig av experter på ett system i sin studie, men enbart som 
standard för att kunna utreda nya användares bruk av systemet.  
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delvis, bero på att i en del studier utvecklades system specifikt för att utföra studien 
ifråga och på att i en del studier studerades systemprototyper.  
 
Det bör även tilläggas att i två studier (Brajnik et al. 2002; Marshall et al. 2004) 
användes metoder som inte redovisades i bakgrundsavsnittet, även om den metod som 
nyttjades i studien av Brajnik et al. (2002) var snarlik en granskningsbaserad metod. 
Marshall et al. (2004) spelade in användarnas bruk av vissa delar av 
användargränssnittet. En metod som på flera sätt torde vara besläktad med att registrera 
användares agerande genom dataloggar.  
 

6.2 Användbarhetsaspekter i studierna 
 
Petrelli et al. (2004) utelämnas ur detta avsnitt då det inte kunde klarläggas huruvida 
aspekter av användbarhet överhuvudtaget mättes i den studien. Det var i två studier (Ma 
2002; Chen et al. 2005) som inte samtliga aspekter kan sägas ha mätts (efficiency 
respektive effectiveness) och i Brajnik et al. (2002) kunde det inte klarläggas huruvida 
efficiency mättes eller ej. Detta torde utgöra potentiella brister i studierna då både 
resursförbrukning och i vilken mån användare fullgör uppgifter torde vara relevanta 
aspekter för i vilken mån system kan sägas vara användbara.  
  
Resultatet av denna undersökning visar således att i de flesta studier mättes samtliga 
aspekter av användbarhet, såsom definierat i ISO-definitionen. Samtidigt var det enbart 
i en studie (Petrelli et al. 2004) som ISO-definitionen nämndes och i de studier där 
användbarhet uttryckligen definierades (Hauck & Weisband 2002; Marshall et al. 2004) 
skilde sig definitionerna från ISO-definitionen. Den användbarhetsdefinition som ISO-
standarden medför är således inte ett välanvänt koncept i användbarhetsstudier i JASIST 
(2001-2005). Vad detta beror på är däremot okänt.  
 
Det är uppsatsförfattarens åsik t att användning av ISO-definitionen hade kunnat 
förtydliga vad som skulle undersökas i studierna (användbarhet) och vilka aspekter som 
studeras (effectiveness, efficiency och/eller satisfaction). Detta torde underlätta både för 
de som utför studien ifråga och de som sedan tar del av densamma. Hornbæk (2006) 
påpekade (i samband med bruket av aspekten satisfaction) att jämförelser mellan olika 
studier försvåras då en mängd olika termer nyttjas. Liknande slutsatser kan möjligen 
dras utifrån denna studie.  
 
Det tydligaste exemplet på en studie i vilken det, enligt uppsatsförfattaren, hade varit 
fördelaktigt med bruk av ISO-definitionen är den studie som utfördes av Brajnik et al. 
(2002). Uppsatsförfattarens intryck är att de termer som används är termer med 
‘hemsnickrade’ definitioner och de brukas därutöver på ett tämligen förvirrande sätt. 
Detta tillvägagångssätt är inte nödvändigt då det är en användbarhetsstudie som utförs 
och Brajnik et al. skulle med framgång kunnat ha nyttjat sig av ISO:s 
användbarhetsdefinition.  
 

6.3 Slutsatser i studierna 
 
Vad gäller de slutsatser som drogs i studierna utelämnas Petrelli et al. (2004) ur även 
denna diskussion då det inte kunde avgöras vilka slutsatser som drogs utifrån den 
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utförda studien. I två studier (Ma 2002; Koshman 2005) drogs slutsatser som ansågs 
vara adekvata, vilket innebär att det i sex studier drogs slutsatser, vilka ansågs vara 
bristfälliga. I en av studierna (Yu & Roh 2002) var slutsatserna bristfälliga i 
slutsatsvaliditet, närmare bestämt att resultatet av studien motsade det som påstods i 
slutsatserna. I två studier (Brajnik et al. 2002; Hauck & Weisband 2002) drogs slutsatser 
med  brister i extern validitet, dvs. att det i slutsatserna gjordes generaliseringar till 
företeelser utanför det som undersöktes i studien. I fem studier återfanns 
validitetsbrister (Brajnik et al. 2002; Hauck & Weisband 2002; Modjeska & Chignell 
2003; Marshall et al. 2004; Chen et al. 2005).  
 
Samtliga undersökta studier utförde emellertid inte ‘renodlade’ användbarhetsstudier 
utan i en del studier undersöktes även andra företeelser (t.ex. i Brajnik et al. 2002; 
Marshall et al. 2004). Med avseende på att fokus för studien i denna uppsats var 
användbarhet; har det faktum att mer än användbarhet undersöktes i en del studier 
påverkat resultatet av slutsatsdelen? Troligen har det inte påverkat resultatet, beroende 
på att fokus för undersökningen har varit användbarhet och slutsatserna har bedömts 
enbart utifrån användbarhetsperspektivet och inte utifrån studierna i sin helhet.  
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7. Avslutande reflektioner 
 
Studien som utfördes i denna uppsats var tämligen begränsad i omfång och inga anspråk 
på representativitet för hur användbarhetsstudier inom B&I går tillväga kan således 
göras. Däremot är det möjligt utifrån den utförda studien att redogöra för reflektioner 
angående användbarhetsstudier som uppkommit under och efter genomförandet av 
denna studie. Ett (tämligen tydligt) exempel får illustrera den första reflektionen:  
 
Forskning vilken kommer direkt från eller är finansierad av tobaksindustrin och som 
pekar på att hälsoriskerna med tobak är överdrivna möts troligen ofta med antagandet 
att forskningen är opartisk. Såvida denna misstanke inte har sin grund i allmänt 
misstroende gentemot tobaksindustrin, är det troligt att den kommer från tanken att de 
aktörer vilka har utvecklat en produkt, också har ett intresse av att visa positiva faktorer 
och tona ner negativa faktorer. Frågan är; torde detta fenomen kunna vara giltigt i 
forskningssammanhang? Kan forskare ha intressen av att framställa sin forskning i 
förmånligt ljus? Det kan säkerligen i vissa fall vara på det sättet (och i andra inte). I 
flera av de analyserade studierna i denna uppsats undersöktes system som hade 
utvecklats av de som därtill utförde utvärderingen av systemet ifråga (t.ex. i Brajnik et 
al. 2002; Marshall et al. 2004). Här påstås inte att någon av de som genomförde 
utvärderingarna i de undersökta studierna skulle vara opartiska i den utvärdering de 
utförde. Men frågan kan likväl vara värd att ställa: är det rimligt att samma forskare 
vilka har utvecklat en produkt, är de samma som utvärderar den? Det kan även finnas 
andra skäl än (eventuell) opartiskhet till att det kan vara en fördel att låta någon annan 
än utvecklaren av ett system genomföra en utvärdering, t.ex. bristande kunskap om hur 
en adekvat användbarhetsstudie ska utföras.  
 
Den andra reflektionen utifrån den studie som utförts är att fullständigt material inte 
redovisades i flertalet av de undersökta artiklarna. Här avses speciellt frågorna som 
brukades till utfrågningsmetoden, vilket enbart redovisades i sin helhet två studier. Brist 
på redovisat material gäller även i viss mån de uppgifter som användarna utförde, vilka 
inte redovisades i tre studier. Det försvårar inte bara en granskning utan torde även 
minska möjligheterna att ta lärdom av de utförda studierna. Det vore således önskvärt 
att det material som används för att utföra en studie redovisas i artikelmatierialet. Om 
detta inte är möjligt (t.ex. på grund av platsbrist) skulle en tydlig hänvisning var sådant 
material kan lokaliseras möjligen kunna vara på sin plats. Detta torde gynna inte bara de 
som tar del av de utförda studierna, utan även möjligtvis de som utfört studien ifråga, då 
påtalade problem och brister kan leda till förbättrade framtida resultat.  
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8. Sammanfattning 
 
Användbarhetsstudier, dvs. studier av användargränssnitts användbarhet är ett 
förekommande, men inte centralt, studieområde inom biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning. Vikten av att användargränssnitt är brukbara för de 
som nyttjar dem (användarna) behandlas tämligen ingående i biblioteks- och 
informationsvetenskaplig litteratur. Däremot behandlas inte ingående de potentiella 
problem och brister som kan förekomma vid mätning av användbarhet. Potentiella 
problem och brister med att mäta användbarhet behandlas emellertid inom 
användbarhetsbegreppets ursprungliga domän: studieområdet Människa-Dator 
Interaktion. Detta innebär inte per automatik att det i utförda användbarhetsstudier inom 
biblioteks- och informationsvetenskap inte tas hänsyn till potentiella problem och 
brister med att mäta användbarhet, vilket undersöks i studien i denna uppsats.  
 
Syftet med denna uppsats är att kritiskt analysera vilka metoder som brukas för att mäta 
användbarhet i studier av användargränssnitt i biblioteks- och informationsvetenskap. 
Detta sker utifrån följande frågeställningar: 
 
� Vilka metoder brukas i de utvalda biblioteks- och informationsvetenskapliga 

studierna för att mäta användbarhet? Finns det problem/brister med de brukade 
metoderna? 
 

� Vilka aspekter av användbarhet avses att mätas med de brukade metoderna i 
studierna? 
 

� Är de slutsatser vilka dras i studierna adekvata?  
 
Den kritiska analysen i denna uppsats utgår från de potentiella problem och brister i att 
mäta användbarhet som ident ifierats genom en granskning av litteratur från 
studieområdet Människa-Dator Interaktion. Utifrån frågeställningarna och det 
granskade materialet konstruerades ett antal frågor vilken den kritiska analysen utgick 
från. Analysen utförs på nio st. artiklar från den, enligt uppsatsförfattarens förståelse, 
centrala biblioteks- och informationsvetenskapliga tidskriften Journal of the American 
Society for Information Science and Technology (JASIST). Tidskriften genomsöktes 
efter användbarhetsstudier under åren 2001-2005 och sammanlagt 13 st. studier 
identifierades. Studien är således utförd på ett material vilket kan sägas vara 
representativt för användbarhetsstudier i tidskriften JASIST (2001-2005), men materialet 
kan rimligtvis inte sägas vara representativt för användbarhetsstudier inom B&I i sin 
helhet.  
 
Användbarhetsdefinitionen vilken brukas i denna uppsats för att identifiera 
användbarhetsstudier är framtagen av International Organization for Standardization 
(ISO) och lyder som följer: ”[The] [e]xtent 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.” (uppsatsförfattarens kursiveringar). I ISO-definitionen 
återfinns de i frågeställningarna omtalade användbarhetsaspekterna: effectiveness 
(relaterat till i vilken mån användare uppnår mål), efficiency (relaterat till 
resursförbrukning för att uppnå mål) och satisfaction (relaterat till användarens 
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sinnesstämning vid bruk av ett system). De tre aspekterna torde vara synnerligen 
relevanta för att ett system ska vara användbart.  
 
Användbarhetsstudier kan delas upp i två metodinriktningar: användarbaserade 
utvärderingar (studier med användare) och granskningsbaserade utvärderingar (studier 
utan användare).  
 
Vid användarbaserade utvärderingar torde det vara relevant att användarna är 
representativa för slutanvändarna, att studien utförs på ett tillräckligt antal användare 
och om uppgifter utförs att de är representativa för de uppgifter som ska utföras med ett 
system. Det torde därutöver vara väsentligt att kontrollera de utförda uppgifterna. 
Användarbaserade utvärderingar kan delas upp i följande metoder: 
 
Utfrågning: med denna metod brukas frågeformulär, intervjuer och/eller enkäter för att 
få information om användarnas subjektiva värderingar gentemot ett system och/eller 
som objektiv måttstock för användbarhet. Det finns flera potentiella problem och brister 
med denna metod. Den främsta invändningen gäller bruket av utfrågningsmetoden som 
objektiv måttstock för användbarhet.  
 
Observation: användarnas agerande observeras fysiskt och/eller genom någon typ av 
inspelning. Den främsta invändningen emot denna metod är att den torde vara i hög 
grad beroende av utvärderarens tolkning. 
 
Användbarhetstest: med denna metod studeras användares bruk av ett system. 
Användbarhet mäts här genom exempelvis utförda uppgifter, mätning av tid (för att t.ex. 
utföra en uppgift) och/eller mätning av antal (t.ex. antal begågna fel). Ett flertal metoder 
för att genomföra detta finns, t.ex. observation, dataloggar och tänka högt. De 
sistnämnda metoden innebär att användarna instrueras att ’tänka högt’ medan de agerar 
med ett system. Invändningar emot denna metod baseras på att användarnas agerande 
förändras när de ’tänker högt’. 
 
Dataloggar: användarnas agerande registreras (genom mjukvaran i den elektroniska 
utrustningen). Den främsta invändningen utgick från att dataloggar användes på ett 
okontrollerat material, dvs. ett material där det t.ex. inte kunde avgöras vem som 
brukade systemet. 
 
Granskningsbaserade utvärderingar innebär att utvärderare studerar en produkts 
användbarhet. Det finns ett flertal metoder att bruka vid utförande av 
granskningsbaserade utvärderingar:  
 
Kognitiv genomgång: denna metod innebär att utvärderare ‘går igenom’ systemet 
genom att utföra uppgifter och utifrån ett antal frågor försöker gissa sig till användares 
agerande.  
 
Utvärderingsriktlinjer och heuristisk utvärdering: metoderna innebär att utvärderare 
granskar systemet utifrån ett större antal riktlinjer (utvärderingsriktlinjer) eller ett 
mindre antal regler (heuristisk utvärdering).  
 
Invändningarna emot granskningsbaserade utvärderingar baseras på att utvärderaren 
måste besitta kunskap om området där produkten ska brukas och på det problematiska 



 55  

med att förutse hur användare kommer att agera.  
 
Flertalet MDI-källor rekommenderar användning av flera metoder och det torde vara 
rimligt att utgå från att användning av flera olika metoder ökar möjligheten att uppnå 
adekvata resultat.  
 
Resultatet av analysen visade att i samtliga studier (förutom en) brukades flera 
användbarhetsmetoder. De mest frekvent förekommande metoderna var 
utfrågningsmetoden (genom främst frågeformulär) och användbarhetstester (genom 
främst utförda uppgifter, dataloggar och tidtagning). Däremot var det bara i en studie 
som en granskningsbaserad utvärdering nyttjades. Samtliga studier baserades på ett 
tillräckligt antal användare. Invändningar emot användarnas representativitet förekom 
gentemot ett fåtal av studierna. Andra invändningar emot en del studier baserades på 
t.ex. bristande kvalitetskontroll av utförda uppgifter, att utfrågningsmetoden brukades 
som objektiv måttstock och att tid mättes i minuter. I de flesta studierna mättes samtliga 
aspekter av ISO-definitionen. I de studier där det inte mättes finns risken att de 
resulterar i bristfälliga resultat. I ett flertal studier drogs slutsatser som ansågs ha brister 
i validitet. 
 
Det var bara ett fåtal artiklar vilka redovisade de frågor som ställts till användarna i 
studien och uppgifter som användarna utfört redovisades inte i samtliga artiklar. Detta 
torde försvåra både en granskning av de utförda studierna och möjligheten att lära sig 
utifrån dem. Ingen av artiklarna utgick från ISO-definitionen av användbarhet. Bruk av 
denna torde underlätta både för de som utför studien och de som senare tar del av den.  
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