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Vetenskaplig sammanfattning
Denna studie har till syfte att reda ut hur de olika MDI-begreppen användbarhet och
användarupplevelse relaterar till varandra, samt hur detta relaterar till datainsamlingsmetoden
System Usability Scale, eller SUS. SUS mäter användarens uppfattning av en produkts
användbarhet, vilket innebär att den har kopplingar till både användbarhet och
användarupplevelse och därmed skulle kunna placeras i ”gränslandet” mellan dessa. Arbetet
utreder användbarhet och användarupplevelse som två begrepp var för sig, för att sedan
undersöka hur de förhåller sig till varandra och avslutningsvis till SUS. Detta undersöks
genom innehållsanalyser av litteratur samt kortsorteringar för att inkludera praktikers
perspektiv på ämnet och därmed få en bredare bild av hur det verkligen är. Resultatet visar på
en relation mellan användbarhet och användarupplevelse, där båda till stor del påverkar
varandra vid människa-datorinteraktion. Detta innebar även en tydlig koppling i hur SUS
förhåller sig till detta. Studiens resultat har använts till att ta reda på hur SUS går att modifiera
för att rikta sig mot endast användbarhet eller endast användarupplevelse med hjälp av
litteraturen om de båda begreppen.

Populärvetenskaplig sammanfattning
När en person köper en ny smartphone är det troligt att hen väljer den smartphone som den
tror genererar bäst upplevelse. Upplevelsen kan avgöras av till exempel utseendet, vilka
funktioner som finns eller hur bra batteritiden är. Är personen sedan inte nöjd med sin
smartphone finns risk att hen byter till en annan tillverkare eller modell, för att personen ska
vara så nöjd med det hen betalar för som möjligt. Detta kallas för användarupplevelse och är
applicerbart på alla typer av produkter och även services, och för att företag ska kunna
överleva och generera inkomst är användarupplevelsen viktig att ta reda på. Hur
användarupplevelsen av en produkt är varierar från individ till individ, men den kan genom
tester undersökas både innan produkten släpps på marknaden och efter.
Ett sätt att testa detta är att generera användbarhetstester. Användbarhetstester innebär att
individer inom produktens målgrupp får testa produkten och uttrycka vad hen tycker om
produkten. Användbarhetstester kan se olika ut beroende på till exempel vad som testas eller
hur mycket tid det finns åt testningen, men ett vanligt sätt att göra detta på är att undersöka
användbarheten av en produkt. Användbarheten kan testas genom bland annat
uppgiftsbaserade tester där man mäter hur väl användaren slutför uppgiften. Ett sådant
användbarhetstest visar dock bara om produkten är användbar och visar ingenting på om
användaren faktiskt fick en positiv upplevelse av att använda produkten. Eftersom det i
slutändan är användaren som väljer produkt efter vad hen tror kommer generera en positiv
användarupplevelse kan det därför vara bra att även ta reda på hur användaren faktiskt
upplevde produkten.
En metod för att ta reda på detta är System Usability Scale (SUS), vilken tar reda på
användarens upplevelse av användbarheten av en produkt genom att låta användaren hålla
med eller inte hålla med påståenden om hur hen upplevde användningen av produkten. Det
kan därför verka som att SUS ger två flugor i en smäll när man vill ta reda på både hur
användbarheten av produkten var och vad användaren lämnades med för användarupplevelse
av produkten, vilket innebär att beskrivningen av detta pekar på att SUS undersöker
gränslandet mellan användbarheten och användarupplevelsen av en produkt.
Användbarhet och användarupplevelse är två begrepp som använts sedan 1980-talet och
utvecklats i takt med den teknologiska framgången sedan dess. Däremot har SUS modifierats
en gång sedan den publicerades 1996 som metod för att ta reda på användarens uppfattning
om användbarheten av en produkt, vilket innebär att in inte är säkert att den följt med i
utvecklingen om vad användbarhet och användarupplevelse faktiskt innebär. Denna rapport
utreder därför hur SUS förhåller sig till användbarhet och användarupplevelse.
Tidigt i processen upptäcktes det att användbarhet och användarupplevelse är två skilda
begrepp men som överlappar och influeras starkt vad varandra. Därför har det även i denna
rapport undersökts hur dessa begrepp relaterar till varandra och influeras varandra.
Resultatet visade på en stor överlappning mellan användbarhet och användarupplevelse, samt
att SUS sig inom denna överlappning. Däremot finns det påståenden inom SUS som står
närmre det användbarhet än användarupplevelse, och vice versa.
Med hjälp av detta har även modifikationsförslag tagits fram för att kunna mäta båda
begreppen med mer detalj.
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1. Inledning

Sedan tidigt 1980-tal har termen Människa-Dator Interaktion, eller MDI, använts för
att beskriva användarens roll i interaktionen med teknologiska artefakter (Ebert, et al.,
2012). MDI har diskuterats och utvecklats sedan 1950-talet, men den snabba
utvecklingen och det ökade antalet persondatorer gjorde att termen MDI tog form
under 1980-talet (Dix, 2009). Sedan dess har användbarhet och användarupplevelse i
många fall beskrivits som samma sak, i vissa fall har användbarhet beskrivits som en
del av användarupplevelsen samtidigt som det i andra fall har varit tvärt om. Till
exempel beskriver Albert och Tullis (2013) uppgiftsslutförande och antal fel som
metriker för användarupplevelse, samtidigt som dessa även kan vara metriker för
användbarhetsstandardens beskrivning av användbarhetskriterier (International
Organization for Standardization, 1998).
Enligt Ebert med flera (2012) innefattar MDI forskningsområden som bland annat
psykologi, ergonomi, sociologi, datorvetenskap. Dessa områden har i olika
utsträckning utnyttjats för att förstå vad användaren behöver, vad användaren vill ha
och om användaren att fortsätta använda teknologin. Detta kan även beskrivas som
huruvida den teknologiska artefakten är användbar och om den skulle generera en
positiv användarupplevelse hos användaren.
För att kunna ta reda på mer om användbarhet och användarupplevelse av en viss
produkt har diverse datainsamlingsmetoder tagits fram. Beroende olika aspekter, som
till exempel vad för typ av information man tänker att man ska få reda på, var i
designprocessen av produkten det undersöks eller vilken hur typ av urvalsgrupp som
undersöks, påverkar vilka metoder som är lämpliga för varje specifik studie (Patton,
2015). En datainsamlingsmetod som används för att ta reda på användarens
uppfattning av en produkts användbarhet är SUS. Denna metod skapades år 1986 av
Brooke och har sedan dess blivit modifierad en gång år 2008 (Bangor, et al., 2008).
Det finns andra liknande metoder som har tagits fram i samma syfte som SUS, som
tillexempel UMUX (Usability metric for user experience) och UMUX-LITE
(Usability metric for user experience lite. UMUX skapades av Finstad 2010, och är
tänkt att ta reda på samma sak som SUS, men med färre frågor för att minska tiden
som användaren behöver svara på ett frågeformulär när de har testat klart produkten
(Finstad, 2010). UMUX har sammanlagt 4 frågor, till exempel ”detta system är lätt att
använda” som bedöms på en sju-punkts Likertskala, där fördelningen mellan positivt
och negativt vinklade svar är 50/50 (Borsci, et al., 2015). UMUX-LITE är en
vidareutveckling av UMUX, och består av 2 påståenden istället för 4, där de 2
kvarvarande påståendena är samma som för UMUX (Lewis, et al., 2015). De två
påståendena som finns i både UMUX och UMUX-LITE är de påståendena med
positiv vinkling. UMUX och UMUX-LITE har dock fått kritik för att varken vara
reliabel eller validerad (Finstad, 2013), samtidigt som SUS anses vara både reliabel
och validerad till den grad att den blivit en standardiserad metod för att ta reda på
uppfattad användbarhet (Lewis, 2018). Lewis menar även att SUS är likt Brookes
beskrivning (1996) en snabb metod för att ta reda på uppfattad användbarhet, men till
skillnad från Brooke (1996) menar Lewis att metoden inte alls är ”smutsig” (Lewis,
2018). Med detta menas att metoden ger en övergripande uppfattning av hur
användaren uppfattat användbarheten av en produkt, men att resultatet är träffsäkert.
I och med att forskare och praktiker vet mycket mer om både användbarhet och
användarupplevelse idag än vad man gjorde både 1996 och 2008 är det inte säkert att
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metoden fortfarande kan generera relevant data för metodens syfte, vilket är att ta reda
på användarens uppfattning av produktens användbarhet. Framförallt då man det
senaste decenniet börjat skilja mer på just användbarhet och användarupplevelse när
man tidigare beskrivit detta som samma sak (Albert & Tullis, 2013) (International
Organization for Standardization, 1998). Pribeanu (2016) menar att skalor såsom
SUS, UMUX och UMUX-LITE kan påverkas av förvirringen hos användaren mellan
användbarheten och kvalitén av en produkt, där kvalitén av en produkt kan påverkas
av fler aspekter som inte har med användbarheten att göra. Pribeanu (2016) menar
även överlappningen mellan användbarhet och användarupplevelse kan vara en
påverkande faktor när man använder korta skalor likt SUS, UMUX och UMUX-LITE
för att ta reda på uppfattad användbarhet av en produkt.
I och med denna hopblandning, både beskriven av Pribeanu (2016) och visad ovan,
kan det bli förvirrande både vad man vill undersöka och vad man verkligen mäter.
Denna rapport ska därför reda ut skillnaden mellan användbarhet och
användarupplevelse och sätta det i kontrast med SUS för att ta reda på hur den
datainsamlingsmetoden förhåller sig vad vi vet idag om användbarhet och
användarupplevelse. Frågeställningen blir därför ”Vad mäter System Usability Scale i
förhållande till begreppen användbarhet och användarupplevelse?”. Denna rapport ska
därmed bidra till hur användbarhet och användarupplevelse relaterar till SUS som
datainsamlingsmetod, vilket i dagens läge inte är tydligt på grund av dels förvirringen
mellan dessa begrepp samt att information om användbarhet och användarupplevelse
har uppdaterats sedan SUS både skapades och modifierades.
Denna rapport ska sedan kunna bidra till modifikationsförslag på hur påståendena kan
anpassas efter användbarhet och användarupplevelse för att förtydliga vad som är
viktigt att ta reda på beroende på om man vill ta reda på användbarheten eller
användarupplevelsen. Förhoppningsvis ska detta även kunna bidra till vilka problem
som upptäcks när man använder sig av SUS och vilket ämnesområde detta problem
relaterar till. Det skulle i sin tur kunna bidra till ökad förståelse för vad användaren
söker i interaktionen med en produkt.
Rapporten behandlar detta genom en bakgrund som förklarar och behandlar relevanta
begrepp, en del som beskriver metoden som använts för att ta reda på detta, en del
som beskriver hur det genomfördes och analyserades, resultatet beskrivs och därefter
följer slutsats och en diskussionsdel.
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2. Bakgrund

Eftersom användbarhet och användarupplevelse som tidigare nämnt beskrivits som
samma sak ska detta kapitel reda ut de två begreppen var för sig, samt hur de förhåller
sig till varandra. Även likertskalor och metoden SUS tas upp.

2.1. Användbarhet

Användbarhet kan beskrivas på många olika sätt. ISO 9241–11 är en standard som
uppdagades av International Organization for Standardiziation 1998, vilken rör
ergonomi vid människa-systeminteraktion (International Organization for
Standardization, 1998). Där beskrivs användbarhet som till vilken grad en produkt kan
bli använd av en specifik användare för att nå specifika mål i en specifik situation
enligt tre aspekter: effektivitet, verkningsgrad och användartillfredsställelse
(International Organization for Standardization, 1998). Effektivitet innebär att
användaren klarar av att slutföra en specifik uppgift utan större problem, och
verkningsgrad som aspekt förtydligar effektiviteten med hjälp av metoder och mätetal
för att kunna avgöra hur effektiv en produkt är. Användartillfredsställelse beskrivs
som att användaren uppfattar användningen som positiv och inte besvärlig.
Sammanfattningsvis menar alltså att ISO 9241–11 att en produkt anses användbar om
en specifik användare kan slutföra en specifik uppgift i en specifik situation utan en
känsla av att användningen av produkten var besvärlig. Huruvida användaren räknas
slutföra uppgiften bestäms med relevanta mätetal. Denna standard har sedan dess
uppkomst 1998 blivit reviderad av en nyare version från 2018, där standarden även
gäller för system och service och inte bara produkter (International Organization for
Standardization, 2018). Andra ändringar som gjorts är att verkningsgraden är numera
definierad i relation till resultaten av användningen snarare än träffsäkerheten och
slutförbarheten hos produkten, samt att aspekten användartillfredsställelse har
förtydligats för att inkludera fler möjliga problem (International Organization for
Standardization, 2018). Ändringarna som gjorts har därmed kommit till för att hålla
standarden uppdaterad mot nutida krav och möjligheter, samt att det poängterar att
användbarhet är något som uppstår vid användning av en produkt, ett system eller en
service och inte något som räknas som produktens attribut.
Medan ISO 9241–11 beskriver användbarhet med tre aspekter, beskriver Nielsen
(1994) 10 aspekter av användbarhet, eller heuristiker som han kallar dem. Dessa togs
fram under 1990-talet och har sedan dess både använts av många utövare för både
design och för att ta reda på huruvida en produkt kan anses vara användbar eller inte.
Där skiljer Nielsens heuristiker mot ISO 9241–11, där heuristikerna till största del
används för just design och utvärdering, medan ISO 9241–11 snarare är en generell
beskrivning med ett antal beskrivande aspekter. Nielsen menar själv att han
utvecklade heuristikerna tillsammans med Molich för att kunna utvärdera
användargränssnitt (Nielsen, 1994). De heuristikerna som Nielsen och Molich kom
fram till var: Synlighet av systemets status, överensstämmelse mellan systemet och
världen, kontroll och frihet för användaren, enhetlighet, förhindra fel, igenkänning
hellre än återerinring, flexibilitet och effektiv användning, estetik och minimalistisk
design, hjälpa användare känna igen, diagnostisera och korrigera fel och hjälp och
dokumentation (Nielsen, 1994). Till exempel står heuristiken flexibilitet och effektiv
användning för att systemet ska kunna användas av både vana och ovana användare
utan hinder, medan förhindra fel pekar på vikten av att göra det svårt för användaren
att göra kritiska fel. Heuristikerna pekar alltså på riktlinjer som man kan förhålla sig
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till vid målet att uppnå ett gränssnitt som ska generera en positiv användarupplevelse.
Både Nielsen (1994) och ISO 9241–11 (1998) beskriver alltså olika aspekter att ta
hänsyn till för att uppnå användbarhet, trots att de presenteras på olika sätt.
Heuristikerna är däremot utvecklade, och därmed mer aktuella, för just gränssnitt
(Nielsen, 1994), även om de i viss utsträckning kan appliceras på någon annan typ av
produkt. Däremot menar Gonzalez-Holland, Whitmer, Moralez och Mouloua (2017)
att på grund av utvecklingen mot mer komplicerade och interaktiva teknologiska
artefakter är det inte säkert att heuristikerna räcker till för att täcka alla typer av
användbarhetsproblem som finns idag. Även om heuristikerna till viss del är
utdaterade på grund av den teknologiska utvecklingen som hänt sedan 1990-talet,
menar Gonzalez-Holland med flera (2017) att Nielsens (1994) heuristiker ger en
generell uppfattning om användbarhet, men kan behöva kompletteras för att vara mer
träffsäkert för att beskriva dagens eventuella användbarhetsproblem.
Nielsen menar även att det finns olika sätt att se på användbarhet. I en artikel
presenterade Nielsen och Levy en metaanalys där de undersökte kopplingen mellan en
användares objektiva prestation och användarens subjektiva preferenser (Nielsen &
Levy, 1994). Med detta menas att en användares objektiva prestation innebär hur väl
användaren presterar vid användning av en produkt, vilket i sin tur mäts med hjälp av
olika mätetal som till exempel tid att slutföra uppgift samt antal fel. Den objektiva
prestationen är alltså information om hur användaren presterade under interaktionen
med den produkt som testats. Användarens subjektiva preferenser är däremot inte
mätbart på samma sätt som den objektiva prestationen, då det representerar hur
användaren själv tyckte att interaktionen var (Nielsen & Levy, 1994). Användaren kan
till exempel själv anse att produkten i sig vara lätt att använda, medan resultatet av
användarens objektiva prestation säger något helt annat. Metaanalysen visade dock en
positiv association mellan de två synvinklarna på användbarhet, vilket innebär att
studiens resultat visar på att användaren uppfattar sin egen prestation som korrekt i
förhållande till hur hen faktiskt presterade under testet (Nielsen & Levy, 1994).

2.1.1. Nyckelattribut och mätetal

Ett sätt att klargöra huruvida något är användbart eller inte kan man se till vad som
räknas som nyckelattribut för användbarhet. Palmer menar att genom att skapa
förståelse för attribut hos produkten som är mätbara på endast produktens villkor kan
vi även dra slutsatser i hur produkten skulle agera vid interaktion med användare
(Palmer, 2002). Palmer menar att det finns en adderad aspekt av användbarhet till
Nielsens beskrivning av objektiv prestation och subjektiv preferens. Det Nielsen
beskriver är båda relaterade till vad som går att mäta vid användning av ett system,
medan Palmer beskriver aspekterna som interna och externa attribut (Palmer, 2002).
De interna attributen beskrivs som det hos produkten som är mätbart på produktens
villkor, medan de externa attributen är det som går att mäta när produkten interagerar
med omgivningen. De externa attributen går därmed att koppla med vad Nielsen
menar om kopplingen mellan objektiva prestationer och subjektiva preferenser.
För att identifiera de interna attributen utgick Palmer från fem element som rör
användbarhet inom system och webbsidor: konsistens i gränssnittet, svarstid,
kartläggning och metaforer, interaktionsstilar och multimedia (Palmer, 2002). Tre av
dessa är liknande med några av Nielsens heuristiker, konsistens i gränssnittet och
enhetlighet har båda att göra med att användaren inte ska behöva leta efter
information eftersom samma typ av information ska finnas på liknande platser i
4

gränssnittet, till exempel menyer och knappar (Palmer, 2002) (Nielsen, 1994). Vad
gäller elementet interaktionsstilar liknar de heuristiken synlighet av systemets status,
eftersom de menar att systemet ska svara på användaraktivitet genom till exempel
visuell representation av att systemet laddar (Palmer, 2002) (Nielsen, 1994).
Heuristiken överensstämmelse mellan systemet och världen pekar på att bland annat
språk och funktioner ska vara lättförståeliga och ”matcha den riktiga världen” så att
användaren inte behöver fundera på vad de betyder (Nielsen, 1994). Samtidigt menar
Palmer att användbarhetselementet kartläggning och metaforer innebär att
navigationen i systemet är naturlig och lättförståelig, vilket han menar kan underlättas
med metaforer såsom ikoner för shoppingvagn för att beskriva hur användaren ska
navigera för att hen ska komma till kassan eller frågetecken för att visa var
användaren kan vända sig när hen behöver hjälp (Palmer, 2002). De övriga elementen
som Palmer beskriver rör tiden det tar för systemet att svara på användarens
handlingar (svarstid) samt användningen av multimedia inom gränssnittet
(multimedia).
Med hjälp av detta kom Palmer fram till mätetal för användbarhet som till exempel
mängd information, variation av information, interaktivitet och feedback (Palmer,
2002). Palmer tar även upp tre generella mätetal för huruvida systemet är
framgångsrikt eller inte, vilket han menar att användbarheten kan vara en anledning
till. Dessa är tillfredsställelse, hur troligt det är att en användare återvänder till
systemet och hur ofta användaren använder systemet (Palmer, 2002).
Dessa mätetal och element har fokus på vad Palmer menar är interna aspekter, vilket
innebär att de är viktiga att ha i åtanke under designprocessen eftersom de kan
påverka användbarheten (Palmer, 2002). Då många av dessa går att koppla med
Nielsens användbarhetsheuristiker kan även de räknas som interna aspekter kommer
dessa inte att fortsätta utvärderas under denna rapport, eftersom rapporten ska
behandla användarens upplevelse av ett system. Däremot är de viktiga att ta upp,
eftersom man med hjälp av dem kan uppnå ett användbart system eller webbplats.
Det finns dock mätbara användbarhetsattribut som enligt Palmers beskrivning skulle
vara externa, alltså användbarheten under interaktion med användare. För detta kan
man utgå från ISO-standarden för användbarhet. Detta gjordes av Sauro och Kindlund
med målet att standardisera användbarhetsmetriker till en poäng som pekar på
användbarheten (Sauro & Kindlund, 2005). Genom standarden för användbarhet kom
Sauro och Kindlund fram till fyra mätetal för användbarhet: slutförande av uppgift,
antal fel, tid att slutföra uppgift och poäng för tillfredsställelse. Slutförande av uppgift
och antal fel räknas till aspekten verkningsgrad, medan tid att slutföra uppgift räknas
till effektiviteten och poängen för tillfredsställelse rör användartillfredsställelse (Sauro
& Kindlund, 2005). Då dessa mätetal är baserade på ISO 9241–11 är det inte säkert att
de tar hänsyn till något annat perspektiv på användbarhet, till exempel räknas alla
dessa som externa aspekter enligt Palmers definition, eftersom det intressanta i detta
fall är att se hur användbart systemet är vid interaktivitet med användare. ISO 9241–
11 och Nielsen och Levys syn på objektiv prestation och subjektiv preferens har större
fokus på hur produkten presterar i förhållande till interaktion med användare. De är
därför viktiga aspekter för användbarhet när det kommer till främst användarens
objektiva prestation (slutförande av uppgift, tid att slutföra uppgift, antal fel), men
även användarens subjektiva preferenser (poäng för tillfredsställelse). Hur dessa
mätetal förhåller sig till de olika definitionerna av användbarhet presenteras nedan i
tabell 1.
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Tabell 1 – Mätetal för användbarhet i förhållande till definitioner av
användbarhet.
Användbarhetsmätetal enligt
Sauro och
Kindlund (2005)

ISO 9241-11
(1998)

Nielsen och Levys
beskrivning av
objektiv/subjektiv
användbarhet
(1994)

Slutförande av
uppgift
Tid att slutföra
uppgift
Antal fel
Poäng för
användartillfredsställelse

Verkningsgrad

Palmers
beskrivning av
interna och
externa
användbarhetsaspekter (2002)
Objektiv prestation Extern aspekt

Effektivitet

Objektiv prestation Extern aspekt

Verkningsgrad
Användartillfredsställelse

Objektiv prestation Extern aspekt
Subjektiv
Extern aspekt
preferens

Tabellen visar att det är större fokus på hur användaren presterar än användarens
subjektiva preferenser. Den visar även att det kan finnas flera sätt att mäta samma
aspekt då en användare interagerar med ett system. Dessa mätetal kan påverka
faktorer som Palmer (2002) menar är avgörande för hur framgångsrikt systemet är.
Faktorerna som avgör framgång hos ett system menar Palmer är
användartillfredsställelse, hur troligt det är att en användare återvänder till systemet
och hur ofta användaren använder systemet (Palmer, 2002). Framgångsfaktorerna kan
dock påverkas av andra saker än till exempel huruvida användaren kunde slutföra
uppgiften eller inte. Vad användaren tycker om systemet blir därmed mer fokus, både
vad gäller användarens subjektiva preferenser och hur användaren faktiskt upplever
systemet.

2.2. Användarupplevelse

Användarens upplevelse och åsikter kan alltså avgöra om systemet kan räknas som
framgångsrikt eller inte. Till skillnad från användbarhet är användarupplevelsen helt
subjektiv, och en användare kan uppleva ett system på ett helt annat sätt än någon
annan. Det kan därför vara svårt att beskriva exakt vad användarupplevelse är och
innebär.
Garrett (2010) menar att användarupplevelse handlar om hur användaren uppfattar en
produkt och hur den är att använda. Användarupplevelsen kan enligt Garrett (2010)
avgöra huruvida en produkt anses vara lyckad eller ej, och kan även därefter påverka
användarens uppfattning av liknande produkter och företaget som producerat
produkten. För ett företag kan det därför vara avgörande hur en användare uppfattar
upplevelsen av att använda deras produkter, eftersom användarna vill ha produkter
som fungerar för dess avsedda användningsområden (Garrett, 2010).
Wright, McCarthy och Meekison (2018) menar att det finns fyra aspekter som är
inkluderade i alla upplevelser: kompositionella, sensoriska, emotionella och spatiotemporala. Den kompositionella aspekten är det som handlar om upplevelsens
kontext, alltså i vilken situation upplever en individ något och vilken roll har
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individen i vad som händer (Wright, et al., 2018). Den sensoriska aspekten fokuserar
på utseende och känsla hos en artefakt. Wright med flera (2018) beskriver detta som
”look and feel” av en produkt och fokuserar alltså på aspekter som kan påverka hur en
individ känner inför en artefakt. Aspekt nummer tre fokuserar på det emotionella i en
upplevelse. Denna aspekt är enligt Wright med flera (2018) väldigt lik den sensoriska
aspekten, där skillnaden är att den sensoriska aspekten beskrivs som ett intryck av en
upplevelse, medan den emotionella aspekten beskrivs som hur vi känner för
upplevelsen. Till exempel kan designen av en smartphone påverka den sensoriska
aspekten av upplevelsen och avgöra vilken smartphone en individ väljer, medan den
emotionella aspekten avgörs av hur individen känner när hen använder sig av en
smartphone (Wright, et al., 2018). Detta går att koppla med värderingsteorin, i och
med att individens känsla är en reaktion på vad som händer, och genomgår därmed en
primär och en sekundär värdering av situationen (Jokinen, 2015). Den sista aspekten,
den spatio-temporala, handlar om hur en individ uppfattar situationen. Det kan till
exempel handla om att individen uppfattar en rolig situation som att tiden går snabbt
eller att hen känner sig bekväm i en situation hen ofta är i (Wright, et al., 2018). Alla
dessa aspekter är alltså enligt Wright med flera (2018) delar av en upplevelse. Det
finns alltid en kontext som en upplevelse utspelar sig i, individen har alltid en
uppfattning av situationen och vet hur en känner för situationen, samtidigt som detta
kan påverka hur individen uppfattar situationen. Dessa aspekter är alltså viktiga för att
förstå hur en användare upplever en situation, samt att de tydliggör att användarens
egna åsikter, erfarenheter och humör i viss utsträckning kan påverka användarens
upplevelse av en artefakt.
Garretts (2010) beskrivning av användarupplevelse liknar Hassenzhal och Tractinskys
(2006), att det är något som uppstår när användaren interagerar med en produkt.
Hassenzahl och Tractinsky (2006) menar likt Garrett (2010) att användarupplevelse
kan ses på som en framgångsfaktor för både produkter, system och service.
Användarupplevelsen innebär alltså vad användaren tycker om produkten under
interaktionstillfället, och inte hur användaren presterar, baserat på de fyra olika
aspekterna som enligt Wright med flera (2018) avgör hur användaren kommer att
uppfatta användarupplevelsen. Man skulle därför kunna säga att användarupplevelsen
liknar det som beskrivs inom användbarhet som användartillfredsställelse.

2.2.1. Användarupplevelse och användbarhet

Detta är inte ett helt ogiltigt resonemang då forskning om användarupplevelse, eller
user experience som det heter på engelska, till viss del är baserat i vad man redan vet
om användbarhet (Law, et al., 2014). Enligt Zarour och Alharbi (2017) är detta dock
endast ett alternativ till hur man kan välja att se på användarupplevelse. Zarour och
Alharbi (2017) menar att användarupplevelse kan beskrivas som en utökning av
användartillfredsställelse-aspekten inom användbarhet, men även som att
användarupplevelsen är en subjektiv aspekt och användbarheten är en objektiv aspekt,
och därmed två skilda aspekter. De menar att det dessutom går att beskriva
användarupplevelsen som en paraplyterm för aspekter som påverkar användarens
uppfattning, oavsett om man ser det ur ett objektivt eller subjektivt perspektiv (Zarour
& Alharbi, 2017). Dessa tre perspektiv finns visualiserade i figur 1.
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Figur 1– Tre perspektiv på användarupplevelse enligt Zarour och Alharbi (2017, p. 3)

De första två beskrivningarna av användarupplevelse liknar varandra mycket då de
menar att användbarhet är (till största delen) objektivt och användarupplevelse är
subjektivt. Skillnaden är att om man beskriver användarupplevelsen som en utökning
av användartillfredsställelsen menar man även att användbarhet och
användarupplevelse kan påverka varandra, på ett sätt som den andra beskrivningen
inte gör utrymme för. Att se på användbarhet och användarupplevelse som en objektiv
och en subjektiv synvinkel minskar möjligheten att studera hur de aspekterna kan
påverka varandra, men det ger enligt Zarour och Alharbi (2017) en tydligare bild av
metodval vid undersökning av de två aspekterna. Perspektivet att se
användarupplevelse som en paraplyterm visar att användarens objektiva och
subjektiva uppfattningar påverkas av varandra, det vill säga att användarens objektiva
prestation påverkas av användarens subjektiva upplevelse och tvärt om (Zarour &
Alharbi, 2017). Detta kan kopplas till vad Nielsen och Levy (1994) menade vara två
delar av användbarhet, där Zarour och Alharbis (2017) beskrivning dock pekar på en
utökning av den subjektiva preferensen (vad användaren tycker om användbarheten)
till den holistiska uppfattningen om systemet.
En ytterligare koppling mellan användbarhet och användarupplevelse beskrivs av
Jokinen (2015), med kompetens-frustrations modellen. Denna modell visar på
kompetens och frustration som två känslor som kan upplevas vid interaktion med
teknologi. Om en användare klarar av att genomföra en uppgift med hjälp av ett
system är chansen stor att hen känner sig kompetent, och att det var hens egna
förmågor som hjälpte till att lösa uppgiften, även om olika användbarhets-aspekter
kan vara en bidragande faktor. Samtidigt kan en användare ofta känna sig frustrerad
om hen inte kan slutföra uppgiften (Jokinen, 2015). Kort sagt kan man säga att om
användaren klarar av en uppgift, även inom viss tid och utan allt för många fel, leder
till att användaren känner sig kompetent, vilket går att koppla med både ISO
standardens beskrivning av användbarhet (International Organization for
Standardization, 1998) och med Zarour och Alharbis (2017) beskrivning av det tredje
perspektivet på användarupplevelse. Kompetens-frustrations modellen bygger på
värderingsteorin, vilken beskriver att känslor uppstår i samband med en specifik
situation och används för att låta en individ utvärdera vad just den individen anser om
situationen (Jokinen, 2015). Värderingsteorin liknar därmed Hassenzahl och
Tractinskys (2006) beskrivning om användarupplevelse och hur det uppstår.
Värderingsteorin menar att värderingen sker i två steg, så kallad primär och sekundär
värdering. Den primära värderingen är där individen reagerar på situationen. Hur
reaktionen blir kan avgöras av många saker, men främst avgörs reaktionen av hur
situationen sker i förhållande till individens mål och värderingar. När individen sedan
vet hur hen reagerar och vad hen tycker kan hen komma fram till vad det leder till för
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konsekvenser för individen och hur hen väljer att hantera det, vilket är det som
beskrivs som sekundär värdering (Jokinen, 2015). Den sekundära värderingen beror
på den primära värderingen, men även på hur mycket kontroll individen anser sig ha
över situationen. Kompetens-frustrations modellen visar därmed hur användaren
reagerar på en interaktion. Däremot menar Jokinen (2015) att frustration i alla
sammanhang inte behöver vara något negativt för användaren. Beroende på hur
användaren väljer att hantera känslan av frustration kan hen antingen välja att ge upp,
och därmed förmodligen känna sig mer frustrerad, eller fortsätta försöka lösa
problemet tills det är löst och då även känna en starkare känsla av kompetens
(Jokinen, 2015). Dessa olika sätt att lösa problemet på kallar Jokinen för
frustrationstendenser och planerande problemlösning. Hur individen värderar
situationen kan självklart bero på om hen tenderar att lösa problemen eller om hen
fokuserar mer på sin frustration, men även på humör, omgivning och hur hen
uppfattar sig själv (Jokinen, 2015). En användare som är på bra humör tenderar att tro
mer på sig själv, och har därmed större chans att slutföra en uppgift trots eventuell
frustration vid användningen (Kavanagh & Bower, 1985; Jokinen, 2015).
Med utgångspunkt i värderingsteorin och Hassenzahl och Tractinskys (2006)
beskrivning av användarupplevelse antas att användarupplevelsen uppstår i samband
med människa-datorinteraktion. Användaren startar interaktionen med ett mål med
interaktionen, alltså: vad vill jag uppnå med denna interaktion? Samtidigt kan
användaren ha vissa värderingar, humör eller personlighetsdrag som påverkar hur hen
väljer att lösa uppgiften, eller: hur vill jag lösa uppgiften? Detta gäller både vilket typ
av hjälpmedel som används för uppgiften, men även hur tillvägagångssättet ser ut. Till
exempel kan en användare som känner sig stressad hantera situationen mer otåligt och
därmed kanske bli känsligare för om frustration uppstår, likt det som Jokinen (2015)
beskriver som kompetens-frustrations teorin. Alla användarens olika karaktärsdrag,
känslor och mål kan därmed påverka interaktionen, samtidigt som interaktionen lika
mycket kan påverka användarens känslor.

2.2.2. Mätetal för användarupplevelse

Som tidigare nämnt finns det alltså många aspekter som påverkar användarens
upplevelse. Då många av aspekterna är subjektiva blir de svåra att mäta, men de kan
också svåra att sätta i ett sammanhang efter de har mätts. Vermeeren med flera (2010)
beskriver att när man mäter användarupplevelsen är man oftast ute efter användarens
genomlevda upplevelse, till skillnad på när man mäter användbarheten som är baserad
i uppgiftsprestation. Till skillnad från när det kommer till användbarhet finns inga
objektiva aspekter att mäta, utan hela användarupplevelsen är något som användaren
upplever och kan bero på många saker. Ett exempel på detta kan vara att användaren
upplever en produkt som snygg men inte applicerbar i tilltänkt kontext, som till
exempel en stickad tröja en varm sommardag. Användaren riskerar då få en negativ
upplevelse av tröjan då den är för varm för tillfället. Dessa aspekter är svåra att mäta,
men är enligt Wright med flera (2018) aspekter som utgör en upplevelse.
Battarbee och Koskinen (2005) menar att det finns tre synsätt för att tillämpa och
tolka användarupplevelse i design: mäta, empati och pragmatik. Det första synsättet,
att mäta, menar att upplevelser kan beskrivas som reaktioner på en situation likt
värderingsteorin beskriver hur känslor uppstår (Jokinen, 2015). Upplevelser som
reaktioner ska då enligt Battarbee och Koskinen (2005) vara både kemiska och
elektriska och är därmed mätbara. Detta kan man mäta med bland annat användarens
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ansiktsuttryck och reaktioner på huden för att få förståelse var och varför i en
interaktion en användare reagerar (Battarbee & Koskinen, 2005). Det andra synsättet
handlar om empati, vilket menas med att de som designar ett system måste ha empati
för användaren och hur dennes upplevelse är kopplat till användarens behov och mål.
Battarbee och Koskinen (2005) menar att kvalitativa datainsamlingsmetoder är bra för
att skapa förståelse och empati för användarna, dess mål och deras värderingar. Det
empatiska synsättet har dock större fokus under design och utvecklingsprocessen,
eftersom det är svårt att påverka designen när den redan används av användare.
Empatin för användaren är dock viktig för att kunna skapa något som faktiskt
genererar en positiv användarupplevelse. Det tredje och sista synsättet fokuserar på att
koppla användarens interaktion till ett syfte, och beskrivs som det pragmatiska
synsättet. Här menar Battarbee och Koskinen (2005) att det finns olika typer av
upplevelse, undermedvetna upplevelser och kognitiva upplevelser. Upplevelser som
bara händer räknas som undermedvetna och de som kräver fokus och koncentration är
de kognitiva upplevelserna. För detta utgår man även från att upplevelser är något som
händer hela tiden. Detta används för att förstå hur en individs upplevelse påverkar hur
hen reagerar på upplevelsen och därmed hur detta påverkar individens omgivning
(Battarbee & Koskinen, 2005). Det pragmatiska synsättet fokuserar därmed på hur
och på vilket sätt användaren upplever något för att kunna koppla interaktionen till ett
syfte.
För att kunna identifiera metriker för användarupplevelse kan vi utgå ifrån vad
Batterbee och Koskinen (2005) menar om att upplevelser är emotionella reaktioner
som är både kemiska och elektriska. Till exempel menar de att man kan identifiera
ansiktsuttryck för att skapa förståelse för vad användaren känner under interaktion
med en artefakt (Battarbee & Koskinen, 2005). Både helt utvecklade ansiktsuttryck
och mikro-uttryck visar hur användaren känner för situationen, och kan därför
identifieras av personer som är tränade i att identifiera detta, men även applikationer
som är skapade för detta syfte (Pfister, et al., 2011). Även hudreaktioner ska enligt
Batterbee och Koskinen (2005) kunna hjälpa till att förstå när användaren känner sig
frustrerad.
Eftersom upplevelsen är subjektiv, och det handlar om hur användaren som individ
upplever en interaktion menar Law, Roto, Vermeeren, Kort och Hassenzahl (2008) att
attribut för användarupplevelse liknar mänskliga värderingar. Med detta menas att hur
vi värderar en interaktion påverkar hur vi upplever interaktionen.
Till skillnad från att mäta reaktioner genom hud och ansiktsuttryck är mänskliga
värderingar svåra att mäta i och med att de är så subjektiva. Även om man försöker
kvantifiera dessa genom att till exempel be en användare att bedöma upplevelsen med
hjälp av ett frågeformulär med bedömningsskalor är det viktigt att minnas att
bedömningen är subjektiv. Däremot menar Laugwitz, Held och Schrepp (2008) att
det ändå är hjälpsamt att använda sig av frågeformulär för att få en uppfattning av
användarens upplevelse. För att ge användaren möjlighet att uttrycka olika perspektiv
på användarupplevelsen behöver frågeformuläret vara kort och okomplicerad, ge
användaren möjlighet att reflektera över hur interaktionen faktiskt gick till och hur
den kändes. Enligt Laugwitz med flera (2008) kan en användare bli påverkad av
interaktionen på tre olika sätt: känslomässigt, beteendemässigt och reflektivt.
Frågorna i frågeformuläret bör därför vara anpassade så att användaren får chans att
uttrycka upplevelsen av interaktionen på alla dessa nivåer, till exempel genom att låta
användaren reflektera över interaktionen när den är slutförd eller låta användaren
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uttrycka hur interaktionen kändes. Dessa nivåer antyder även att interaktionen
påverkas av mer än om användaren uppfattade den som användbar eller inte, vilket
ger användaren möjlighet att uttrycka hur hens personliga upplevelse var.
Lautwitz med flera (2008) menar även att det finns olika typer av användarupplevelse.
Dessa menar de är ergonomisk kvalité, hedonisk kvalité och uppfattad attraktivitet.
Den ergonomiska kvalitén går att likna med användbarhetsaspekterna effektivitet och
verkningsgrad (International Organization for Standardization, 1998), då den
fokuserar på om och hur användaren lyckas slutföra en uppgift eller inte (Laugwitz, et
al., 2008). Den hedoniska kvalitén och uppfattad attraktivitet är inte uppgiftsbaserade
då de handlar om hur användaren uppfattar systemets utseende och om det uppfattas
som tillfredsställande (Laugwitz, et al., 2008). Med hjälp av detta kom Laugwitz med
flera (2008) fram till två typer av frågor som ett frågeformulär för användarupplevelse
bör innehålla. Den första typen är frågor som har att göra med hur attraktivt
användaren uppfattat systemet, och den andra typen berör systemets kvalité i
förhållande till relevanta aspekter till systemet såsom uppfattad säkerhet eller hur
användaren uppfattade interaktionen med systemet (Laugwitz, et al., 2008).
Med hjälp av detta kom de fram till fem huvudkategorier av frågor för att upptäcka
användarupplevelse. Dessa kategorier är tydlighet, pålitlighet, effektivitet,
nymodighet och stimulering (Laugwitz, et al., 2008). Tydlighet, pålitlighet och
effektivitet har att göra med den ergonomiska kvalitén, medan nymodighet och
stimulering rör den hedoniska kvalitén och den uppfattade attraktiviteten. Den
ergonomiska kvalitén går att jämställa med det Nielsen och Levy beskriver som
objektiv prestation (Nielsen & Levy, 1994), eftersom båda diskuterar hur användarens
prestation vid användning av systemet har inflytande på användbarheten eller
användarupplevelsen. Den hedoniska kvalitén och den uppfattade attraktiviteten kan
påverka den subjektiva preferensen, då till exempel en användare kan uppfatta en
kreativ lösning på gränssnittet som nymodig och intressant, även om det i sig inte
påverkar hur användaren uppfattade att interaktionen gick till.
För att kunna få en uppfattning om användarens upplevelse behöver man alltså låta
användaren förklara mer än hur hen uppfattade att interaktionen fungerade. Aspekter
som attraktivitet, intresse, användarens humör eller användarens behov är även viktiga
aspekter för att förstå detta. Ett sätt att göra detta på är att låta användaren testa ett
system och svara på frågor med hjälp av ett frågeformulär (Laugwitz, et al., 2008).

2.3. Likertskalor

Likertskalor utmärker sig genom att de presenterar flera påståenden som uttrycker en
åsikt eller attityd och låter respondenten uttrycka om hen håller med eller om hen inte
håller med påståendet med hjälp av en skala (Lavrakas, 2008). Likertskalor har sitt
ursprung från Rensis Likert som skapade en skala för att mäta attityder inom
undersökande forskning (Lavrakas, 2008). Stegen mellan de olika åsiktspunkterna ska
vara lika långa steg, samt att varje steg ska ha ett eget ”namn”, såsom håller helt med,
håller med, håller inte alls med och så vidare (Lavrakas, 2008). Oftast innehåller ett
likertpåstående fem steg, vilka ofta även är numrerade, men behöver enligt Lavrakas
(2008) endast innehålla fyra steg för att få benämnas som ett likertpåstående.
Lavrakas (2008) menar även att ett påstående inom en likertskala ofta kan benämnas
som att det är likertskalan, när det i själva verket är samlingen av påståendena som är
den korrekta beskrivningen för vad en likertskala är. För att kunna mäta attityder är
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det även viktigt att en likertskala innehåller påståenden och inte frågor, eftersom man
vill ta reda på hur väl användaren håller med påståendet eller inte. Skulle det istället
presenteras frågor där användaren får svara på ett liknande sätt som med likertskalor
är det dock inte en likertskala. Datan från en likertskala kan behandlas olika beroende
på vad man vill ta reda på. Svaren från ett likertpåstående kan visa vilken attityd
respondenten hade till just det påståendet, samtidigt som att analysera hela skalan kan
visa på den generella attityden mot det som undersökts (Lavrakas, 2008). Likertskalor
har dock fått kritik för att möjliggöra för respondenten att ge extremsvar snarare än
respondentens verkliga svar. Detta beror enligt Buttle (1996) på att det ofta endast är
ytterkanterna av svarsalternativen som får en beskrivning vid en sjupunktsskala, och
de andra alternativen antas vara av jämna steg mitt emellan de två extremerna.
Likertpåståenden med ojämnt antal svarsalternativ har även fått kritik för att
mittpunkten kan ha olika betydelse i olika studier och för olika respondenter. Till
exempel kan mittpunkten tolkas som vet ej eller varken eller, alternativt att
respondenten inte vill ge ett svar åt någon riktning om hen inte förstår påståendet
(Buttle, 1996). Dessa aspekter kan enligt Buttle (1996) leda till ett typ-II fel. Ett typII fel är när man riskerar att acceptera nollhypotesen trots att den inte stämmer vid en
statistisk hypotesprövning, eftersom normalfördelningskurvorna för nollhypotesen
och mothypotesen överlappar varandra (Bodell, 2012). Trots risken för extremsvar
och neutrala svar är likertskalor vanligt förekommande i undersökningar när man vill
ta reda på respondenternas attityder om någonting.

2.4. System Usability Scale

En metod för att ta reda på användarens åsikter om användningen av en produkt är
SUS. SUS utvecklades av Brooke med tanken att det skulle vara ett snabbt och
effektivt sätt att få information om hur användarna uppfattade produkten (Bangor, et
al., 2008). En SUS är ett frågeformulär som ges efter att en användare testat ett
system. Frågeformuläret har tio frågor i form av påståenden, där vartannat påstående
är positivt laddad, och varannan är negativt laddad (Bangor, et al., 2008). Påståendena
presenteras som bilaga 1. Användaren svarar sedan på till vilken grad de håller med
påståendet eller ej med hjälp av en Likert-skala med antingen 5 eller 7 punkter per
likertpåstående (Brooke, 1996). Enligt Lewis och Sauro (2009) har SUS två faktorer
som den mäter då åtta av frågorna låter användaren beskriva hur den uppfattade
användbarheten och resterande två frågor rör hur lätt användaren trodde systemet
skulle vara att lära sig. Med hjälp av användarens svar kan man sedan räkna ut en
poäng för hur användbart användaren tyckte att systemet var. Detta görs genom att ta
de positivt laddade påståendenas (påstående 1, 3, 5, 7, 9) placering på skalan minus 1,
och de negativt laddade påståendenas (påstående 2, 4, 6, 8, 10) placering på skalan
minus 5. Därefter multipliceras summan av alla påståendens nuvarande poäng med
2.5, vilket genererar en poäng mellan 0 och 100 (Brooke, 1996). Detta tal går sedan
att sätta emot en annan SUS-uträkning för att kunna se vilket system som ansågs vara
mest användbart. Brooke (1996) menar att dessa poäng inte har någon betydelse utan
något att jämföras med eftersom han menar att poängen i sig inte säger någonting om
användarens tycke. Däremot har Bangor, Kortum och Miller (2009) undersökt hur
man kan skapa betydelse i vad SUS poängen innebär. Genom att införa en elfte fråga,
som de kallar för adjektiv-skala, ger de möjlighet att få svar på den generella
uppfattningen av användningen av systemet. Adjektiv-skalan fungerar på samma sätt
som påståendena i SUS, med 7 påståenden som går från ”Worst imaginable” till ”Best
12

imaginable” (se figur 2). Detta har de sedan använt för att jämföra SUS poängen med
användarens generella uppfattning av användningen av systemet.

Figur 2 - Adjektiv-skala enligt Bangor med flera (2009, p. 117)

Med hjälp av detta har de kunnat jämföra en medel-SUS-poäng för varje alternativ på
adjektiv-skalan, och kom fram till olika poäng att förhålla sig till när man utvärderar
ett system med hjälp av SUS (Bangor, et al., 2009). På detta sätt har de skapat mening
i en enskild poäng och en skala att kunna förhålla sig till vid utvärderingen. Däremot
är detta endast vad Bangor med flera (2009) kommit fram till, och deras skala är inte
bekräftad av någon annan. Dock skulle den kunna användas som ”hållpunkter” för hur
användbart ett system anses vara.
Bangor et al. utvärderade SUS under 2000-talet och kom fram till att det fanns
utvecklingsmöjligheter för metoden. Dessa gällde främst hur påståendena ställdes,
eftersom de upptäckt att den inte alltid använde ord som alla förstod (Bangor, et al.,
2008), framförallt i situationer när SUS användes för personer som inte hade engelska
som modersmål (Finstad, 2006). Till exempel byttes ordet cumbersome ut mot
awkward, eftersom det andra alternativet har samma betydelse (besvärlig) som det
första, men är mer förekommande i engelska språket. Även ordet system byttes ut mot
produkt, då de ansåg att även det var mer lättförståeligt (Bangor, et al., 2008). Hur de
ursprungliga påståendena var, samt de nya påståendena, blev finns presenterat i bilaga
1.
Påståendena som används inom SUS har fått kritik av att det kan vara förvirrande att
varannan fråga är positivt vinklad och varannan är negativ. Stewart och Frye (2004)
menar att alterneringen av påståendenas vinkling kan skapa förvirring hos användaren
när hen fyller i formuläret, då det kan vara svårt att ställa om från ett positivt till ett
negativt påstående. Däremot menar Lewis (2018) att en studie där man skapat en SUS
med endast positivt laddade ord inte genererade en signifikant skillnad mellan
standard SUS och positiv SUS (Lewis, 2018). Även om resultatet visade sig vara lika
mellan de olika varianterna menade Lewis att man trots detta upptäckte att 17 % av
fallen där standard SUS hade används hade det skett någon form av misstag (Lewis,
2018). Dock menar Lewis (2018) att denna upptäckt är så pass ny att man bör
använda sig av båda versionerna för att bidra med ökat förståelse för hur alterneringen
av positivt och negativt laddade påståenden påverkar resultaten.
Trots att SUS har visat sig vara användbar för att ta reda på användarens uppfattning
om användbarheten har McLellan, Muddimer och Peres (2012) upptäckt en potentiell
koppling mellan användarupplevelsen och den SUS-poäng som användaren gett det
som testats. De har därför gett rekommendationer på vad som kan vara bra att tänka
på för att få en så korrekt poäng som möjligt. Dessa rekommendationer är först och
främst att testledarna ska fråga användarna om deras tidigare erfarenhet med
produkten som testas eller liknande produkter (McLellan, et al., 2012). McLellan med
flera (2012) menar då att erfarenheten kan användas för information om användarna
och därmed eventuellt beskriva avgörande faktorer för resultatet. Annan relevant
demografisk information om användarna menar de också är viktigt för syftet att kunna
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förklara sitt resultat (McLellan, et al., 2012). De menar även att det är viktigt att
frågorna delas ut vid samma tillfälle under varje undersökning och att alla användare
får samma information. Detta är viktigt för att alla användare ska ha samma möjlighet
att förstå materialet och kunna använda det på ett korrekt sätt. Genom att göra detta
menar alltså McLellan med flera (2012) att det blir mindre risk för ett icke korrekt
resultat.

2.5. Problemformulering

SUS är en metod skapad av Brooke (1996) för att utvärdera vad användaren tyckte om
användningen av systemet, det som Nielsen och Levy (1994) skulle kalla för subjektiv
preferens. Däremot har mycket hänt i vad vi vet om användbarhet och
användarupplevelse sedan SUS skapades, och även om den har modifierats är detta
endast gjort för att användaren ska förstå påståendena till större utsträckning (se
bilaga 1) (Bangor, et al., 2008). Pribeanu (2016) menar att en problematik kring bland
annat SUS är att användbarhet och användarupplevelse som två olika fält inom MDI
överlappar varandra. Detta skulle kunna påverka resultatet då skalan är tänkt att mäta
uppfattad användbarhet, som då troligtvis hamnar någonstans i mitten av de två fälten
(Zarour & Alharbi, 2017). McLellan med flera (2012) har även upptäckt att det finns
en potentiell relation mellan användarens upplevelse och vilket SUS-poäng testet
genererar. Det är därför idag oklart om SUS håller måttet för vad vi vet om framförallt
användarupplevelse. Som beskrivet av Zarour och Alharbi (2017) kan
användarupplevelsen ses som en utökad del av användartillfredsställarkriteriet inom
användbarhet eller att användbarheten är en objektiv aspekt som påverkar
användarupplevelsen ur ett holistiskt perspektiv. Nästan oavsett hur man väljer att
beskriva användarupplevelsen finns en tydlig koppling till användbarheten av
produkten. Denna rapport ska därför reda ut hur påståendena för SUS förhåller sig till
vad vi idag vet om användbarhet och användarupplevelse, för att kompensera för de
osäkerheter och tveksamheter som kan finnas mellan de två fälten inom MDI.
Rapporten kommer därmed ha frågeställningen:
Vad mäter SUS i förhållande till begreppen användbarhet och användarupplevelse?
Detta ska bidra till ökad förståelse för skillnaderna och likheterna mellan
användbarhet och användarupplevelse, samt hur detta förhåller sig till SUS. Bidraget
ska sedan kunna utnyttjas för modifikationsförslag på påståendena, det vill säga hur
man skulle kunna anpassa påståendena efter de olika begreppen. Både insikten om
användbarhet och användarupplevelse i förhållande till SUS samt
modifikationsförslagen ska kunna användas av praktiker för att kunna veta vad som
mäts med SUS, samt använda samma metod för att ta reda på till exempel enbart
användbarhet eller enbart användarupplevelse.
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3. Metod

I kommande kapitel beskrivs de metoder som använts och hur detta genomfördes för
att få relevant data om hur SUS förhåller sig till användbarhet och
användarupplevelse. En del av den data som använts för att ta reda på detta är
presenterad i bakgrundsdelen, då resultatet till viss del bygger på information
användbarhet och användarupplevelse. Eftersom datainsamlingen skedde i ett icke
engelsktalande land kommer den att bygga på Bangor med fleras (2008) modifiering
av SUS påståenden enligt Finstads (2006) slutsats om originalpåståendena och
personer som inte har engelska som modersmål. I figur 3 finns det visualiserat hur
metoderna hänger ihop och hur de använts för att få ett resultat. Först genomfördes en
direkt innehållsanalys för att ta reda på hur nyckelbegrepp från litteraturen relaterar
till varandra. Därefter följde en summativ innehållsanalys för att ta reda på hur detta
förhåller sig till SUS. Detta innebär att den summativa innehållsanalysen bygger på
resultatet från den direkta innehållsanalysen, och den direkta innehållsanalysen
användes för att först och främst reda ut vilka de viktigaste begreppen inom området
är och hur de förhåller sig till varandra. Därefter genomfördes kortsorteringar för att
se om litteraturen stämmer överens med vad praktiker anser om påståendena i SUS i
förhållande till användbarhet och användarupplevelse. Med hjälp av resultat från
dessa genomförda metoder kunde detta sammanställas i ett resultat på frågeställningen
”Vad mäter System Usability Scale i förhållande till begreppen användbarhet och
användarupplevelse?”.

Figur 3 - Flödesschema för metoderna som använts i rapporten

3.1. Metodval direkt innehållsanalys

Den direkta innehållsanalysen användes till att reda ut relationen mellan dessa för att
tydliggöra vilka nyckelbegrepp som fanns, hur dessa relaterade till varandra, samt hur
dessa relaterade till användbarhet och användarupplevelse. För att kunna kategorisera
detta på liknande sett hade även en induktiv analys gjorts med hjälp av ett
affinitetsdiagram, då även denna metod visar på grupperingar och relationer mellan
begrepp. Däremot föredrogs den direkta innehållsanalysen då den bedömdes ge en
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tydligare koppling inte bara inom de identifierade kategorierna utan även hur
kategorierna relaterade till varandra.
En direkt innehållsanalys var för detta syfte passande då den kan användas för att
utöka existerande information i en teori (Hsieh & Shannon, 2005). För detta arbete var
teorin att användbarhet och användarupplevelse var två skilda begrepp som
överlappar varandra och den direkta innehållsanalysen skulle då resultera i hur dessa
två begrepp överlappar varandra.

3.2. Metodval summativ innehållsanalys

För denna rapport innebar det att undersöka hur SUS-påståendena och
nyckelbegreppen från litteraturen förhöll sig till varandra och vad som berörde vad.
För att ta reda på detta hade det även varit möjligt att genomföra en deduktiv analys
där till exempel SUS-påståendena skulle vara de kategorier som angavs från början
för att på så sätt upptäcka vilka nyckelbegrepp som relaterade till vilka påståenden.
Däremot ansågs den summativa innehållsanalysen undersöka detta på ett mer
nyanserat sätt då de fasta kategorierna i en deduktiv analys inte uppfattades
möjliggöra för undersökningen av hur begreppen relaterade till varandra på samma
sätt.
En summativ innehållsanalys användes för att undersöka likheterna mellan SUSpåståendena, de identifierade nyckelbegreppen och kategorierna som skapats vid den
direkta innehållsanalysen. Den summativa innehållsanalysen ansågs passande då
denna undersöker hur ord och uttryck används för samma saker.

3.3. Metodval kortsortering

Kortsorteringen skulle visa på hur praktiker uppfattade att SUS-påståendena
relaterade till varandra. I vanliga fall används kortsortering för att ta reda på till
exempel önskvärd kategorisering av innehållet i en webbplats, men då kontentan av
metodens beskrivning var att se vilka begrepp som av relevanta aktörer ansågs
relatera till varandra, ansågs kortsortering som en passande metod även för detta
arbete. Samma information hade möjligen kunna genererats med hjälp av till exempel
en fokusgrupp med samma målgrupp, men på grund av tidsbrist och den låga
erfarenhetsnivån ansågs kortsortering vara en mer passande metod för detta syfte i
detta arbete.
Kortsortering bedömdes vara ett passande metodval för att ta reda på hur praktiker
tänker kring SUS, användbarhet och användarupplevelse. Detta ansågs även vara
viktigt då SUS används av just praktiker och inte används som metod för forskare i
samma utsträckning.

4. Innehållsanalys

För att få grepp om vad litteraturen som presenterats i denna rapport säger om
användbarhet och användarupplevelse genomfördes en direkt innehållsanalys. En
innehållsanalys kan enligt Neuendorf (2016) ha till syfte att undersöka relationen
mellan olika koncept, alltså hur olika koncept, begrepp och ord förhåller sig till
varandra, för att sedan skapa förståelse för hur dessa hänger ihop. Ett sätt att ta reda
på detta är att genomföra en så kallad direkt innehållsanalys (Hsieh & Shannon,
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2005). En direkt innehållsanalys används när man vill validera eller utöka existerande
information i ett konceptuellt ramverk eller teori vilket innebär att man måste utgå
från något av dessa för att kunna ta reda på om detta stämmer, alternativt genererar
utökande information om detta (Hsieh & Shannon, 2005). Till exempel har direkt
innehållsanalys använts när man ville ta reda på emotionella stadier hos kroniskt sjuka
individer, och byggde på ramverket om fem sorgsteg (Hsieh & Shannon, 2005). Den
direkta innehållsanalysen användes alltså för att utöka informationen i ramverket om
fem sorgsteg för att sätta detta i relation till kroniskt sjuka personers emotionella
stadier.
En direkt innehållsanlays görs genom att använda sig av litteraturen för att identifiera
teman för att kunna kategorisera informationen (Hsieh & Shannon, 2005). De teman
som upptäcks bygger alltså på informationen om området som undersökts, och avgörs
av litteraturen (Zhang & Wildemuth, 2009). Den direkta innehållsanalysen är därmed
induktiv, eftersom de teman bygger på fynd från litteraturen (Thomas, 2006). Därefter
skapas kategorierna, i detta fall med utgångspunkt i vilka teman som identifierats, för
att tydliggöra vad dessa ska innehålla samt vad som skiljer dem åt (Zhang &
Wildemuth, 2009). När detta är gjort kodas de upptäckta nyckelkoncepten utefter
kategorierna (Hsieh & Shannon, 2005).
För att därefter förstå hur litteraturens innehåll förhåller sig till påståendena som
används i SUS genomfördes en summativ innehållsanalys. En summativ
innehållsanalys har till syfte att skapa förståelse av hur ord används och om olika
uttryck och ord innebär liknande saker, genom så kallade teman (Hsieh & Shannon,
2005). Detta görs genom att identifiera och kvantifiera ord och textstycken med
liknande innebörd, för att sedan genomföra en latent innehållsanalys för att förstå
innebörden av detta (Hsieh & Shannon, 2005). Till exempel, om ett enskilt ord
uttrycker ett visst tema relaterar det ordet till andra ord eller textstycken med samma
identifierade tema (Zhang & Wildemuth, 2009).
En summativ innehållsanalys har bland annat använts för att ta reda på vilka ord
relaterande till ”död” som använts i antingen explicita eller eufemistiska sammanhang
(Hsieh & Shannon, 2005).

4.1. Genomförande av direkt innehållsanalys

Eftersom användbarhet och användarupplevelse är två områden som överlappar
varandra krävdes en analys av hur litteraturen som presenteras i denna rapport
uppfattar de olika begreppen. Denna genomfördes genom en direkt innehållsanalys,
vilken började med att identifiera en teori att utgå ifrån. För denna rapport och denna
innehållsanalys var teorin att användbarhet och användarupplevelse är två begrepp
som överlappar varandra, likt Zarour och Alharbis (2017) beskrivning av det tredje
perspektivet av användarupplevelse (kapitel 2.2.1.). Därefter identifierades och
listades de olika nyckelbegrepp och mätetal som presenterats i litteraturen. Detta
gjordes genom läsning och överstrykning av den tidigare presenterade
bakgrundsdelen, för att sedan lista upp begreppen utefter vilket kapitel dem
presenterats i. Efter det ritades en linje upp för att kunna placera ut dessa
nyckelbegrepp längs denna. På vardera sida av linjen stod begreppen användbarhet
och användarupplevelse för att ge nyckelbegreppen en möjlighet att kunna relateras
till båda begreppen och visa på hur mycket de relaterade till de båda begreppen.
Nyckelbegreppen placerades ut längs denna linje och där tydliggjordes vilka begrepp
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som liknade varandra i dess förhållande till användbarhet och användarupplevelse.
Till exempel placerades verkningsgrad och effektivitet längre åt användbarhetshållet
då dessa i sig inte berör användarupplevelsen, även om det i sin tur kan påverka.
Samtidigt placerades Wright med fleras (2018) kompositionella aspekt av en
upplevelse längst mot användarupplevelsehållet då denna berör användarens
upplevelse av en produkt i förhållande till kontexten snarare än hur produkten
presterar vid interaktion.
Med hjälp av detta identifierades fyra teman som alla kan påverka användarens
upplevelse, både av produkten och användningen av produkten. Samtidigt
identifierades även vilka begrepp som hörde till vilka, och därmed placerades i samma
kategori. De teman som identifierats användes sedan till namnen på kategorierna. För
en tydlig bild av kategorierna och dess innehåll presenterades de på samma linje som
de placerats ut på innan, mellan användbarhet och användarupplevelse. Denna linje
har de ”hårdaste” aspekterna av begreppen på kanterna och de som överlappar
varandra lite mer i mitten för att tydliggöra överlappningen av begreppen.

4.2. Resultat av direkt innehållsanalys

Nyckelbegreppen som identifierades var det Palmer (2002) kallar för interna och
externa attribut (kapitel 2.1.1), Nielsens 10 heuristiker (kapitel 2.1.1)
användbarhetsaspekterna från ISO 9241-11 (kapitel 2.1), objektiv prestation och
subjektiv preferens (kapitel 2.1), Laugwitz med fleras (2008) olika typer av
användarupplevelse (kapitel 2.2.2), Wright med fleras (2018) beskrivning av 4 delar
av en upplevelse (kapitel 2.2), värderingsteorin (kapitel 2.2.1) och Palmers (2002)
framgångsaspekter (kapitel 2.1.1). De teman som identifierades var design, objektiv
interaktion, subjektiv interaktion och kontext och värde för användaren. Designen är
det som motsvarar attribut och aspekter som påverkar designen av en produkt med
fokus på användbarhet, och innehåller därmed attribut som inte kräver interaktion
mellan produkt och användare för att kunna identifieras. I denna kategori finns
nyckelkoncept som endast tagits upp i kapitlet om användbarhet. Tema nummer två
motsvarar främst mätbara attribut av användbarheten när användaren interagerar med
produkten och fick namnet ”objektiv interaktion”. I denna kategorin är det mer
blandat varifrån begreppen kommer, där majoriteten finns presenterade i kapitlet om
användbarhet och det som Laugwitz (2008) presenterar som ergonomisk kvalité finns
presenterat i kapitlet om användarupplevelse. Därefter följde kategorin ”subjektiv
interaktion” där innehållet berör användarens uppfattning av interaktionen med
produkten, alltså bland annat det som Nielsen och Levy (1994) beskriver som
subjektiv preferens. Även här kommer nyckelbegreppen från olika platser i rapporten,
där användartillfredsställelse och subjektiv preferens behandlas i
användbarhetskapitlet och övriga finns beskrivna inom användarupplevelse. Den sista
kategorin blev ”kontext och värde för användaren” vilken täcker de utomstående
aspekter som påverkar användarens uppfattning av produkten, som till exempel vilken
kontext produkten ska användas i. I denna kategori kommer även begreppen från både
användbarhet- och användarupplevelse kapitlen. Den kompositionella aspekten finns
beskriven som en aspekt för användarupplevelse, och resterande presenteras i kapitlet
om användbarhet där det som Palmer (2002) beskriver som olika framgångsaspekter
för en produkt. En visualisering av detta finns presenterat i figur 4.
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Figur 4 - Kategorier och indelning från direkt innehållsanalys.

4.3. Genomförande av summativ innnehållsanalys

Den summativa innehållsanalysen användes för att upptäcka likheter mellan
påståendena i SUS och de nyckelbegrepp som identifierats i den direkta
innehållsanalysen, alltså hur litteraturen beskriver begrepp som relaterar till det som
SUS försöker ta reda på. Detta gjordes genom att jämföra ett SUS-påstående mot
nyckelbegreppen från den direkta innehållsanalysen. För att jämföra påståendena med
begreppen användes olika frågor för att förstå vad påståendena sökte för information.
Med tanke på att SUS är till för att undersöka hur användaren upplever
användbarheten av produkten utgick frågorna ifrån olika saker som kan uppfattas vid
interaktion med en produkt, som till exempel hur designen uppfattas eller hur
användaren uppfattar sammanhanget som produkten används i. Frågorna går även att
koppla med 3 av de 4 temana från den direkta innehållsanalysen, då de behandlar
designen av produkten, interaktionen med produkten samt kontexten som produkten
användes i. Det enda tema som inte sorterades med denna är temat Objektiv
interaktion, då detta tema behandlar konkreta mätetal vid interaktion med en produkt,
och handlar inte om användarens uppfattning av varken användbarheten eller
produkten i sig. De frågor som användes var: hur uppfattade användaren
interaktionen? (Subjektiv interaktion). Hur uppfattade användaren designen?
(Design). Och hur användaren uppfattade sammanhanget och kontexten som
produkten användes i? (Kontext och värde för användaren). Den första frågan berör
majoriteten av de nyckelbegrepp som identifierats, eftersom användaren inte hade
kunnat ha en uppfattning om de andra två frågorna utan att på något sätt ha interagerat
med produkten. De andra två frågorna passade med betydligt färre begrepp, men är
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ändå enligt litteraturen viktiga för upplevelsen av produkten. Därefter sorterades
påståendena efter de kategorier som identifierats i den direkta innehållsanalysen för
att få förståelse för på vilket/vilka användaren kan bli påverkad av interaktionen enligt
SUS.

4.4. Resultat av summativ innehållsanalys

Den summativa innehållsanalysen visar på hur påståendena som används i SUS
relaterar till den litteratur som presenterats i rapporten. Detta finns representerat i
Figur 5. Samtliga påståenden i detta kapitel är från Bangor med fleras (2008)
modifiering av SUS-påståendena och finns presenterade i bilaga 1. SUS-påståendena
står presenterade på svenska. En översättningstabell av dessa finns presenterad i
bilaga 2.
Det första påståendet, ”Jag tror att jag skulle använda denna produkt ofta” (Bangor, et
al., 2008, p. 577), kopplar till en av de aspekter som Palmer (2002) ansåg var en
framgångsfaktor för ett system. Denna är ”Hur ofta kommer användaren att använda
produkten” vilket mer eller mindre motsvarar en direkt översättning av SUSpåståendet. Detta innebär alltså påstående nummer 1 har en koppling till den fjärde
kategorin från den direkta innehållsanalysen – kontext och värde för användaren.
Resterande 9 påståenden hade koppling till den tredje kategorin Subjektiv preferens.
Detta berodde på att användarens enskilda upplevelse beskrivs som en viktig roll i
både användbarhet och användarupplevelse, som med tillexempel
användartillfredsställelsen som beskrivs av både ISO 9241–11 (1998) och Palmer
(2002) som en viktig aspekt för användbarheten, och den hedoniska kvalitén som
beskrivs av Laugwitz med flera (2008) som en aspekt av en användarupplevelse.
Den hedoniska kvalitén visade sig vara ett begrepp som kopplar till många av SUSpåståendena. Den hedoniska kvalitén innebar huruvida produkten uppfattades som
tillfredsställande av användaren, alltså hur användaren uppfattat produkten och till
exempel om hen kände att interaktionen med produkten var positiv eller negativ
(Laugwitz, et al., 2008). Påståenden som hade med den hedoniska kvalitén att göra,
det vill säga uppfattningar om interaktionen som påverkar användarens uppfattning av
produkten, var ”Jag ansåg att produkten var onödigt komplex”, ”Jag tyckte att
produkten var lätt att använda”, ”Jag ansåg att flera funktioner i produkten var väl
integrerade”, ”Jag ansåg att det var för mycket som var inkonsekvent i denna
produkt”, ”Jag skulle föreställa mig att de flesta människor skulle lära sig att använda
denna produkt väldigt snabbt” och ”Jag tyckte att produkten var besvärlig att
använda” (Bangor, et al., 2008, p. 577).
En annan aspekt som även den visade sig koppla till många av påståendena var den
emotionella aspekten. Den emotionella aspekten menar Wright med flera (2018) har
att göra med användarens emotionella upplevelse, alltså hur användaren känner under
och efter interaktionen med produkten, samt hur interaktionen påverkar användarens
emotionella tillstånd. De påståenden från SUS som hade att göra med den emotionella
aspekten bedömdes vara ”Jag ansåg att produkten var onödigt komplex”, ” Jag tyckte
att produkten var lätt att använda”, ”Jag tror att jag skulle behöva hjälp av en teknisk
person för att kunna använda denna produkt”, ”Jag kände mig självsäker när jag
använde produkten” och ”Jag behövde lära mig en massa saker innan jag kunde börja
använda den här produkten” (Bangor, et al., 2008, p. 577).
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Den tredje aspekten som återkommit med koppling till SUS-påståendena är subjektiv
preferens. Detta är det som Nielsen och Levy (1994) beskrev som användarens åsikter
och intryck av produkten, till skillnad från den objektiva aspekten i hur användaren
presterar vid interaktionen med produkten. Den subjektiva preferensen beskrivs på
likande sätt som Brooke (1996) beskrivit syftet med SUS, att ta reda på användarens
åsikter om användningen av en produkt. Därav är de påståenden som är kopplade till
den subjektiva preferensen de påståenden som relaterar till användarens åsikter om
användningen. De påståenden som relaterar till detta var “Jag ansåg att produkten var
onödigt komplex”, ”Jag tyckte att produkten var lätt att använda” och ” Jag tyckte att
produkten var besvärlig att använda” (Bangor, et al., 2008, p. 577).
En aspekt som endast var kopplat till ett påstående var den sensoriska aspekten, som
beskrivs av Wright med flera (2018) som användarens visuella intryck av produkten,
eller så kallat ”look and feel”. Det påstående som den sensoriska aspekten relaterar till
är ”Jag ansåg att det var för mycket som var inkonsekvent i denna produkt” (Bangor,
et al., 2008, p. 577). Om produkten innehåller inkonsekventa element kan detta även
påverka designen av produkten, vilket i sin tur kan påverka användarens visuella
intryck av produkten.

Figur 5 - SUS-påståendenas koppling till nyckelbegreppen från litteraturen.

Sammanfattningsvis är majoriteten av påståendena kopplade till kategorin subjektiv
interaktion, med endast en av tio är koppad till kategorin kontext och värde för
användare.
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5. Validering med praktiker genom kortsortering

Kortsortering, eller card sorting är en metod som används för att låta användare eller
nyckelpersoner kategorisera objekt för att skapa förståelse för objekten och hur dessa
hänger ihop alternativ skiljer sig från varandra (Collins, 2003). Enligt Maiden (2009)
är det viktigt att användarna är välbekanta med objekten som ska sorteras, så att
objekten tolkas så lika som möjligt vid alla sorteringar. Kortsortering är en metod som
oftast har använts vid design och strukturering av webbplatser för att skapa förståelse
för hur en användare tycker att olika funktioner relaterar till varandra. Däremot är
grunden för kortsortering just att kategorisera objekt för att förstå vilka av dessa
objekt som relaterar till varandra på olika sätt, vilket gjorde att denna metod kändes
passande för att ta reda på hur praktiker uppfattar SUS-påståendena i förhållande till
användbarhet och användarupplevelse.
Eftersom en användare eller nyckelperson kan kategorisera objekt på olika sätt bör det
enligt Maiden (2009) genomföras fler än ett kategoriseringsmoment med samma
objekt. Till exempel kan man göra en så kallad öppen kortsortering. En öppen
kortsortering innebär att deltagaren får sortera fritt, utan några begränsningar på hur
korten ska sorteras (Spencer & Warfel, 2004). När det finns begränsningar om till
exempel kategorier kallas det för en stängd kortsortering (Spencer & Warfel, 2004).
För att inte missa något och för att inte förvirra användaren menar Upchurch med
flera (2001) att man ska använda sig av 8–20 objekt vid kortsortering, samt att man
bör ha 7–10 respondenter för att få ett tillräckligt stort stickprov för ett bra resultat
(Spencer & Warfel, 2004).
Trots att kortsortering anses vara en enkel och flexibel metod för att ta reda på hur
objekt kan kategoriseras lägger Maiden (2009) stor vikt vid att användaren eller
nyckelpersonen måste förstå objekten som ska sorteras för att metoden ska ge ett
tillförlitligt resultat. Om användaren inte förstår objekten som ska sorteras kan detta
till exempel leda till att användaren kategoriserar det annorlunda än om hen förstått
objektet på samma sätt som forskaren avsåg vid val och beskrivning av objekten.

5.1. Genomförande av kortsortering

Det första momentet vid kortsortering var att välja vilka objekt som skulle användas
för sorteringen av användare. Då syftet var att ta reda på hur praktiker uppfattar vad
SUS undersöker föll valet på de 10 SUS påståendena, vilka finns presenterade i bilaga
1. Syftet till detta var även att bredda informationen för att få en bild av både
litteraturens förhållningssätt till dessa begrepp. Då ingen av respondenterna hade
engelska som modersmål användes de modifierade påståendena av Bangor med flera
(2008). Objekten som används i denna studie anses vara så pass beskrivande och
enkla att förstå att en användare eller nyckelperson som inte är insatt inom området
förstår dem vid genomförande av SUS, vilket innebär att dessa inte kräver någon
förkunskap för denna studie annat än förståelse för begreppen som undersöks likt vid
genomförande av SUS. Detta innebär att respondenterna inte ansågs behöva vara
bekant med dessa begrepp innan kortsorteringarna.
Påståendena presenterades ordagrant på engelska på varsitt kort så att det fanns sådan
liten möjlighet för att tolka korten olika, både för testledarens tolkning och
respondenternas tolkningar.
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Två sorteringar genomfördes per respondent, den första där respondenten fick
kategorisera objekten fritt, så kallad öppen kortsortering (Spencer & Warfel, 2004).
Detta gjordes för att få förståelse för hur respondenten uppfattat objekten i
sorteringen. Därefter fick respondenterna information om vad studien går ut på och
blev ombedda att sortera om korten efter kategorierna användbarhet och
användarupplevelse i en så kallad stängd kortsortering (Spencer & Warfel, 2004). Den
stängda kortsorteringen innebar dock bara riktlinjer för respondenten att sortera i, men
respondenterna gavs möjlighet att lägga till eller ta bort en kategori om de kände att
något kort inte hörde till någon av de nämnda kategorierna, alternativt om de kände att
alla kort hörde till samma kategori. Denna sortering skulle då ge insikt i hur
respondenterna såg på objekten i förhållande till användbarhet och
användarupplevelse.
Samtliga respondenter fick samma information under sorteringen då denna var
manusbaserad. Manuset finns presenterat i bilaga 3.
Deltagarna hade ingen tidigare relation till SUS, och fick ingen introduktion till vad
det var innan sorteringarna började. Detta berodde dels på att huvudfokus skulle ligga
på påståendena och inte på var dessa kom ifrån, samt att respondenterna inte skulle
påverkas av att veta varifrån påståendena kom ifrån. Sorteringen genomfördes i
grupprum på Högskolan i Skövde i april 2019. Respondenterna bads tänka högt under
sorteringen, vilket antecknades av undersökningsledaren som var närvarande under
hela sorteringen. När respondenterna var nöjda med sorteringen sparades denna med
hjälp av fotografering. Ingen tidsbegränsning sattes, då det var viktigt att
respondenterna kände sig bekväma med sorteringen utan att känna tidspress. Däremot
tog alla sorteringar ca 20–30 minuter.

5.1.1. Deltagare och urvalskriterier

För att kunna sortera objekten behöver de som ska sortera dessa ha tillräcklig kunskap
för att veta vad begreppen användbarhet och användarupplevelse innebär. Som
tidigare nämnt anses objekten tillräckligt lätta att förstå för att en person utan kunskap
inom området ska kunna bedöma hens åsikt om användbarheten av en produkt.
Därmed ligger vikten på kunskapen av det perspektivet som inte är helt fritt, alltså
användbarhet och användarupplevelse. Urvalskriteriet beskrivs därmed som praktiker
inom UX, alltså folk som studerar eller arbetar med detta.
Deltagarna i sorteringen rekryterades alla utefter de urvalskriterier som satts och 7
respondenter deltog i kortsorteringen. Rekryteringen av deltagare skedde via
kontakter, där alla deltagare hade någon form av relation till testledaren. Detta innebar
dels att testledaren hade en uppfattning om vilka deltagarna var, men även ungefär
vad de kunde om relevant område. Fördelningen mellan kvinnor och män var ca 30%
kvinnor och 70% män och respondenterna var mellan 21 och 30 år gamla. Samtliga
respondenter hade även studerat eller varit yrkesverksamma i minst 1,5 år inom
Människa-Dator interaktion, vilket innebar att de hade tillräcklig kunskap om
relevanta områden för att vara kvalificerade för att delta i studien.

5.2. Analys av kortsortering

Analysen av kortsorteringen skedde i 3 delar, med analys av den öppna
kortsorteringen, analys av den stängda kortsorteringen samt analys av dessa två
tillsammans.
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Analysen av den öppna kortsorteringen innebar att först identifiera vilka kategorier
som nämnts av respondenterna samt vilka påståenden som hade tillfördelats vilken
kategori. Eftersom respondenterna själva valde kategorier, samt vad de kallade och
beskrev dessa kategorier analyserades dessa för att se om den fanns några kategorier
som liknade varandra. Därefter undersöktes vilka påståenden som placerats i vilka
kategorier, både vad gäller de kategorierna som respondenterna nämnt och de
sammanfattade kategorierna. Samtidigt tydliggjordes hur många respondenter som
relaterat vilket påstående till vilken kategori för att se hur många som nämnde en
kategori för ett påstående. Detta dokumenterades genom papper och penna till en
början, där kategorierna först identifierades och skrevs upp, följt av en genomgång av
hur många som använt sig av vilken kategori.
Den stängda kortsorteringen analyserades på liknande sätt som den öppna, bortsett
från att kategorierna var förutbestämda under den stängda kortsorteringen och det inte
genomfördes någon jämförelse mellan vilka kategorier som relaterade till varandra.
Vid analysen av den stängda kortsorteringen uppfattades även en majoritetssortering
tidigt, vilket innebar att när undersökning om hur många respondenter kategoriserat
påståendena på liknande sätt visades att samtliga påståenden hade en övergripande
majoritet av kategoriseringssätt. På grund av denna uppfattade majoritetssortering
analyserades hur majoriteten av respondenterna sorterat påståendena.
När båda dessa sorteringar genomförts analyserades dessa i förhållande till varandra.
Här jämfördes majoritetssorteringen från den stängda kortsorteringen med
kategorinamnen från den öppna kortsorteringen för att upptäcka hur konsekventa
respondenterna varit i sina sorteringar samt om det går att dra någon slutsats om
likheter och skillnader mellan kategoriseringarna från de båda sorteringsomgångarna.
Sammanfattningsvis så analyserades kortsorteringen med hjälp av de slutgiltiga
sorteringarna från respondenterna sammanställdes utefter vilka kategorier som
nämndes för vardera SUS-påstående. Detta hade till syfte att tydliggöra vilka kort som
kategoriserats på vilket sätt, samt av hur många respondenter. För att sedan skapa en
förståelse för om respondenterna menat samma sak men gett olika namn på
kategorierna jämfördes kategoriernas namn med varandra, samt med anteckningarna
från kortsorteringarna.

5.3. Resultat kortsortering

För att kunna ta reda på hur praktiker uppfattar SUS-påståendena genomfördes
kortsorteringar med personer med kunskap om Människa-Dator interaktion. Resultatet
från dessa kortsorteringar presenteras i detta kapitel.

5.3.1. Öppen kortsortering

Den öppna kortsorteringen genererade sammanlagt 11 olika kategorier som
respondenterna sorterade in SUS-påståendena i under kortsorteringarnas första
omgångar. Dessa beskrevs som lätthet, svårhet, designproblematik, positiva åsikter,
negativa åsikter, positiv känsla, negativ känsla, positiv åsikt om design, negativ åsikt
om design, funktionalitet samt känsla. Dessa kunde sedan sammanställas i 4
kategorier, då de kategorierna som respondenterna angett var lika varandra och
innebär samma saker. Av de ursprungliga 11 kategorierna blev det 4 nya kategorier:
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positiv åsikt, negativ åsikt, generell känsla samt design/funktionalitet. Hela
sammanställningen av den öppna kortsorteringen finns presenterad i bilaga 4.
Påståendena sorterades blandat av respondenterna, med som flest 3 av 7 som ansåg att
ett påstående hörde till en kategori. Kategorierna som detta berörde var ”känsla” och
”funktionalitet”, där sammanlagt 8 SUS-påståenden berördes av dessa
kategoriseringar. Eftersom respondenterna fick sortera korten hur de ville i den öppna
kortsorteringen var det inga kort som hamnade i flera kategorier alternativt mellan två
kategorier. Då detta var fallet var det alltså 3 respondenter som sorterade korten i
kategorierna ”känsla” och ”funktionalitet”, där de övriga två påståendena blev
sorterade som både ”känsla” och ”funktionalitet” beroende på vilken respondent som
sorterade korten.
En annan typ av kategorisering var skillnaden mellan positiva och negativa
påståenden. Dessa blev kategoriserade som ”positiv åsikt” och ”negativ åsikt” av 3 av
respondenterna, där en av dessa delade upp kategorierna i underkategorier. En
respondent menade att det fanns ett tydligt mönster av positiva och negativa
påståenden, men att vissa av dem berörde designen av produkten medan andra berörde
användarens känsla efter användning av produkten. Respondenten sorterade därmed
SUS-påståendena efter dessa kategorier, istället för enbart ”positiv åsikt” och ”negativ
åsikt”.
Vid 7 av SUS-påståendena visar de sammanfattade kategorierna på 4 olika
kombinationer av grupperingar. Dessa kategorier var; Positiv åsikt + Generell känsla,
Positiv åsikt + Design/Funktionalitet, Negativ åsikt + Design/Funktionalitet.
Fördelningen mellan dessa kategorier var jämn för varje påstående, där en av
kategorierna användes vid 4 sorteringar och 3 sorteringar räknades för den andra
kategorin. De övriga 3 påståendena var de där respondenterna kategoriserat korten
som både Generell känsla och Design/Funktionalitet där fördelningen mellan Generell
känsla och Design/Funktionalitet var 1 mot 2 på olika sätt. Samtliga påståenden blev
dock fördelade mellan Positiv åsikt och Negativ åsikt av minst 3 respondenter.

5.3.2. Stängd kortsortering

Vid den stängda kortsorteringen fick respondenterna riktlinjer kring kategorierna de
skulle sortera korten i men även möjlighet att skapa en till kategori, alternativt ta bort
en kategori. Den stängda kortsorteringen resulterade i sammanlagt 3 kategorier;
Användbarhet, Användarupplevelse och Mittemellan. Sammanställningen av den
stängda kortsorteringen finns presenterad i bilaga 5.
Samtliga sorteringar av samtliga påståenden visade på att majoriteten av
respondenterna sorterat på samma sätt. Som minst var det ca 57% av sorteringarna
som var lika (4 av 7), vilket visar att majoriteten sorterat på samma sätt vad gäller de
enskilda påståendena.
Tre av påståendena hade en stark majoritet av kategoriseringssätt, där 6 av 7, eller ca
86% sorterade de påståendena i samma kategori. Dessa påståenden var “Jag tror att
jag skulle behöva hjälp av en teknisk person för att kunna använda denna produkt”
Jag ansåg att det var för mycket som var inkonsekvent i denna produkt” och ” Jag
behövde lära mig en massa saker innan jag kunde börja använda den här produkten”
(Bangor, et al., 2008, p. 577), där majoriteten av respondenterna sorterade dessa som
relaterade till Användbarhet.
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Andra påståenden som blev kategoriserade som relaterade till Användbarhet var; “Jag
skulle föreställa mig att de flesta människor skulle lära sig att använda denna produkt
väldigt snabbt”, ”Jag ansåg att flera funktioner i produkten var väl integrerade” samt
”Jag ansåg att produkten var onödigt komplex” (Bangor, et al., 2008, p. 577). Dessa
påståenden hade en fördelning på 5 för Användbarhet mot 2 för Användarupplevelse,
alternativt 2 för Mittemellan.
De påståenden som av majoriteten blev kategoriserade som Användarupplevelse var;
“Jag tror att jag skulle använda denna produkt ofta”,” Jag tyckte att produkten var lätt
att använda”, ”Jag tyckte att produkten var besvärlig att använda” samt ”Jag kände
mig självsäker när jag använde produkten” (Bangor, et al., 2008, p. 577).
Fördelningen för dessa var 5 för Användarupplevelse mot 2 för Användbarhet.
Påståendet ”Jag tyckte att produkten var lätt att använda” (Bangor, et al., 2008, p.
577) var fördelat 4 för Användarupplevelse, 2 för Användbarhet och 1 för
Mittemellan.
Sammanställningen av påståendenas fördelning mellan kategorierna av den stängda
kortsorteringen visar på att 6 av 10 påståenden ansågs beröra Användbarhet och
resterande hade en majoritetssortering som Användarupplevelse. Även om kategorin
Mittemellan kom på tal hos varje respondent på ett eller annat sätt var det endast 2
respondenter som ansåg sig behöva använda den för att kunna kategorisera
påståendena rättvist. En respondent uttryckte till exempel att ”Den här är om
användarens upplevelse, men den handlar ju om designen vilket till stor del påverkar
användbarheten”. Samtidigt visar sammanställningen även att det för många
påståenden har varit tydlig majoritet av kategorisering är inget påstående helt
uteslutande kategoriserat på ett sätt.

5.3.3. Sammanställning av kortsortering

Tre av sju respondenter identifierade den positiva och negativa vinklingen på
påståendena. Den alternerande vinklingen på påståendena har även identifierats i
litteraturen (se kapitel 2.4), vilket innebär att dessa tre respondenters sätt att
kategorisera stöttar litteraturen i att det faktiskt är så, men används därefter inte till
vidare jämförelse. De övriga respondenterna sorterade i den öppna kortsorteringen
efter vad som sammanfattades vara användarens generella känsla samt användarens
åsikter om designen och funktionaliteten av produkten. Vid en jämförelse mellan den
öppna och den stängda kortsorteringen har det vid 8 av 10 påståenden sorterats som
generell känsla även haft en övervägande sortering som användarupplevelse och
påståenden som sorterats som design/funktionalitet motsvarar användbarhet. De två
undantagen var påstående nummer 7, ”Jag skulle föreställa mig att de flesta
människor skulle lära sig att använda denna produkt väldigt snabbt”, som förutom att
sorteras som en positiv åsikt även blev tilldelad kategorin generell känsla vid den
öppna kortsorteringen. Samtidigt sorterades detta påstående att det relaterade till
användbarhet vid den stängda kortsorteringen. För detta resultat var fördelningen
generell känsla 3/7, positiv åsikt 4/7, användarupplevelse 2/7 och användbarhet 5/7,
vilket pekar på att minst en respondent benämnt detta påstående som både generell
känsla och användbarhet.
En liknande fördelning visades även för påstående nummer 8, ”Jag tyckte att
produkten var besvärlig att använda”, där 3/7 respondenter menade att den relaterade
till design/funktionalitet, 3/7 ansåg att den skulle kategoriseras som en negativ åsikt,
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och 1/7 ansåg att den hade att göra med användarens generella känsla i den öppna
kortsorteringen. Samtidigt menade majoriteten av respondenterna att påståendet
relaterade starkare till användarupplevelse än till användbarhet med en fördelning
med 2/7 för användbarhet och 5/7 för användarupplevelse. I detta fall är det även här
minst en respondent som gett svar som inte stämmer överens med det mönster som
tidigare upptäckts, alltså att användarupplevelse till stor del kan motsvara användarens
generella känsla och användarupplevelsen kan liknas till designen och funktionaliteten
av en produkt.
Sammanfattningsvis visar kortsorteringen på att de respondenter som deltagit är till
stor del överens om vilka påståenden som beror användbarhet och vilka påståenden
som berör användarupplevelse. Samtliga uttryckte däremot svårigheter med
sorteringen, då till exempel många ansåg att det berodde på den exakta situationen
eller produkten för vilket påstående som hörde till vilken kategori, eller att
användarupplevelsen i vissa fall kunde bero på användbarheten eller tvärt om.

6. Sammanställt resultat

Problemet med SUS är som tidigare nämnt enligt Pribeanu (2016) är att det finns en
förvirring mellan begreppen användbarhet och användarupplevelse, vilket även
upptäcktes i litteratursökningen. Detta kan i sin tur påverka både uppfattningen av vad
som faktiskt ska mätas och tolkningen av resultatet. Denna rapport skulle därför svara
på frågeställningen hur SUS förhåller sig till användbarhet och användarupplevelse.
Litteraturen har visat på att användbarhet och användarupplevelse relaterar starkt till
varandra, och beskrivs som två olika begrepp som överlappar varandra. Till exempel
menar Zarour och Alharbi (2017) att det finns tre olika perspektiv att se på detta
förhållande mellan användbarhet och användarupplevelse där endast en av dessa helt
skiljer på dessa som objektiva och subjektiva synvinklar. Övriga två av dessa
perspektiv visar alltså på att dessa begrepp relaterar starkt till varandra.
Trots dess stora gränsland är användbarhet och användarupplevelse två olika aspekter
som till viss del skiljer sig från varandra. Litteraturen menar att användbarhet går till
stor del att mäta med hjälp av objektiva mätetal som till exempel antal fel, likt Sauro
och Kindlunds (2005) mätetal för användbarhet, medan användarupplevelse är en helt
och hållet subjektiv aspekt som kan påverkas av faktorer som inte bara relaterar till
användarens uppfattning av produkten (Hassenzahl & Tractinsky, 2006). Däremot kan
man i viss utsträckning mäta användarupplevelsen med hjälp av till exempel
hudreaktioner och mikro-uttryck och därmed kunna dra slutsatser om vad som
genererar en positiv användarupplevelse när man studerar när och var under testen
som vilka reaktioner genereras (Battarbee & Koskinen, 2005). Det finns även delar av
vad litteraturen beskriver som användbarhet som berör användarens subjektiva
uppfattning av interaktionen. Till exempel menar ISO 9241–11 (1998) att
användartillfredsställelsen är något som påverkar användbarheten av en produkt,
vilken snarare är något subjektivt än objektivt.
Vill man verkligen dela upp användbarhet och användarupplevelse i två helt olika
aspekter kan man alltså mena att de objektiva aspekterna berör användbarheten och de
subjektiva aspekterna berör användarupplevelsen, likt det andra perspektivet beskrivet
av Zarour och Alharbi (2017). Det är dock viktigt att inte glömma bort att dessa
påverkas starkt av varandra och att de inte kan vara helt frånskilda. Därför passar det
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tredje av Zarour och Alharbis (2017) perspektiv bättre, där objektiva och subjektiva
aspekter faller under samma paraplyterm.
Samtidigt visar den direkta innehållsanalysen på 4 kategorier vilka bygger på
litteraturen som presenterats i kapitel 2. Dessa kategorier har alla att göra med
användbarhet och/eller användarupplevelse av en produkt. Med hjälp av detta
upptäcktes SUS påståendenas relation till detta, det vill säga vad som relaterar till vad
och så vidare. Den summativa innehållsanalysen visade på att påståendena som
används i SUS relaterade allra starkast till kategorin som fick namnet subjektiv
interaktion, det vill säga hur användaren uppfattade och tyckte om interaktionen med
produkten. Då Brookes (1996) idé med SUS var att ta reda på vad användaren tyckte
om interaktionen med produkten, verkar detta stämma bra överens med vad
litteraturen visade på om användbarhet och användarupplevelse. Även de
nyckelbegrepp som presenterats som relaterande till subjektiv interaktion är blandade
med om de står beskrivet relaterat till användbarhet eller användarupplevelse. Detta
visar även på att Brookes (1996) av SUS stämmer överens med vad den faktiskt
mäter, samt att SUS relaterar till både användbarhet och användarupplevelse som det
antyds i beskrivningen av vad SUS är. Det var endast ett påstående som inte relaterade
till subjektiv interaktion. Det påståendet, ”Jag tror att jag skulle använda denna
produkt ofta”, relaterade till kategorin kontext och värde för användaren. Denna
kategori behandlar snarare hur användaren upplever att produkten passar in i en
kontext som är applicerbar i hens liv och huruvida användaren skulle uppskatta
produkten. Detta innebär att SUS även ger möjlighet för användaren att uttrycka hur
väl produkten skulle mottas i en för hen realistisk situation. Däremot behandlar inte
detta påstående användarens åsikt av interaktionen med produkten i samma
utsträckning som de andra påståendena.
Kortsorteringen visar även den på att påståendena i SUS relaterar till både
användbarhet och användarupplevelse då båda dessa begrepp sorterats till påståendena
och fördelningen mellan vilken som var användbarhet och vilken som var
användarupplevelse var 60/40. Som tidigare nämnt uttryckte dock respondenterna att
det väldigt ofta berodde på vilket scenario produkten testades i eller produktens
utseende och förutsättningar som behandlas med den specifika produkten. Till
exempel menade en respondent att huruvida en användare känner sig självsäker vid
användning av en produkt kan bero på många olika saker vilket kännetecknar
användarupplevelsen, men att användbarheten också är en aspekt att ta hänsyn till för
att användaren skulle få den upplevelsen av produkten. På samma sätt kan
användarens uppfattning, både av prestationen och av produkten generellt,
interaktionen med en produkt kan påverkas av produktens design eller aspekter som
bidrar till eller motverkar användbarheten av produkten.
Det korta svaret på frågeställningen ”Vad mäter System Usability Scale i förhållande
till begreppen användbarhet och användarupplevelse?” är alltså att SUS mäter både
användbarhet och användarupplevelse, med olika aspekter som mäter olika. Däremot
går det inte att helt uteslutande påstå att ”det påståendet mäter användbarhet” eller
vice versa, då det ofta beror på och påverkas av varandra.

6.2. Modifikationsförslag

I och med att SUS undersöker hur användaren uppfattat användbarheten av en produkt
och med det resultatet vi fått undersöktes det om det gick att modifiera påståendena
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för att endast undersöka användarupplevelsen eller användbarheten. Detta är endast
spekulativt, och är baserat på det litteraturanalysen och kortsorteringen visat på om
vad som relaterar starkast till vad.
För att göra detta bör man först kolla på vilka påståenden som relaterar starkast till
användbarhet och vilka som relaterar starkast till användarupplevelse. På ett sätt
relaterar alla påståenden till användarupplevelsen då det berör endast olika sätt en
användare kan uppleva en produkt, men samtidigt finns det även många av
påståendena där användbarheten av produkten har väldigt stort inflytande. Därför
kommer detta att utgå från vad litteraturen säger om användbarhet mot
användarupplevelse i grova drag, och även om det presenteras som att ett påstående
relaterar till användbarhet betyder inte det nödvändigtvis att det inte alls relaterar till
användarupplevelsen. Modifikationsförslagen bygger på litteraturen och är inte
testade än vilket innebär att de endast är förslag än så länge.

6.2.1. Användbarhetsmodifierad System Usability Scale

För detta modifikationsförslag anpassas påståendena i SUS så att den endast skulle
mäta användarens uppfattning av användbarheten, det vill säga det som Nielsen och
Levy (1994) kallar för subjektiv preferens. Med utgångspunkt i resultatet från den
stängda kortsorteringen (kapitel 4.3.1.), då litteraturanalysen visar på att SUS
generellt bedömer användarens uppfattning av interaktionen, behöver 4 påståenden
bytas ut. Dessa påståenden var ”Jag tror att jag skulle använda denna produkt ofta”,
”Jag tyckte att produkten var lätt att använda”, ”Jag tyckte att produkten var besvärlig
att använda” och ”Jag kände mig självsäker när jag använde produkten”. Skillnaden
mellan dessa påståenden och de som kategoriserats som relaterande till användbarhet
är inte bevisad, men de som relaterar starkare till användarupplevelsen är de som
snarare låter användaren uttrycka vad de känner snarare än vad de kände om
produkten i sig. Dessa påståenden skulle då i detta fall anpassas till detta. De
modifierade påståendena skulle alltså inte kunna låta användaren uttrycka
användarupplevelseaspekter såsom kontext och känsla utan fokusera på hur
användaren uppfattat produkten. Då alla påståenden som tidigare nämnts på ett eller
annat sätt påverkar upplevelsen utgår de modifierade påståendena efter de
nyckelbegrepp som placerats i kategorin objektiv interaktion i den direkta
innehållsanalysen (kapitel 4.1.). Till exempel skulle något påstående låta användaren
uttrycka hur hen uppfattade tiden det tog att genomföra testet, om hen förstod hur
produkten skulle användas, eller liknande. Samtliga modifikationer är också förslag
som inte ännu är testade. Nedan presenteras en tabell med modifikationsförslagen
presenterade i grönt.
Tabell 2 – Modifikationsförslag för användbarhetsanpassade SUS påståenden
Originalpåståenden (Svenska)
Jag tror att jag skulle använda denna
produkt ofta
Jag ansåg att produkten var onödigt
komplex
Jag tyckte att produkten var lätt att
använda

Modifierade efter användbarhet
Jag tyckte att jag förstod hur produkten
skulle användas
Jag ansåg att produkten var onödigt
komplex
Jag ansåg att viktiga funktioner i denna
produkt var lätta att hitta och använda
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Jag tror att jag skulle behöva hjälp av en
teknisk person för att kunna använda
denna produkt
Jag ansåg att flera funktioner i
produkten var väl integrerade
Jag ansåg att det var för mycket som var
inkonsekvent i denna produkt
Jag skulle föreställa mig att de flesta
människor skulle lära sig att använda
denna produkt väldigt snabbt
Jag tyckte att produkten var besvärlig att
använda
Jag kände mig självsäker när jag
använde produkten
Jag behövde lära mig en massa saker
innan jag kunde börja använda den här
produkten

Jag tror att jag skulle behöva hjälp av en
teknisk person för att kunna använda
denna produkt
Jag ansåg att flera funktioner i
produkten var väl integrerade
Jag ansåg att det var för mycket som var
inkonsekvent i denna produkt
Jag skulle föreställa mig att de flesta
människor skulle lära sig att använda
denna produkt väldigt snabbt
Jag tyckte att jag behövde komma ihåg
massa saker under tiden jag använde
produkten
Jag tyckte att informationen i produkten
var tydlig och lättförståelig
Jag behövde lära mig en massa saker
innan jag kunde börja använda den här
produkten

Det första modifierade påståendet var ”Jag tyckte att jag förstod hur produkten skulle
användas” bygger på att för att en produkt ska vara användbar är det viktigt att
användaren förstår hur den ska användas. Med hjälp av till exempel Nielsens
heuristiker (1994) skulle detta kunna uppnås, som att felmeddelanden är tydliga och
att produkten använder språk eller metaforer som är lättförståeliga för användaren.
Modifierat påstående nummer 2 var ”Jag ansåg att viktiga funktioner i denna produkt
var lätta att hitta och använda” är även den viktig för att användaren ska kunna uppnå
en accepterad verkningsgrad och effektivitet som ISO 9241–11 (1998) beskriver.
Det tredje modifierade påståendet blev ”Jag tyckte att jag behövde komma ihåg massa
saker under tiden jag använde produkten” och relaterar till Nielsens heuristik
”igenkänning hellre än återerinring” (Nielsen, 1994). Detta påstående låter
användaren uttrycka om hen behövde hålla koll på mycket information samtidigt för
att kunna använda produkten.
Det sista påståendet relaterade till Nielsens heuristik ”överensstämmelse mellan
systemet och världen”, då den tar reda på hur användaren uppfattat den informationen
som finns i och om produkten. Detta påstående, ”Jag tyckte att informationen i
produkten var tydlig och lättförståelig”, låter alltså användaren uttrycka vad den
tyckte om informationen i produkten, vilket i sin tur skulle kunna vara en faktor för
hur användaren svarar på det första och andra modifikationsförslagen.
De modifierade påståendena är som tidigare nämnt inte testade, däremot är de
anpassade efter positivt-negativt påstående mönstret som finns bland påståendena, så
att samma uträkningsmetod bör kunna användas.

6.2.2. Användarupplevelsemodifierad System Usability Scale

För att även ge möjlighet att i större utsträckning förstå användarens upplevelse av en
produkt modifierades SUS-påståendena utefter användarupplevelse aspekter. De
påståenden som då rensades bord var då de som enligt den stängda kortsorteringen
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(kapitel 4.3.2.) relaterade starkast till användbarhet. Dessa var ”Jag ansåg att
produkten var onödigt komplex”, ”Jag tror att jag skulle behöva hjälp av en teknisk
person för att kunna använda denna produkt”, ”Jag ansåg att flera funktioner i
produkten var väl integrerade”, ”Jag ansåg att det var för mycket som var
inkonsekvent i denna produkt”, ”Jag skulle föreställa mig att de flesta människor
skulle lära sig att använda denna produkt väldigt snabbt” och ”Jag behövde lära mig
en massa saker innan jag kunde börja använda den här produkten”. För detta
modifikationsförslag har inspiration återigen hämtats i litteraturen med fokus på
användarupplevelseaspekter. Modifikationsförslagen finns presenterade i grönt i tabell
3.
Tabell 3 - Modifikationsförslag för användarupplevelseanpassade SUS
påståenden
Originalpåståenden (Svenska)
Jag tror att jag skulle använda denna
produkt ofta
Jag ansåg att produkten var onödigt
komplex
Jag tyckte att produkten var lätt att
använda
Jag tror att jag skulle behöva hjälp av en
teknisk person för att kunna använda
denna produkt
Jag ansåg att flera funktioner i
produkten var väl integrerade
Jag ansåg att det var för mycket som var
inkonsekvent i denna produkt
Jag skulle föreställa mig att de flesta
människor skulle lära sig att använda
denna produkt väldigt snabbt
Jag tyckte att produkten var besvärlig att
använda
Jag kände mig självsäker när jag
använde produkten
Jag behövde lära mig en massa saker
innan jag kunde börja använda den här
produkten

Modifierade efter användarupplevelse
Jag tror att jag skulle använda denna
produkt ofta
Jag kan inte se att jag i mitt liv just nu
skulle ha nytta av produkten
Jag tyckte att produkten var lätt att
använda
Jag uppfattade att tiden gick långsamt
när jag använde produkten
Jag tyckte att produkten hade en snygg
design
Jag kände mig frustrerad när jag
använde produkten
Jag tyckte att det kändes bra att använda
produkten
Jag tyckte att produkten var besvärlig att
använda
Jag kände mig självsäker när jag
använde produkten
Jag upplevde att designen av produkten
var gammalmodig

Det första modifierade påståendet blev ”Jag kan inte se att jag i mitt liv just nu skulle
ha nytta i produkten” låter användaren uttrycka hur hen upplevde produkten och hur
den skulle passa in i en kontext som användaren kan se sig själv i. Detta bygger på
Wright med fleras (2018) beskrivning av den kompositionella aspekten i en
upplevelse och berör användarens roll i en kontext.
Nästa modifierade påstående berörde den spatio-temporala aspekten (Wright, et al.,
2018). Denna innebär hur användaren uppfattat situationen samtidigt som hen
interagerar med en produkt, och låter användaren uttrycka hur snabbt hen uppfattade
att tiden gick vid användning av produkten. Detta kan bero på andra saker än just
användningen av en produkt, vilket gör att det även är viktigt att ta reda på andra
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saker som kan påverka användarens upplevelse än just interaktionen med produkten.
Detta påstående blev ”Jag uppfattade att tiden gick långsamt när jag använde
produkten”.
Det tredje modifierade påståendet ”Jag tyckte att produkten hade en snygg design”
låter användaren uttrycka hur hen uppfattat designen enligt den sensoriska aspekten av
en upplevelse (Wright, et al., 2018). Detta kan i sin tur påverka vilka intryck
användaren lämnas med efter interaktionen med designen, vilket gör att det för
upplevelsens skull är nyttigt att ta reda på.
Modifierat påstående nummer fyra har sin grund i värderingsteorin och kompetensfrustrations teorin (Jokinen, 2015). Jokinen (2015) beskriver att frustration kan uppstå
när användaren gör fel under interaktionen med en produkt, vilket då är en känsla och
en upplevelse som uppstår vid användning av produkten. Jokinen (2015) menar även
att känslan av frustration kan leda till att användaren ger upp och därmed kanske inte
slutför sin uppgift. Detta påstående blev därmed ”Jag kände mig frustrerad när jag
använde produkten”.
Det femte påståendet blev ”Jag tyckte att det kändes bra att använda produkten”.
Detta påstående bygger på att en positiv upplevelse av alla
användarupplevelseaspekter genererar en upplevelse att det kändes bra att använda
produkten.
Det sista modifierade påståendet grundar sig i det Laugwitz med flera (2008)
uttrycker är olika kategorier för att upptäcka användarupplevelse, där en av dem var
nymodighet. Enligt Laugwitz med flera (2008) kan uppfattad nymodighet påverka
upplevelsen av en produkt. Det sjätte modifierade påståendet blev därmed ”Jag
upplevde att designen av produkten var gammalmodig”.
Även för dessa modifikationsförslag har positiv-negativ mönstret tagit hänsyn till för
att det ska kunna gå att räkna ut användarupplevelsen på samma sätt som i original
SUS.

7. Diskussion

Resultatet visar på att det finns aspekter av de båda begreppen som endast relaterar till
det ena eller det andra, men att dessa aspekter i sin tur kan påverka upplevelsen eller
användbarheten av produkten. Resultatet visar även att dessa begrepp även överlappar
varandra till stor del, och påverkar varandra mer eller mindre hela tiden. Detta
framkommer även när man sätter det i förhållande till SUS, då denna mäter
användarens uppfattning av användbarheten av en produkt. Bara i beskrivningen
bevisas SUS position i gränslandet mellan dessa då ”användarens uppfattning”
beskriver en persons subjektiva åsikter av en produkt, samtidigt som beskrivningen
även inkluderar användbarheten av produkten. Den stängda kortsorteringen visade
även detta, då det inte fanns ett enda av de 10 påståendena som uteslutande relaterade
till någon av begreppen enligt respondenterna. Resultatet har även visat att SUS låter
användaren uttrycka sin subjektiva åsikt om interaktionen med produkten, samtidigt
som vissa användbarhets-aspekter tas hänsyn till. SUS är alltså som beskrivet en
snabb metod som tar reda på hur användaren uppfattade interaktionen med en
produkt.
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Som resultatet visar behandlar SUS både användbarhet och användarupplevelse
genom att fokusera på användarens uppfattning av användbarheten av en produkt.
Däremot innehåller den delen av SUS som låter användaren uttrycka sina åsikter
endast 10 påståenden, vilket gör att endast användarens tycke om produkten kommer
fram, inte varför de tycker så eller liknande information som kan vara avgörande för
utvecklande av system eller produkt. Detta uttrycktes även av McLellan med flera
(2012) då de upptäckte en koppling mellan SUS-poängen och användarupplevelsen.
De menade även att användarupplevelsen beror på mer än just uppfattningen av
interaktionen av en produkt och att det därför vid användning av SUS bör undersökas
andra aspekter som kan påverka upplevelsen, till exempel användarens humör och
tidigare erfarenhet av liknande produkt. Detta är då dels för att skapa större förståelse
för vad användaren tycker och till viss del varför hen tycker så, samt att det skulle
kunna leda till insikt i hur man skulle kunna lösa eventuella problem med produkten
som uppfattats av en användare.
Palmer (2002) beskrev tre olika framgångsfaktorer för en produkt, där två av dessa
placerades i kategorin ”kontext och värde för användaren” i den direkta
innehållsanalysen. Alla dessa framgångsfaktorer finns presenterade i kapitlet om
nyckelattribut och mätetal för användbarhet (kapitel 2.1.1.). Kategorin ”kontext och
värde för användaren” blev den kategori som låg allra närmast användarupplevelse i
den direkta innehållsanalysen i och med linjen nyckelbegreppen placerades ut på för
att skapa kategorierna. Detta innebär att trots att Palmer (2002) beskriver det som att
användbarhet kan vara en bakomliggande aspekt till dessa framgångsfaktorer är
framgångsfaktorerna i sig ett bevis på hur användaren upplevt produkten och därmed
relaterade till användarupplevelsen. Att detta presenteras i en text som relaterar till
användbarheten visar ytterligare på hur mycket de olika begreppen påverkas av
varandra.

7.1. Bidrag

Detta arbete har inkluderat beskrivningar av begreppen användbarhet och
användarupplevelse, dess nyckelbegrepp och mätetal samt hur detta relaterar till
System Usability Scale. Resultatet har visat på att SUS relaterar starkt till båda dessa
begreppen och mäter det den påstås mäta, det vill säga användarens uppfattning av
användbarheten av en produkt. SUS visar även på viss koppling till
användarupplevelse, dels då användbarheten kan vara en påverkande faktor till hur
användaren upplever en produkt men att den även låter användaren uttrycka hur hen
kände och upplevde interaktionen med produkten.
Rapporten har främst bidragit till ökad insikt för hur användbarhet och
användarupplevelse relaterar till en datainsamlingsmetod, SUS, som befinner sig i det
överlappande gränslandet mellan dessa två begrepp. Resultatet är byggt på både
litteratur och praktikers åsikter, vilket ger en bred bild av hur begreppen används både
i teorin och i praktiken. Detta har även kunnat visa på vilka påståenden som relaterar
starkast till vilket begrepp för ännu tydligare bild av vad SUS faktiskt mäter. Med
hjälp av detta har även modifikationsförslag tagits fram för att tydliggöra vilka
begrepp som relaterar till vad och hur detta uttrycker sig i originalversionen, samt att
modifikationsförslagen är anpassade till att användas likt SUS om man skulle vilja ta
reda på endast upplevelsen eller endast användbarheten av en produkt.
Modifikationsförslagen finns presenterade i kapitel 7.2.
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Denna rapport skulle kunna bidra till hur dessa begrepp beskrivs och används både av
litteraturen och av praktiker och då även på längre sikt ligga till grund för att
undersöka hur användbarhet och användarupplevelse påverkar varandra. För praktiker
som använder sig av SUS har detta arbete även förtydligat vilket påstående som
relaterar starkare till vilket begrepp. Pribenau (2016) uttryckte att en förvirring av vad
som var användbarhet och vad som var användarupplevelse kunde påverka resultatet
negativt vid användningen av metoder liknande SUS. Detta skulle förhoppningsvis
även kunna underlätta när eventuella problem hos produkten identifieras med hjälp av
SUS, för att se vad som är problemet och då kunna dra slutsatser om vad det beror på.
Om en användare exempelvis håller med påståendet ”Jag tyckte att produkten var
onödigt komplex” bör man då även kunna få ledtrådar om varför hen känner så med
koppling till de nyckelkoncept och den kategori som det påståendet relaterar till.
På längre sikt skulle även modifikationsförslagen kunna användas för att undersöka
till exempel endast den subjektiva användbarheten av en produkt, beroende på vad
man då vill ta reda på. Till exempel kanske man vill hålla ett mer
användarupplevelsefokus för produkter som är helt nya i sitt slag, för att se om
användaren verkligen kan se huruvida produkten passar in i ett för hen passande
kontext eller om produkten kändes bra att använda. Modifikationsförslagen är alltså
en start på alternativ till SUS för att kunna hålla större fokus på en utav dessa
aspekter.

7.2. Etiska och samhälleliga aspekter

Vid användning av SUS som datainsamlingsmetod för användarens uppfattning av
användbarheten av en produkt gäller samma etiska förhållningssätt som när man
använder sig av användare eller potentiella användare för information om en produkt.
Detta innebär de fyra forskningsetiska principerna: informationskravet,
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Nordquist, 2017). Dessa
innebär att deltagare i studien ska få reda på vad syftet till studien är
(informationskravet), hur deltagarens svar kommer att användas (nyttjandekravet), att
insamlad data endast kommer att användas till studien (konfidentialitetskravet) samt
att deltagaren ha medgivit samtycke till användningen av data och deltagande i
studien (samtyckeskravet) (Nordquist, 2017).
Då denna rapport till viss del använt sig av data från utomstående än författare och
litteraturen har dessa forskningsetiska principer även tagit hänsyn till under
kortsorteringarna. Detta har gjort genom att deltagarna fick veta syfte till
kortsorteringen och hur deras svar skulle användas innan sorteringen påbörjades, samt
att de fick godkänna sitt deltagande och avbryta när och om de ville under
sorteringens gång.
Denna rapport är till största del en litteraturstudie, med inslag av användardata. De
etiska aspekterna av användardata står presenterat i stycket ovan. Vad gäller etiska
aspekter av litteraturstudien är all litteratur hänvisad till enligt Harvardsystemet, det
vill säga i texten där informationen står med efternamn på författare, årtal och
eventuella sidnummer. Det finns även en litteraturförteckning senare i rapporten.
Utifrån ett samhälleligt perspektiv är det viktigt att ta reda på hur användaren både
interagerar med en produkt och hur användaren uppfattar produkten. Ett
användbarhetsproblem som inte upptäcks förrän produkten används av en
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slutanvändare kan både vara svårt och dyrt att fixa, samtidigt som detta påverkar
användarens uppfattning av liknande produkter och användarens uppfattning av
företaget som skapat produkten. Detta kan i sin tur leda till att användaren väljer bort
denna produkt eller hela företaget, vilket innebär att företaget förlorar omsättning. I
vissa fall kan sådana problem upptäckas av fler användare än en, vilket innebär större
förlust.
Det finns även produkter och system som har en mer kritisk påverkan än andra, som
till exempel sjukjournalsystem, där eventuella användbarhetsproblem får större
konsekvenser. Till exempel skulle ett användbarhetsproblem i ett sjukjournalsystem
som gjorde så att fel information inmatades på fel plats kunna leda till felmedicinering
eller feldiagnostisering av en patient, vilket i sin tur skulle kunna ge allvarliga
konsekvenser främst för patienten, men även för personalen och sjukhuset i stort.
Även användarupplevelsen skulle kunna påverka personalens vilja att använda
systemet, vilket förslagsvis skulle kunna leda till exempelvis otillräcklig inmatning av
information eller misskommunikation mellan olika personal då missviljan mot att
använda systemet hypotetiskt sett skulle kunna leda till alternativa metoder för att föra
journaler på patienterna. Att som personal på ett sjukhus, där man redan har mycket
att göra, inte trivs med att använda systemet som de ska använda kan även leda till
stress hos personal, motvilja och ett sämre arbetsklimat och sämre vård på lång sikt
(Hamborg, et al., 2004). Att genomföra tester för att undersöka både användbarhet
och användarupplevelse av en produkt eller ett system är därmed viktigt för att
användaren och andra påverkade aktörer, som exemplet beskriver med patienter, ska
få ett så bra liv och ett så bra samhälle som möjligt.

7.3. Brister och fortsatt forskning

Denna rapport har rett ut skillnader och likheter mellan användbarhet och
användarupplevelse, samt satt detta i kontrast till SUS som är tänkt att mäta
användarens uppfattning av användbarheten av en produkt. Det har även tagits fram
modifikationsförslag för att låta testaren undersöka endast användbarheten ur
användarens perspektiv eller endast den subjektiva användarupplevelsen.
För fortsatt forskning skulle dessa modifikationsförslag kunna testas vad gäller
reliabilitet och validitet. Då kortsorteringarna endast genomfördes med respondenter
som inte var bekanta med SUS sedan tidigare hade det även varit intressant att
undersöka hur de som faktiskt använt sig av metoden ser på förhållandet mellan
användbarhet/användarupplevelse och SUS. Eftersom SUS-påståendena anses vara
tillräckligt lättförståeliga för att en person som inte är kunnig inom MDI ska kunna
svara på antogs det även att praktiker borde kunna förstå dessa tillräckligt bra för att
kunna sortera dessa. Däremot tog alla respondenter längre tid till att förstå
påståendena än på själva sorteringen. Om respondenterna för kortsorteringen istället
hade varit insatta i SUS som metod, kanske de hade kunnat fokusera mer på att koppla
objekten till användbarhet/användarupplevelse än på att skapa sig förståelse för
påståendena.
Kritik som framförts mot direkt innehållsanalys är att den bygger på att man använder
sig av en existerande teori, vilket kan skapa partiskhet vid val av nyckelbegrepp och
kategoriseringar. Detta kan i sin tur leda till att man endast hittar information som
stödjer teorin istället för att även hitta information som motsäger teorin. I denna
rapport är detta delvis motverkat då författaren inte kunde påverka hur deltagarna i
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kortsorteringarna faktiskt sorterade korten, vilket sedan tas hänsyn till i det
sammanställda resultatet.
Svårigheter med genomförandet av detta arbete har bland annat varit att genomföra
kvalitativa analyser under en kort tid. Till exempel har det inte funnits tid att skapa
kodningsscheman annat än författarens mentala bild av hur begrepp och kategorier
relaterar till varandra, vilket innebär att det skulle kunna finnas andra sätt som dessa
begrepp och denna information förhåller sig till varandra. Däremot har författaren
diskuterat med andra praktiker om detta skulle kunna vara ett sätt de relaterar till
varandra. För framtida forskning skulle kategorierna samt indelningarna i
kategorierna bekräftas genom kodningsscheman.
Då detta arbete var tidsbegränsat har viss avvägning behövts göras mellan vilken
litteratur och mängden litteratur som har inkluderats i arbetet med hur mycket tid som
fanns att genomföra arbetet. Med mer tid hade mer litteratur kunnat presenterats,
vilket troligtvis hade kunnat leda till en mer träffsäker analys i vad de olika begreppen
berör, vilket i sin tur kunnat leda till mer korrekta svar i hur de förhåller sig till
varandra och hur detta förhåller sig till SUS.
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Bilagor

Bilaga 1 – Påståenden för System Usability Scale

(Bangor, et al., 2008, p. 577)

i

Bilaga 2 – Översättning av påståenden i System Usability Scale*
Modifierade SUS påståenden
I think that I would like to use this product
frequently
I found the product unnecessarily complex
I thought the product was easy to use
I think that I would need the support of a
technical person to be able to use this
product
I found that various functions in this product
were well integrated
I thought that there was too much
inconsistency in this product
I would imagine that most people would
learn to use this product very quickly
I found the product very awkward to use
I felt confident using this product
I needed to learn a lot of things before I
could get going with this product

Svensk översättning
Jag tror att jag skulle använda denna produkt
ofta
Jag ansåg att produkten var onödigt
komplex
Jag tyckte att produkten var lätt att använda
Jag tror att jag skulle behöva hjälp av en
teknisk person för att kunna använda denna
produkt
Jag ansåg att flera funktioner i produkten var
väl integrerade
Jag ansåg att det var för mycket som var
inkonsekvent i denna produkt
Jag skulle föreställa mig att de flesta
människor skulle lära sig att använda denna
produkt väldigt snabbt
Jag tyckte att produkten var besvärlig att
använda
Jag kände mig självsäker när jag använde
produkten
Jag behövde lära mig en massa saker innan
jag kunde börja använda den här produkten

* Dessa översättningar används i rapporten, eventuella meningsskillnader och översättningsfel
hänvisas till originalpåståendena på engelska.

ii

Bilaga 3 – Manus till Card sorting

iii

Bilaga 4 – Öppen kortsortering, resultat
SUSPÅSTÅENDE
1. I think that I
would like to
use this
product
frequently
2. I found the
product
unnecessarily
complex
3. I thought the
product was
easy to use
4. I think that I
would need the
support of a
technical
person to use
this product
5. I found that
various
functions in
the product
were well
integrated
6. I thought
that there was
too much
inconsistency
in this product
7. I would
imagine that
most people
would learn to
use this
product very
quickly

KATEGORISERING
(ÖPPEN
KORTSORTERING)
• Lätthet
• Positiv åsikt
• Positiv känsla
• Känsla

ANTAL

SAMMANFATTADE
KATEGORINAMN

ANTAL

1
2
1
3

•
•

Positiv åsikt
Generell känsla

4
3

1

•

2
1
3
1
2
1
3
1

•

Design /
Funktionalitet
Negativ åsikt

4

•
•
•
•
•
•
•
•

Designproblema
tik
Negativ åsikt
Negativ känsla
Funktionalitet
Lätthet
Positiv åsikt
Positiv känsla
Känsla
Svårhet

•
•

Positiv åsikt
Generell känsla

4
3

•

Negativ åsikt

4

•

Negativ åsikt

2

•

2

•

Negativ åsikt
om design
Funktionalitet
Känsla
Lätthet

1

•

Design /
Funktionalitet
Generell känsla

2
1
1

•

Positiv åsikt

4

Positiv åsikt
Positiv åsikt om
design
Funktionalitet

2
1

•

Design /
Funktionalitet

3

1

•

4

2
1

•

Design /
Funktionalitet
Negativ åsikt

•

Designproblema
tik
Negativ åsikt
Negativ åsikt
om design
Funktionalitet

•

Lätthet

1

•

Positiv åsikt

4

•
•

Positiv åsikt
Positiv åsikt om
design
Känsla

2
1

•

Generell känsla

3

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

3

1

3

3

3

3

iv

8. I found the
product very
awkward to
use

9. I felt
confident
using this
product

10. I needed to
learn a lot of
things before I
could get
going with this
product

1

•

2
1

•
•
•
•
•
•

Designproblema
tik
Negativ åsikt
Negativ åsikt
om design
Funktionalitet
Känsla
Lätthet
Positiv åsikt
Positiv känsla
Känsla

3

•

Design /
Funktionalitet
Negaitv åsikt

2
1
1
2
1
3

•

Generell känsla

1

•
•

Positiv åsikt
Generell känsla

4
3

•

Svårhet

1

•

Negativ åsikt

4

•

Negativ åsikt

2

•

2

•

Negativ åsikt
om design
Funktionalitet
Känsla

1

•

Design /
Funktionalitet
Generell känsla

•
•
•

•
•

3

1

2
1
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Bilaga 5 – Stängd kortsortering, resultat
SUS-PÅSTÅENDE
1. I think that I would
like to use this product
frequently

KATEGORISERING
(STÄNGD
KORTSORTERING)
• Användbarhet
• Användarupplevelse
• Mittemellan

2
5
0

Användarupplevelse

2. I found the product
unnecessarily
complex

•
•
•

Användbarhet
Användarupplevelse
Mittemellan

5
2
0

Användbarhet

3. I thought the
product was easy to
use

•
•
•

Användbarhet
Användarupplevelse
Mittemellan

2
4
1

Användarupplevelse

4. I think that I would
need the support of a
technical person to
use this product
5. I found that various
functions in the
product were well
integrated
6. I thought that there
was too much
inconsistency in this
product
7. I would imagine
that most people
would learn to use this
product very quickly
8. I found the product
very awkward to use

•
•
•

Användbarhet
Användarupplevelse
Mittemellan

6
1
0

Användbarhet

•
•
•

Användbarhet
Användarupplevelse
Mittemellan

5
0
2

Användbarhet

•
•
•

Användbarhet
Användarupplevelse
Mittemellan

6
1
0

Användbarhet

•
•
•

Användbarhet
Användarupplevelse
Mittemellan

5
2
0

Användbarhet

•
•
•
•
•
•

Användbarhet
Användarupplevelse
Mittemellan
Användbarhet
Användarupplevelse
Mittemellan

2
5
0
2
5
0

Användarupplevelse

•
•
•

Användbarhet
Användarupplevelse
Mittemellan

6
1
0

Användbarhet

9. I felt confident
using this product
10. I needed to learn a
lot of things before I
could get going with
this product

ANTAL

MAJORITET

Användarupplevelse
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