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Abstract 

The aim with this thesis is to investigate two different methods used to test usability on web-

sites to determine the advantages and disadvantages of two methods and compare the results. 

The two selected methods are the think aloud method and asynchronous remote method. Re-

mote usability testing has existed for more than ten years but the possibilities with this meth-

od needs to be explored more. 

 

To achieve the purpose of this thesis a case study was conducted on an e-commerce site and 

for the online remote usability testing software was used. 

 

The results of this study show that think aloud usability testing encounter more issues with the 

website than the remote usability testing.  
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras ämnets bakgrund och syftet med den valda undersökningen. 

 

1.1 Bakgrund 

Efter en snabb evolution av Internet på nittiotalet började företag och personer att sälja pro-

dukter och tjänster över nätet. Den snabba utvecklingen ledde snart till att marknaden mog-

nade och folk började bry sig mer om värde, bekvämlighet och enkelheten av själva använ-

dandet, än av själva tekniken (Van Dyne, Landay & Hong, 2006). DIBS payment service 

gjorde år 2011 en undersökning av e-handel i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritan-

nien, Tyskland, Frankrike, Polen och Spanien. I de nio länderna ökade konsumtionen med 19 

procent under 2011 jämfört med året innan. Konsumenterna handlar på nätet för att öka be-

kvämligheten i vardagen. Enligt deras undersökning är potentialen för ökade volymer av e-

handel stor och den genomsnittlige konsumenten handlar minst en gång i månaden på nätet. 

Deras undersökning visade också att i dessa nio länder var det 158 miljoner personer som 

handlar på nätet vilket innebär 90 procent av alla internetanvändare. Undersökningen visade 

att konsumenterna trodde att de skulle köpa oftare på nätet under 2012 och att e-handeln har 

en stor potential i framtiden (DIBS payment service, 2011). 

Den stora potentialen i e-handel ökar kraven på webbplatsers kvalitet och utformning. Om 

kunden avstår från att handla på webbsidan på grund av att designen och utformandet är svårt 

att förstå, kan det innebära en minskning i företagets försäljning på webbsidan (Chandler & 

Hyatt, 2003). Dray och Siegel (2004) menar att den stora ökningen inom sektorn e-handel har 

lett till att fler erbjuder tjänster inom användarcentrerad design. De menar att det samtidigt 

ökat kravet på att hitta ett mer kostnadseffektivt sätt att genomföra dessa tjänster. De företag 

som erbjuder tjänster inom användbarhet och användartester måste få fram mer information 

för mindre kostnader. Denna typ av evolution inom branschen skapar nya  

utmaningar för kvalitén av utvärderingen av webbplatsen (Dray & Siegel, 2004). 
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Barnum (2010) menar att den process som praktiserades för användbarhetstester från dess 

start till in på mitten på 90-talet var en dyr, tidskonsumerande och noggrann process. Under-

sökningarna var utförda av användbarhetsexperter och genomfördes i laboratorium. Använd-

barhetstesterna ansågs vara forskningsexperiment och många gånger krävde mellan trettio till 

femtio användartester. Barnum (2010) menar att det inte var många som hade budget för att 

genomföra dessa typer av tester och därmed genomfördes inte heller ett större antal. I början 

på 90-talet visades däremot studier att test kunde genomföras effektivt med färre användare.  

Det finns olika metoder för utvärdering av användbarhet på webbplatser där en klassisk metod 

är tänka högt metoden. Tänka högt metoden sker med en testledare närvarande och kräver 

särskilda resurser, förberedande samt planering. En annan metod är att genomföra tester on-

line där testledaren och användaren är separerade med antingen tid och/eller rum (Bruun, 

Gull, Hofmeister & Stage, 2009).  Metoder för att genomföra fjärrstyrda användartester har 

använts under många år och dök upp under nittiotalet. Det finns olika typer av fjärrstyrda me-

toder och de kan delas upp i två kategorier, fjärrstyrd synkron och fjärrstyrd asynkron metod. 

Med fjärrstyrd synkron metod menas det att testet utförs i realtid men testledaren och använ-

daren är separerade i rum. I den asynkrona metoden är testledaren och användaren separerade 

både i tid och rum. Genom att separera testledare och användare i tid och rum kan man invol-

vera en bredare testgrupp och det spelar ingen roll vart de befinner sig geografiskt (Andre-

asen, Villeman, Schroder & Stage, 2007).   

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Att genomföra användartester på sin webbsida är ett sätt att säkerställa att den är användbar 

för den tänkta målgruppen. Med hänsyn till utvecklingen inom sektorn för användarcentrerad 

design och användartester så har det uppstått ett behov att hitta nya metoder för att genomföra 

användartester. Det finns idag ett flertal leverantörer och därmed allt större konkurrens på 

marknaden. Vilket leder till nya utmaningar på att få fram användbar data för mindre pengar, 

det ställer i sin tur utmaningar på kvalitén av resultatet. En utmaning är att hitta alternativa 

metoder som fortfarande effektivt visar på eventuella problem med webbplatsen. Jag har där-

för valt att undersöka en traditionell metod mot en fjärrstyrd metod för att jämföra fördelar 

och nackdelar med dessa. 
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1.3 Målgrupp för rapporten 

 

Denna rapport är riktad till de som står inför val av metod för att genomföra användartester på 

sin webbplats och är osäker på vilken metod att använda. Undersökningen har gjorts för att 

hjälpa de som är osäkra på hur de ska få fram det bästa resultatet av sina användartester. 

1.4 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka skillnaden i två olika tillvägagångssätt för att ge-

nomföra användartester på webbplatser och ta reda på fördelar och nackdelar med respektive 

metod. De två tillvägagångssätt som jag har valt att jämföra med varandra är användartester 

där testledaren fysiskt deltar, den så kallade tänka högt metoden, och en metod där en mjuk-

vara tillgänglig på nätet används för fjärrstyrda användartester. Mjukvaran som jag valt att 

använda i min undersökning är Openhallway1, en mjukvara som spelar in ljud och bildskär-

men på användarens dator. Testerna med Openhallway sker utan att en testledare är närva-

rande och videor finns sedan tillgängliga på ett konto. Anledningen till att den mjukvaran val-

des är att den hade de funktioner som krävdes för genomförandet av testen och var en av de få 

som hade månadskostnad. Många av de mjukvaror som jämfördes tog en kostnad per test 

samt att som testledare har du inte har full kontroll över vilka som är testanvändarna. De 

mjukvaror som jämfördes presenteras i avsnittet för metodval. 

Den metod jag valt för de tester som sker via mjukvaran är en fjärrstyrd asynkron metod. Det 

betyder att användatesterna genomförs utan att testledaren kan medverka på något sätt. (Dray 

& Siegel, 2004) 

 

                                                             

1    http://www.openhallway.com 
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Dessa är frågeställningarna som valts för denna undersökning.  

 

Huvudfråga: Vilka är för- och nackdelarna med respektive av de valda metoderna? 

•  Vilka är skillnaderna om man jämför resultatet av användartest med tänka högt 

metoden och den asynkrona metoden? 

1.5 Avgränsning 

 

Jag har avgränsat mig till att göra en fallstudie på en e-butik, Urban Buzz2. Företaget Urban 

Buzz lades ner under tiden som resultatet för undersökningen genomfördes. De tillvägagångs-

sätt som jag valt att avgränsa mig till är användartester med fysisk testledare (tänka högt me-

toden) och en mjukvara för fjärrstyrda användartester, Openhallway. Den mjukvaran valdes 

på grund av att det var den billigaste mjukvaran med de funktioner som behövdes för att ge-

nomföra de fjärrstyrda användartesterna. 

1.6 Definition av begrepp 

 

Här beskrivs de centrala begrepp som används i denna undersökning. 

 

Användartester – Processen för att samla data om användarens upplevelser vid användandet 

av produkten. 

 

Användare – Personen som är kunden och i detta fall den som genomför användartesten. 

 

Kostnadseffektiv – Det värde man får för pengarna och som i denna undersökning menas den 

kostnad för identifierat fel/problem med användbarheten på webbplatsen. Kostnadseffektivite-

ten räknas ut genom att få fram kostnaden per identifierat fel med webbplatsen. 

                                                             

2    http://www.urban-buzz.com 
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Asynkron – Händelserna är separerade, en händelse sker innan nästa kan påbörjas. I denna 

undersökning innebär asynkron att testledare inte närvarar under användartestet. 

1.7 Disposition 

 

1. Inledning – I detta kapitel beskrivs bakgrund, problemformulering, syfte och vilka av-

gränsningar som valts.  

2. Metod – Metod och tillvägagångssätt är det som beskrivs i detta kapitel. 

3. Teoretisk bakgrund och tidigare forskning – Innehåller de teorier som är relevanta för 

undersökningen och tidigare forskning inom området. 

4. Resultat – Resultatet av genomförd undersökning redovisas. 

5. Analys – Analys av undersökningen. 

6. Slutsats – I detta kapitel presenteras de slutsatser utifrån analysen 

7. Sammanfattning– Här presenteras en sammanfattning av undersökningens  

resultat 

8. Fortsatta studier – Förslag på fortsatta studier 

9. Källor - Källförteckning 

10. Bilagor 
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs metoden som valts för undersökningen samt en beskrivning av hur 

undersökningen utförts. 

2.1 Metodval och urval 

 

Jag har valt att undersöka för- och nackdelar med två olika tillvägagångssätt för att genomföra 

användartester på en e-butik samt utvärdera deras för- och nackdelar. Jag avser utvärdera för-

delar detta genom att genomföra undersökningarna och sedan jämföra arbetsprocessen och 

resultatet. De två metoder som jag valt är användartester med en testledare närvarande (tänka 

högt metoden) och användartester som görs via en mjukvara online.  

Innan valet av mjukvara för de fjärrstyrda testerna undersöktes flera olika mjukvaror. Anled-

ningen till att Openhallway valdes är den låga månadskostnaden samt att det var en av de få 

där man själv får välja testdeltagare och ha full kontroll över upplägget. 

Andra mjukvaror som finns att tillgå för att ha full kontroll är Usertesting.com3, Userlytics4 

och trymyui5, men priserna varierar mellan 25 och 60 dollar per test. Openhallway har en må-

nadskostnad från 19 dollar till 200 dollar beroende på hur mycket utrymme du behöver för 

videofilmer. Prisskillnaderna beror också på att vissa mjukvaror erbjuder funktioner för att 

spela in användarens webbkamera och på det sättet kan du se deras ansiktsuttryck. Open-

hallway har inte funktionen där man kan se användarens ansiktsuttryck. Priset för Open-

hallways tjänster har ökat sedan denna undersöknings genomförande men mina siffror utgår 

från den tidpunkt då användartesterna genomfördes. 

 

                                                             

3 http://www.usertesting.com 

4 http://www.userlytics.com 

5 http://www.trymyui.com 
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Enligt Molich (2002) är det optimalt att ha sex testdeltagare per målgrupp och att minsta anta-

let deltagare ska vara tre deltagare. Orsaken till att det är optimalt med 6 testdeltagare är att 

man inte nödvändigtvis inte identifierar fler fel med fler testdeltagare. Molich (2002) nämner 

att i idealfallet ska alla målgrupper testa webbsidan. Sundström (2005) menar också att man 

inte ska utesluta någon målgrupp i sin utformning av en webbsida. Krug (2006) anser att även 

om du satt upp fel test med fel användare kommer undersökningen att visa vad som du kan 

förbättra på webbplatsen. Krug menar också att det inte är så noga med antalet deltagare utan 

det viktiga är att testa ofta. Han rekommenderar att testa tre till fyra användare per test och 

menar att om man testar fler än det så kommer det slutliga underlaget ta för lång tid att sam-

manfatta och analysera. 

Med hänsyn till att jag ska kunna genomföra och sammanställa testerna har jag valt att testa 

fyra stycken användare per metod. Jag genomförde därmed åtta stycken användartester, fyra 

när jag är närvarande som testledare och fyra stycken med mjukvaran Openhallway. De an-

vändare som jag valt till testerna är från Urban Buzz målgrupp men även användare utanför 

målgruppen. Orsaken till att jag även har valt att inkludera användare utanför målgruppen är 

att alla personer som köper på hemsidan inte måste nödvändigtvis är från den tänka målgrup-

pen. 

Urban Buzz kundbas och målgrupp är kvinnor i åldern 20 – 35.  Därför har testerna genomfört 

med 6 kvinnor inom den tänkta målgruppen men har även genomfört tester med 2 personer 

utanför den tänkta målgruppen. Varje metod genomfördes med 3 personer från den tänka 

målgruppen och en utanför målgruppen. För den asynkrona metoden kommer användare i 

olika europeiska städer att testa och distributionen sker via email. 

Anledningen till att jag har valt att genomföra tester med deltagare utanför den tänkta mål-

gruppen är att det är meningen att alla ska kunna använda och förstå e-butiken. 

Jag har genomfört undersökningen med deltagare mellan 20-65 år, 6 stycken kvinnor och 2 

män. I denna undersökning har jag inte utgått från något specifikt geografiskt område, alla 

kan köpa produkter på nätet. Butiken levererar till USA och många länder i Europa. Alla 

medverkande testdeltagare är boende inom Europa. Testpersonerna är inte kunder hos Urban 

Buzz, utan testerna har skett med personer som besöker butiken för första gången. Testerna 

har genomförts med nya besökare för att jag inte haft tillgång till Urban Buzz kundbas på 

grund av att det är konfidentiell information samt att användarna inte ska ha tidigare kunskap 

om e-butiken. 

Testuppgifterna för användartesterna är valda i samarbete med Urban Buzz, se avsnitt 2.2. 
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Van Duyne, Landay och Hong (2006) skriver att testuppgifterna ska vara realistiska och att 

man ska välja några lätta, några medelsvåra och någon svårare som innefattar ett flöde av ett 

flertal sidor på webbplatsen. De nämner också att det ska vara en röd tråd igenom testet och 

de rekommenderar att börja med fem till tio stycken uppgifter. 

2.2 Testuppgifter 

 

Tillsammans med Urban Buzz togs det fram passande uppgifter för användartesterna.  

 

1. Anmäl dig till nyhetsbrevet. 

2. Hitta klänningen Balham dress. 

3. Ta reda på leveranskostnaden till där du bor? 

4. Lägg till 2 produkter i kundvagnen, sedan ångra dig och ta bort den ena. 

5. Registrera sig som kund. 

6. Genomför ett köp. 

2.3 Utrustning  

 

På grund av att testen skedde i användarens hemmiljö så har olika datorer använts vid alla 

tester. På de test där jag medverkade som testledare spelades aktiviteten på skärmen in samt 

ljudet via mikrofon.  

Den mjukvara som valdes för att spela in skärmen och ljud är CamStudio6. Mjukvaran är gra-

tis och spelar in aktiviteten på skärmen samt ljud från mikrofonen. Webbläsaren som använ-

des under testerna är olika beroende på vad som var installerat på testpersonens dator. 

Alla test som skett fjärrstyrt genomfördes med mjukvaran Openhallway på olika datorer och 

olika webbläsare av samma skäl samt att e-butiken fungerar i alla webbläsare. 

                                                             

6    http://camstudio.org/ 
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2.4 Genomförande 

 

Först genomfördes en pilotstudie av testet för att se om uppgifterna vi valt var realistiska och 

genomförbara. Pilotstudien genomfördes med en användare inom Urban Buzz målgrupp, re-

sultatet av detta test är inte inkluderat i denna undersökning. Efter pilotstudien ändrades for-

mulering av frågor då ett antal uppfattades som otydliga. I bilaga 2.2 visas de slutgiltiga test-

uppgifterna som användes under de test som används för undersökningen.  Innan själva an-

vändartestet fick testdeltagaren svara på några frågor om sig själva och sina dator- och online- 

shoppingvanor, se bilaga 1. Efter testet ställdes även frågor om testdeltagarens upplevelser av 

webbplatsen, se bilaga 2. 

Användartesterna där det närvarade en testledare genomfördes i testdeltagarens hem för att 

skapa en så naturlig omgivning som möjligt för testdeltagaren. Den roll som testledaren hade 

var att anteckna resultatet och få användarna att förklara vad de tänker på. Det genomfördes 

inspelning av skärmaktivitet och ljud för att ha ett underlag om anteckningarna inte var till-

räckliga. 

Testledaren ingrep inte i testerna förutom i de fall då användaren tappat bort sig totalt och inte 

lyckas lösa sin uppgift. Användarna fick ingen hjälp av testledaren att lösa uppgifterna, om 

uppgiften inte löstes så fick de påbörja nästa testuppgift. Användaren fick själv avgöra när de 

tyckte att uppgiften var löst. Detta har påverkat resultatet på så sätt att den uppgiften som 

hoppats över räknats som ett fel i användbarheten på sidan.  

De tester som genomfördes med Openhallway skedde i användarnas hem på deras privata 

datorer och testledare var inte närvarande. Testet distribuerades via email och innehöll länkar 

till frågeformulär samt länken från Openhallway, se bilaga 3. 

För användartesterna räknades tiden ut för genomförd uppgift samt att det dokumenterades 

vilka samt hur många problem/svårigheter testpersonerna stött på och vilka felaktiga val de 

gjort. Resultat av frågorna innan och efter test sammanställdes. Problemen som identifieras 

under testet definierades efter fel som gjorts/upptäckts, användarnas kommentarer och de svar 

som fyllts i frågeformulären efter testet.  
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2.5 Sammanställning  

 

Efter att alla användartester genomförts, sammanställdes all data. Videofilmerna granskades 

för att sammanställa antalet fel/problem som uppstått och sedan en gång till för att säkerhets-

ställa att inget missats. Videofilmerna granskades en sista gång för att ta tiden på alla uppgif-

ter. För tänka högt testerna granskades videofilmen en gång för att dubbelkolla att alla fel 

registrerats samt en gång till för att ta tid. Enkäterna laddades ner från Google dokument. När 

resultatet var sammanställt så jämfördes för- och nackdelar samt resultatet från de två olika 

metoderna.  
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3 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen för att förtydliga relevansen kring det 

valda ämnet och problemformuleringen. Detta kapitel består av två huvudområden som behandlar; 

Användbarhet och metoder för att testa användbarhet på webbsidor. 

3.1 Användbarhet 

 

Eftersom det i denna undersökning jämförs två metoder för att mäta användbarhet på en 

webbplats så är det relevant att ha en bakgrund inom ämnet. 

 

Det finns en internationell standard för användbarhet, ISO 9241-11. Där används det tre nyck-

elord för att beskriva användbarhet och de är ändamålsenlighet, effektivitet och tillfreds-

ställelse. (Sundström, 2005) 

 

Ändamålsenlighet 

Det beskriver den noggrannhet och fullständighet med vilken användaren uppnår sitt mål. 

 

Effektivitet 

Det beskriver den ansträngning som användaren behövt för att uppnå målet. Effektiviteten är 

bättre ju mindre ansträngning som krävts. 

 

Tillfredsställelse 

Det beskriver de positiva känslor och frånvaro av negativa känslor som användaren upplever 

när den använder produkten. (Sundström, 2005) 
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Sundström (2005) anser att de två viktigaste faktorerna för användbarhet är användarvänlig-

heten och nyttan. 

 

Användbarhet = nytta X användarvänlighet 

 

Webbplatsen ska ha användarvänlig typografi, navigation och hastighet. Sundström (2005) 

menar att nyttan är minst lika viktig, användaren ska ha nytta av innehållet. Om webbplatsen 

innehåller något som inte intresserar användaren så blir det ingen användbarhet. Medan finns 

intresset tar sig användaren till innehållet även om webbplatsen är dåligt gjord så till vida att 

den inte är helt omöjlig att använda. 

 

Sundström (2005) beskriver även en modell för användbarhet som kallas ”Tre sorters design”. 

De nyckelord som han använder sig av är utseende, språk, struktur och interaktion. 

  

Utseende 

Användarens första intryck av webbplatsen är viktig. Webbplatsen ska inte bara tilltala an-

vändaren genom sitt utseende, den ska också leva upp till användarens förväntningar på stilen 

på den typ att webbplats som den besöker. 

 

Språk 

Språket påverkar också första intrycket, det är avgörande för att användaren ska förstå vad 

som finns och vad som ska göras på webbplatsen. 

 

Struktur 

Med strukturen menas navigationen på webbplatsen och handlar om ordning, organisation, 

benämningar och webbplatsens avdelningar samt sidorna under avdelningarna. 

 

Interaktion 

Behöver användaren interagera med webbplatsen för att till exempel köpa något i en e-butik, 

måste denne förstå hur sidan fungerar och vad som är nödvändigt att genomföra. 
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3.2 Att mäta användbarhet 

Det finns många olika tillvägagångssätt för att mäta användbarhet, allt från komplexa tester 

med stort urval till kvalitativa tester med bara en testperson. Målet med användartester är att 

genom datasamling identifiera och korrigera existerande brister med produkten. (Rubin & 

Chisnell, 2008) 

Att genomföra användartester på en webbplats är ett effektivt sätt att se hur användaren inte-

ragerar och reagerar på webbplatsen. (Van Duyne, Landay och Hong, 2006)  

I den internationella standarden (ISO 9241-11) nämns den information som behövs för att 

mäta användbarhet: 

- en beskrivning av det tänkta målet 

- en beskrivning av komponenterna för användningen (användare, uppgifter, verktyg 

och omgivning)  

- Målen för när effektivitet och tillfredsställelse har uppnåtts.  

 

Enligt Chandler och Hyatt (2003) finns det två huvudsakliga ändamål till att mäta användbar-

het. Den första är att ta reda på vad som är fel på webbplatsen och det sker via ett diagnosiskt 

test. Det dataresultatet är viktigt för att kunna göra förbättringar på webbplatsen och då identi-

fieras vad som är fel istället för att endast identifiera att något är fel. Det andra testet mäter 

huruvida webbplatsen når upp till de förbestämda mål som satts och det inkluderar mätning av 

bland annat hur bra e-butiken uppfyller kundens förväntningar. Det sistnämnda testet används 

för evaluering av webbplatsen. 

 

De nämner även att användbarhet bygger på olika attribut och de som är mest kända är hur lätt 

besökaren lär sig, hur produktiv den är, besökarens tillfredsställelse och webbplatsens effekt i-

vitet. (Chandler & Hyatt, 2003) 

 

Bolt och Tulathimutte (2010) menar att trots den mångsidighet som finns för att testa använd-

barhet fjärrstyrt så finns det även orsaker till varför du behöver en testledare närvarande. 
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3.3 Varför testa användbarhet 

Enligt (Rubin & Chisnell, 2008) är fördelarna och målet med att genomföra användartester av 

produkter följande: 

- De tester och material som tas fram kan användas som riktlinjer till framtagning av 

framtida produkter. 

- Kundtjänstsamtal och kostnad för kundtjänsten minskar om produkten är användbar. 

- När kunden är nöjd med produkten så ökar försäljningen och sannolikheten att kunden 

återkommer. 

-  En användbar produkt kan separera produkten från de konkurrenterna erbjuder. 

- Risken för stora problem med produktens användbarhet minskar. 

3.4   Tänka högt metoden 

 

Tänka högt metoden är en metod där användaren uppmuntras att dela med sig av sina tankar 

medan produkten testas. Det hjälper till att addera en dimension av förståelsen av användarens 

upplevelse och dra nytta av deras uttalanden. (Barnum, 2010) 

Under ett tänka högt test så ges ett antal uppgifter/scenarion till användaren som denne ska 

genomföra. När testet genomförs ska även användaren tala högt om de tankar som uppstår och 

de osäkerheter som upplevs. Testledarens roll i det hela är att observera men också uppmana 

användaren att fortsätta tala om vad denna tänker. Denna metod brukar användas för att un-

dersöka användarens beteende och upplevelser på webbplatsen. (Molich, 2002)  

3.5 Fjärrstyrt användartest 

 

Dray och Siegel (2004) beskriver att de metoder som används vid fjärrstyrda användartester 

kan delas in i två större kategorier, synkron och asynkron metoder. I den synkrona metoden så 
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sker testet i realtid och testledare kan börja datainsamlandet direkt. Beroende på vilken data 

som ska samlas in finns det olika metoder att genomföra användartestet, det kan göras via 

videokonferenser eller via mjukvaror online. När man genomför test med den asynkrona me-

toden kan man inte få tillgång till den data som behövs i realtid. Det är ingen testledare närva-

rande under testet och ingen som användaren kan interagera med. Asynkront test kan vara så 

enkelt att användaren själv rapporterar fel och problem med webbplatsen men även för denna 

metod finns det olika sätt att gå tillväga. En fördel med asynkron metod är att man under en 

kort tid kan få in data från många användare, medan en nackdel är att användare kan överge 

en uppgift enklare. 

Dray och Siegel (2004) menar att fördelarna med denna metod är att kostnaden blir mindre 

mycket på grund av att du sparar in på resande och du kan genomföra testet utan att hyra en 

specifik lokal för att genomföra testerna. Nackdelarna är att du inte kan vara närvarande och 

koordinera testet samt att du missar indirekta ledtrådar om vad som inte fungerar, så som 

kroppsspråk.  

Även Van Duyne, Landay och Hong (2006) nämner de två olika tillvägagångssätt som an-

vänds vid användartester online, den synkrona när testledaren har kontakt med användaren 

över telefon och de delar skärm, samt den asynkrona som är mer automatiserad och där allt 

sker online och testledaren är inte närvarande på något sätt. De menar att denna typ av an-

vändartester oftast används i grundläggande undersökning och för att snabbt identifiera fel. 

3.6 Målet med användartester 

Enligt Rubin & Chisnell (2008) är det övergripande målet med användartester att samla data 

som identifierar fel och brister i användbarheten för en produkt. Ändamålet är att säkerhets-

ställa att produkten är användbar och värdesätts av den tänkta målgruppen. Produkten ska 

även vara enkel att lära sig samt hjälpa användaren att vara effektiv i sitt användande och vara 

tillfredsställd med produkten. 
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3.7 Begränsningar i användartester 

Rubin & Chisnell (2008) menar att bara för att du genomför användartester garanterar det inte 

att din produkt kommer vara användbar. Även om du genomför ett grundläggande test kan du 

aldrig till hundra procent försäkra dig om att produkten kommer att vara användbar. 

De menar dock att det alltid är det alltid bättre att genomföra användartester än att inte ge-

nomföra dem.  

 

3.8 Tidigare undersökningar 

Thompson, Rozanski och Haake (2004) har undersökt verktyg för att genomföra användartes-

ter i skolan, där de jämför en traditionell metod med fjärrstyrda tester. De använde sig av 

tänka högt metoden och en synkron fjärrstyrd metod. Den mjukvara de använde under de tes-

ter som skedde online var Microsoft NetMeeting, som de beskriver som ett White 

board/online chat program. Enligt deras undersökning tog det längre tid för användarna att 

genomföra uppgifterna under testerna online. Undersökningen visade att det var större avslut-

ningsfrekvens på tänka högt testerna och att det upptäcktes fler fel med den sistnämnda meto-

den.  

Andreasen, Nielsen, Schroder och Stage (2007) undersökte tre metoder för tester online och 

tänka högt metoden. De tre metoder de använde sig av för fjärrstyrda tester var en synkron 

och två asynkrona metoder. I de två asynkrona metoderna var det användaren som själv iden-

tifierade fel och rapporterade dem, den ena testgruppen var som de kallade dem experter i 

användbarhet medan den andra gruppen var vanliga användare. Deras undersökning visar att 

tänka högt metoden och den synkrona hade liknande resultat när det kommer till fel och pro-

blem. De menar att den traditionella metoden och den synkrona metoden kan jämställas, då 

användarna identifierade nästan lika många fel och tog lika lång tid på sig för att genomföra 

textuppgifterna. De asynkrona metoderna ansåg de la mer ansvar på användaren och blev i 

slutändan mer tidskrävande att sammanställa. 

Den asynkrona metoden med experter identifierade färre än den traditionella tänka högt me-

toden men kritiska problem hade liknande siffror. Den andra gruppen för de asynkrona testen 

identifierade nästan hälften av problemen jämfört med experterna. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenterar jag resultatet av användartesterna och resultatet av min undersök-

ning.  

 

4.1 Resultat av test med tänka högt metoden 

 

Under tänka högt metoden så upptäcktes det 9 fel/problem med webbplatsen. De fel/problem 

som upptäcktes har jag kategoriserat efter modellen för användbarhet som kallas ”tre sorters 

design”. Det är en av de modeller som Sundström beskriver. (2005) 

Felen har kategoriserats beroende på vad som påverkar på webbplatsen och hur samt var an-

vändaren har upplevt problemet. 

 

Tänka högt metoden uppgifter Utseendet Språket Strukturen Interaktionen % avslutade 

uppgifter 

1. Nyhetsbrevsansökan  2   100 % 

2. Hitta ”Balham” klänning    1 100 % 

3. Ta reda på leveranskostanden till 

där du bor? 

   1 75 % 

4. Lägga till och ta bort produkter  1  1 100 % 

5. Registrera dig som kund     100 % 

6. Genomför köp   2 1 100 % 

Summa  3 2 4 95.8% 

 

 

Avslutningsfrekvensen var 95.8 procent, det betyder att det var bara en användare som inte 

slutförde en av uppgifterna. Användaren som gav upp uppgiften med att hitta leveranskostan-

den tog över fem minuter på sig att försöka lösa uppgiften innan denne ansåg att det var en 

omöjlig uppgift och inte orkade eller ville leta mer. 



23 

 

  

Snittiderna nedan är uträknade på de användare som avslutade uppgifterna. 

 

Tänka högt metoden uppgifter Snitt tid på avslutad uppgift min: sek 

1. Nyhetsbrevsansökan 01:26 

2. Hitta ”Balham” klänning 00:19 

3. Ta reda på leveranskostanden till 

där du bor? 03:27 

4. Lägga till och ta bort produkter 02:13 

5. Registrera dig som kund 02:40 

6. Genomför köp 03:33 

 

De fel/problem som upptäcktes på webbplatsen med denna metod är de nedanstående. 

 

1. Användarna förstod inte intresseområdena i nyhetsbrevsregistreringen. 

2. Sök box/sökruta fattas. 

3. Tidskrävande att hitta leveranskostnad för annat land än Storbritannien. 

4. Användare upplevde att det inte var självklart hur man tar bort en produkt ifrån kund-

vagnen. 

5. Google check-out (snabb beställning) länk trasig. 

6. Efter att man tryckt på Google check-out så försvann varorna ur kundvagnen. 

7. Den ”vanliga” check-out knappen var otydlig. 

8. Knappen för att lägga till varor i kundvagnen heter buy, det ansåg användare var för-

virrande, eftersom användaren bara ville lägga till produkten i varukorgen. 

9. Om man gjort något fel i registreringsformuläret så gick fältet ”country” tillbaka till 

Storbritannien. 

 

Av dessa är 6 fel unika och upptäcktes inte genom den andra metoden. 
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4.2 Resultat av test med fjärrstyrda asynkrona metoden 

 

Det upptäcktes 5 problem på hemsidan under de användartester som skedde med den fjärr-

styrda asynkrona metoden. För definiering av de olika felen har det används samma modell 

som för resultatet av tänka högt metoden. 

 

Användartest Openhallway Utseendet Språket Strukturen Interaktionen % avsluta upp-

gifter 

1. Nyhetsbrevsansökan     1 25 % 

2. Hitta Balham klänning     100 % 

3. Ta redan på leveranskostanden till 

där du bor? 

  1 1 75 % 

4. Lägga till och ta bort produkter     100 % 

5. Registrera dig som kund     75 % 

6. Genomför köp 1  1  50 % 

Summa 1  2 2 75% (snitt) 

 

Tiderna med testledare närvarande visar att användarna tog längre tid på sig att genomföra 

uppgifterna än vid online testerna. Dock tog användarna under tänka högt metoderna mer tid 

på sig att förklara vad de tänkte. Under de aynkrona testen så mumlade användarna mer än att 

tydligt förklara vad de tänkte och eftersom testledaren inte var närvarande kunde inte använ-

daren uppmuntras att tänka högt. 

  

Användarna avslutade inte alla uppgifter, till exempel så missade alla förutom en att genom-

föra första uppgiften. Detta berodde på att de helt enkelt inte såg eller uppfattade den uppgif-

ten. När det gäller de andra uppgifterna så var det bara två uppgifter som alla lyckades med. 

Resten av uppgifterna missades av minst en användare per uppgift, där denne antingen strun-

tade eller inte lyckades genomföra uppgiften. 
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Tider: 

 

Användartest online Snitt tid på avslutad uppgift min: sek 

1. Nyhetsbrevsansökan 00:43 

2. Hitta Balham klänning 00:19 

3. Ta redan på leveranskostanden 

till där du bor? 02:42 

4. Lägga till och ta bort produkter 00:55 

5. Registrera dig som medlem 02:58 

6. Genomför köp 03:08 

 

 

De fel/problem som upptäcktes på webbplatsen med denna metod är de nedanstående. 

 

1. Google check-out (snabb beställning) länk var trasig. 

2. Produkterna i kundvagnen förvann efter man klickat på Google check-out. 

3. Tidskrävande att hitta leveranskostnad till annat land än Storbritannien. 

4. Den ”vanliga” check-out knappen var otydlig. 

5. Länk för leveranskostnad under försäljningsvillkoren var trasig.  

 

Ett av dessa fel/problem var unikt och resten av felen upptäcktes också via tänka högt meto-

den. 

4.3 Data och sammanställning av användartester 

 

Sammanställningen av testerna när det gäller tänka högt metoden tog inte så mycket längre tid 

än själva testet. Under testets gång antecknade testledaren de fel och problem som upptäcktes, 

efter det gick videofilmen igenom en gång för att dubbelkolla så att testledaren inte missat 

något. Sammanställningen av de fjärrstyrda testerna tog längre tid eftersom videofilmen titta-

des igenom två gånger, en för att anteckna problemen och en gång för att säkerhetsställa att 

inget missats. 
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Den tid som det tar att först kolla igenom de fjärrstyrda testerna kan räknas som den tid test-

ledaren annars tillbringar med användaren när man genomför ett tänka högt test. 

 

För de användartester som skedde med tänka högt metoden var snitt tiden 16 minuter och 18 

sekunder, detta exkluderar frågorna före och efter testet. Användarna var även angelägna att 

ge sina åsikter om webbplatsen mer än vid online testerna. De fjärrstyrda testerna hade ett 

snitt på 11 minuter och 36 sekunder, och användarna delade inte med sig av sina åsikter på 

samma sätt.  

Tänka högt metodens tester tog i snitt fem minuter längre än testerna som skedde online. De 

användare som genomförde de fjärrstyra testerna mumlade sina funderingar men mer för sig 

själva. Under de tester där testledaren var närvarande pratade användaren mer öppet om sina 

tankar. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet av undersökningen samt hur resultatet förhåller sig till in-

samlad teori. 

 

5.1 Jämförelse av metodernas resultat 

Resultatet av undersökningen visar att fler fel identifierades med tänka högt metoden. Använ-

darna var mer benägna att dela med sig av sina tankar och funderingar om webbplatsen samt 

beskrev de beslut som togs för att avsluta/lösa uppgiften. Testledaren närvarade och uppma-

nade användarna att berätta om sina tankar och upplevelser och det ledde till att mer data 

kunde samlas in än vid de test som skett via den asynkrona metoden där testledare inte närva-

rade. Tompson, Rozanki och Siegel (2004) genomförde en undersökning där de jämförde en 

synkron metod med tänka högt metoden och även den visade att fler fel identifierades med 

testledare närvarande personligen. Även om den asynkrona metoden som använts inte är den 

samma som under deras undersökning eftersom de använde en synkron metod så kan det tol-

kas som att ledtrådar kan missas om testledaren inte är närvarande. Dray och Siegel (2004) 

menar att när tester sker online så kan väsentliga ledtrådar missas så som till exempel kropps-

språk. Andreasen, Nielsen, Schroder och Stage (2007) undersökte olika metoder som inklude-

rar tänka högt metoden och en asynkron metod, även i deras resultat identifierades fler fel 

med tänka högt metoden.  

 

Under testerna med tänka högt metoden avslutades 95.8 procent av alla uppgifter och under 

testerna med den asynkrona metoden avslutades 75 procent av uppgifterna. Det stämmer 

överens med Dray och Siegels (2004) teori om att användaren enklare ger upp innan de slut-

fört uppgiften om en asynkron metod används. I den test som skedde asynkront så delade inte 

användarna med sig av sina tankar på samma sätt utan mumlade lite tankar vilket ledde till att 

mindre data kunde samlas in än för den andra metoden. 
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Resultatet av denna undersökning visar att det tog längre tid för användaren att avsluta upp-

gifterna vid tänka högt metoden än vid den asynkrona metoden. Detta på grund av att använ-

darna tog sig mer tid att dela med sin av sina tankar och funderingen under testet. Det stäm-

mer inte överens med undersökningen som Andreasen. Nielsen, Schroder och Stage (2007) 

utfört där resultatet visade att det tog längre tid för användaren att genomföra uppgifterna i det 

asynkrona testet. De ansåg att det berodde på att det läggs större ansvar på användaren under 

asynkrona test. 

 

Det var ingen skillnad i tiden för förberedelse fasen för de olika metoderna. Den stora skillna-

den låg i restiden för tänka högt metoden eftersom testledaren behövde resa till användarens 

hem. Detta test skulle ske hemma hos användaren med deras dator, men om ett testlabb hade 

används så behöver användaren restid för att komma till labbet. Tester med användare som 

bor i andra städer eller andra länder kan därför bli en större kostnad och ta mer tid. Dray & 

Siegel (2004) menar att därför är synkrona eller asynkrona metoder bra för att få in data under 

en kort tidsperiod.  

 

Sammanställningen av resultatet för denna undersökning tog lika lång tid för båda metoderna. 

Så det resultatet stämmer inte överens med undersökningen som utfördes av Andreasen, Niel-

sen, Schroder och Stage (2007) som visar att det var mer tidskrävande att sammanställa felen 

från den asynkrona metoden. 

I resultatet visar på att asynkrona metoden identifierat färre fel/problem på samma antal tester 

som tänka högt metodens tester. Det kan krävas fler test med den asynkrona metoden för att få 

fram samma antal fel/problem som för den andra metoden vilket skulle påverka sammanställ-

ningen av resultatet. 

5.2 För- och nackdelar med de olika metoderna 

Enligt resultatet på min undersökning så var fördelarna med tänka högt metoden att fler 

fel/problem med webbsidan identifierades jämfört med den asynkrona metoden. Användarna 

var mer benägna att dela sina tankar och upplevelser vilket ledde till att mer data samlades in 

under de testerna. Barnum (2010) nämner även det att om användaren delar med sig av sina 

tankar och upplevelser så adderar det en dimension av förståelse för användarens upplevelser 

och man kan dra nytta av deras uttalanden. Bolt och Tulathimutte (2010) nämner också att 



29 

 

trots mångsidigheten med att testa fjärrstyrt så finns det orsaker till varför en testledare behö-

ver vara närvarande.  

 

En annan fördel med tänka högt metoden är att användarna avslutade nästan alla uppgifter, det 

var bara en uppgift som inte avslutades. Användaren tog längre tid på sig innan denna gav upp 

och ansåg sig inte kunna läsa uppgiften. Detta beror på att testledaren uppmanar användaren 

att förklara sina upplevelser och koordinerade testet samt att användaren känner ett större an-

svar att lösa uppgiften. 

Resultatet visar att med tänka högt metoden är att de tog längre tid att genomföra jämfört med 

den andra metoden, användarna tog längre tid på sig att avsluta uppgifterna. Det kan bero på 

att de berättade mer om sina tankar och inte gav upp uppgiften lika lätt. Därför behöver det 

inte räknas som en nackdel utan att mer data samlas in eftersom användaren lägger ner mer tid 

per uppgift för att kunna delge så mycket som möjligt. 

Fördelarna med den asynkrona metoden är att testet kunde lätt distribueras till användare i 

andra städer/länder och där sparades det in kostnad och restid, då ingen restid krävdes för var-

ken testledare eller användare. Det kan vara en fördel om man har internationella kunder och 

behöver få in en större kvantitet av testresultat på kortare tid. I denna undersökning för den 

asynkrona metoden befann sig användarna i olika europeiska städer och distribueringen sked-

de via email. En nackdel med tänka högt metoden jämfört med den asynkrona metoden är att 

det krävdes restid och därför tog det längre tid för distributionen av test. Det betyder att det 

har sparats in tid och kostnader på resor. 

Nackdelarna men den asynkrona metoden är att färre fel/problem med webbsidan upptäcktes 

jämför med resultatet för tänka högt metoden. Det var inte möjligt att uppmana användaren att 

dela med sig av sina tankar och upplevelser, vilket ledde till att ledtrådar missats och mindre 

data samlats in. Användaren hade större tendens att hoppa över eller inte avsluta en uppgift 

och det kan bero på att ingen testledare var närvarande och uppmuntrade användaren. En an-

nan orsak kan vara att användaren inte kände samma ansvar inför att avsluta uppgiften. 

 

De olika metoderna visar på att det blev ett mer kvalitativt resultat med tänka högt metoden 

och asynkrona metoden kan passa bättre vid kvantitativa undersökningar. 
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6 Slutsatser 

I detta kapitel så redovisas slutsatserna som skett utifrån analys i tidigare kapitel. 

 

6.1 Forskningsfråga – Vilka är för- och nackdelarna med 
respektive av de valda metoderna? 

Fördelarna med tänka högt metoden enligt undersökningens analys är att fler fel/problem 

identifierades med denna metod. Användarna hade en större benägenhet att dela med sig av 

sina tankar och upplevelser samt att testledaren kan uppfatta användarens kroppsspråk under 

test. En annan fördel med denna metod är att avslutningsfrekvensen var hög och bara en upp-

gift som inte avslutades. 

Nackdelarna som identifierades med tänka högt metoden i denna undersökning är att det krävs 

restid för användare eller testledare. Det gör att distribueringen av test på annan ort eller i an-

nat land blir mer komplicerat. 

Asynkrona metodens fördelar enligt undersökningens analys är att det är enkelt att distribuera 

testet nationellt/internationellt och att det inte krävs någon restid för användaren eller testleda-

ren. Det gör det möjligt att snabbt identifiera fel/problem med siten.  

Nackdelarna med den asynkrona metoden är att färre fel identifierades med denna metod, det 

kan bero på att ingen testledare kan medverka i testet samt att användarna gav upp att lösa 

uppgifterna enklare. 
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6.2 Forskningsfråga - Vilka är skillnaderna om man jämför 
resultatet av användartest med tänka högt metoden och 
den asynkrona metoden? 

Resultatet i denna undersökning visar att fler uppgifter missas eller ges upp under den asyn-

krona metoden. Under tänka högt metoden så var det bara en användare som gav upp att lösa 

en av uppgifterna. 

De fel/problem som upptäcktes via tänka högt metoden var fler än vid den asynkrona meto-

den. Det upptäcktes nio fel/problem med siten och sex av dem var unika. Den asynkrona me-

toden identifierade färre fel och bara ett av dem var unika.  

Tiden som det tog att genomföra de olika metoderna var den samma när det kommer till för-

beredelsefasen och sammanställningen av resultatet. Den skillnad som fanns i den totala tiden 

är restiden som krävdes under tänka högt metoden. 
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7 Sammanfattning 

Det finns för och nackdelar med båda metoderna och tänka högt metoden identifierade fler fel 

och med mer kvalitativ data. Undersökningen visar att den fjärrstyrda asynkrona metoden 

sparar restid och därmed även kostnader och tid. Det är enkelt att distribuera testet och det 

skapar en större möjlighet att genomföra tester med internationella användare som är separe-

rade från testledaren som samlar in data.  

Dock krävs det fler tester för att komma fram till samma antal fel med webbplatsen och data 

är svårare att analysera då du inte kan observera användarens kroppsspråk. 

Under de tester som skedde med tänka högt metoden delade användarna med sig mer av sina 

tankar och de har även enklare att förstå när de uppnått målet med uppgiften de fått. Därför 

avslutar de fler uppgifterna och ger inte upp lika lätt som de användare som inte får någon typ 

av respons från testledaren. 
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8  Fortsatta studier 

 

Ett förslag på fortsatta studier är att jämföra andra mjukvaror och metoder för att genomföra 

fjärrstyrda asynkrona test av användbarhet på webbplatser. Det finns många olika mjukvaror 

att tillgå och en del har funktioner som andra inte har, vilket kan studeras. 

 

Ett annat förslag är att genomföra studier på hur man bäst utvecklar en mjukvara för att kunna 

genomföra asynkrona online användartester. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1 

Frågor innan test: 

 

1. Födelsedatum 

2. Hur skulle du beskriva dina datakunskaper? 

3. Brukar du handla i e-butiker, i vilka brukar du handla och varför? 

4. Har du hört talas om Urban Buzz? 

5. Vilka förväntningar har du på en e-butik som säljer mode? 

6. Vad vill du inte se på en e-butik som säljer mode? 

 

Bilaga 2 

Frågor efter test: 

 

1. Efter att ha besökt Urban Buzz’s e-butik. Har butiken den motsvarat dina för-

väntningar? 

2. Om du upplevde några problem i e-butiken, har du några förslag på hur det kan 

lösas? 

3. Vad tyckte du om köpprocessen? 

4. Tycker du att testuppgifterna du genomfört varit realistiska? 
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Bilaga 3 

Hi!  

 

Thank you for your participation in testing Urban Buzz’s web shop. 

 

1. Answer the following questions: 

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dGRacExYZDQ5Ql9UQThrU3ZydW9

MQnc6MQ 

 

2. Preform test via this link, 

 

http://www.openhallway.com/test/JcXNAfjeX 

 

Don’t forget to press “start recording” before you start and “stop recording” when you are 

finished with the tasks.  

 

Tasks:  

 

- Register to the newsletter.  

- Find the dress called Balham dress.  

- Find the the shipping cost to where you live? 

- Add two products to your shopping basket have second thoughts and delete one of them. 

- Register as a customer. 

- Buy something. 

 

3. Answer these question after the test: 

 

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFE4dmJVb1JsVVhCQlFQZjdUQkdCY

UE6MQ 

 

https://mail.tradedoubler.com/OWA/redir.aspx?C=595e3712966c48089040969be970c054&URL=http%3a%2f%2fwww.openhallway.com%2ftest%2fJcXNAfjeX
https://mail.tradedoubler.com/OWA/redir.aspx?C=595e3712966c48089040969be970c054&URL=https%3a%2f%2fspreadsheets.google.com%2fviewform%3fformkey%3ddFE4dmJVb1JsVVhCQlFQZjdUQkdCYUE6MQ
https://mail.tradedoubler.com/OWA/redir.aspx?C=595e3712966c48089040969be970c054&URL=https%3a%2f%2fspreadsheets.google.com%2fviewform%3fformkey%3ddFE4dmJVb1JsVVhCQlFQZjdUQkdCYUE6MQ
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Bilaga 4 

1. 

 

2. 
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3. 

 

 

 

 

 


