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SAMMANFATTNING 
 

I takt med att världen blir digitaliserad ökar datamängden på internet ständigt. Idag finns 

enorma mängder data på nätet och den beräknas fördubblas vartannat år. En av dagens och 

framtidens utmaningar kommer vara att finna värde i den enorma mängden data som internet 

erbjuder.  

 

Syftet med denna uppsats är att jämföra användbarheten hos två olika sätt att presentera 

sökresultat. Studien undersöker det klassiska sättet att visualisera sökresultat som normalt visas 

i en linjär lista, i jämförelse med ett nytt innovativt sätt.  

 

Testet utfördes med hjälp av Google Scholar som representerar klassisk visualisering och 

genom en prototyp vi konstruerat som representerar det nya sättet. Prototypen är baserad på 

företaget Mindigos konceptuella idé om sökvisualisering.  

 

För att mäta användbarheten gjordes en användbarhetsstudie där vi använde oss av flertalet 

datainsamlingsmetoder som enkäter, intervjuer, och observation för att ta reda på egenskaper 

som effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredställelse.  

 

Resultaten från studien indikerade att prototypen var mer användbar än Google Scholar. För 

denna begränsade studie kan vi inte generellt säga vilken av utsökningsvisualiseringarna som 

är bäst, visualiseringarna lämpar sig för olika typer av utsökningar. Slutsatsen kring 

användbarheten är därför induktiv och bör därmed inte ses som en sanning utan en mer 

omfattande studie bör göras för att stärka resultaten.  
  

 

 

Nyckelord: Användbarhet, användbarhetstest, informationssökning, mindmap, 

visualisering 
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ABSTRACT 
 

As the world becomes digitalized, the amount of data on the internet constantly increases. 

Today there is huge amounts of data and it’s expected to double in size every two years. One 

of today's and tomorrow's challenges will thus be to find values in the enormous amount of data 

on the Internet. 

 

The purpose of this paper is to compare the usability of two different ways of presenting search 

results. The study examines the classic way of visualizing search results as normally presented 

in a linear list, which then is compared with a new innovative way. 

 

The test was conducted using Google Scholar, representing the classic approach and by using 

a prototype we constructed representing the new, innovative way. The prototype is based on 

the company Mindigos conceptual idea of search visualization. 

 

In order to measure the usability of the two approaches a usability-study was conducted where 

we used several data collection methods such as surveys, interviews, and observation to unearth 

the characteristics such as effectiveness, efficiency and satisfaction. 

 

Our results indicates that the new, innovative prototype was more useful than Google Scholar. 

However, with regards to that this study is rather limited, no general conclusion can be made 

regarding whether one of the two visualizations is better than the other, as it depends on the 

nature of the query. The conclusion about the usability is therefore inductive and should not be 

considered as a truth, as a more comprehensive study is required for making such statements.  

 

 

 

Keywords: Visualization, mind map, information retrieval, usability, usability testing  
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1. Introduktion 
 

Denna studie handlar om informationssökning och presentation av sökresultat. Syftet är att 

identifiera viktiga faktorer som kan vara till hjälp vid utveckling av en användbar visualisering 

av sökresultat. Studien är en jämförande studie där det klassiska sättet att visualisera sökresultat 

testas och jämförs med ett nytt sätt att visualisera sökresultat.  

 

I detta inledande kapitel beskrivs begrepp, bakgrunden till studien, syftet, frågeställningar och 

de avgränsningar som gjorts.  

 

1.1. Diskussion av begrepp 
I detta avsnitt presenteras centrala begrepp för studien.  

 

1.1.1. Användbarhet 
Studiens tester grundar sig i ISO:s definition av användbarhet, (ISO 9241-11.)  

 

“Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå 

specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande sätt för användaren”  

 

Användbarhet är alltså ett samlat mått för ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse 

för en produkt. Användaren är i detta fall de testpersoner som deltar i studien (ISO, 2016). 

 

1.1.2. Google Scholar 

En sökmotor för vetenskapligt material som t.ex. granskade artiklar, avhandlingar och rapporter 

från alla forskningsområden. Även uppsatser från universitet och högskolor återfinns här. 

Resultatet presenteras i enlighet med Googles vanliga visualisering. Länk till webbsidan: 

https://scholar.google.se/  

 

1.1.3. Mindigo 

Är ett nystartat företag som håller på att utveckla en programvara för att underlätta digital 

informationshantering. Mindigos innovativa idé bygger på en kognitivt anpassad struktur som 

förser användaren med dynamiska och interaktiva möjligheter. Målet är att underlätta för 

användaren att “hitta vad du söker” (Mindigo, 2016). Studiens prototyp bygger på Mindigos 

konceptuella idé om visualisering.  

 

1.1.4. MV- prototyp 

Syftar till den produkt som vi gör användbarhetsstudier på. Prototypen är en av oss framtagen 

modell som syftar till att användarna skall få testa mindmap visualisering genom att illustrera 

en möjlig produktutformning för design och funktionalitet. MV står för mindmap visualisering.  

 

 

 

https://scholar.google.se/
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1.1.5.  Visualisering 
Visualisering syftar till ett sätt att presentera information genom uttryck anpassat för 

människans synsinnen. Visualisering kan vara via bilder, text, diagram animeringar etc. Denna 

studie tittar endast på visualisering av sökresultat som vi kallar till:  

 

Klassisk visualisering (KV): Avser den vanligaste typen av hur sökresultat presenteras och visas 

i en vertikal lista med ca 10-20 punkter per sida och där sökfältet vanligtvis är högst upp på 

sidan och längst ner går det att bläddra mellan sidor. Exempel på klassisk visualisering avseende 

utsökning är Google, Yahoo, Bing etc. (se figur 1)  

 

 

 

 

 

 

 

Mindmap visualisering (MV): Avser hur sökresultat presenteras i prototypen för studien som är 

baserad på Mindigos idé om en kognitivt anpassad struktur. Tanken är att systemet presenterar 

informationen som en tankekarta likt hur hjärnan tar in och bearbetar information. Sökresultaten 

skall bilda klustrade kategorier som i sin tur har underkategorier. (Figur 2) 

  

 

 

 

 

Figur 1: Google som exempel på klassisk visualisering 

Figur 2: Exempel på Mindigos mindmap visualisering 
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1.2.  Bakgrund 
 

Informationssökning på internet är något som har blivit en del av vår vardag. Idag finns det 

enorma mängder digitaliserad data och antalet webbsidor uppskattas idag till över miljarden. 

Varje dag skapas ny information som läggs ut på nätet och informationsmängden ökar ständigt 

(EMC, 2014). Det finns givetvis fördelar med att informationsmängden ökar, internets storlek 

och tillgänglighet är något som de traditionella biblioteken inte kan mäta sig med. Internets 

storlek medför dock svårigheter, exempelvis ger en Googlesökning på: “president” ca 1 150 

000 000 resultat. Frågan blir då hur en användare skall finna det den söker på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt i denna djungel av information som internet erbjuder. Enligt Vernon Turner 

på EMC (2014) kommer det digitala universum mellan 2013-2020 att tiodubblas. Från 4,4 

biljoner gigabyte till 44 biljoner gigabyte. Detta innebär en fördubbling vartannat år. En av 

framtidens utmaningar kommer vara att finna kvalité i det vi söker.  

 

I takt med att informationsmängden ökar på internet utvecklas även den datortekniska 

utvecklingen. Idag är verktygen kraftfullare och mer grafiskt användarvänliga gränssnitt är 

vanligare än för 10 år sedan. Mindigo är ett nystartat företag som har som mål att utveckla en 

programvara som underlättar hur digital information visualiseras genom en kognitivt adopterad 

struktur som tillgodoser användaren med dynamiska och interaktiva val (Mindigo, 2016).  

 

1.3.  Problemformulering & Syfte 

 

I dagsläget presenteras de flesta sökresultat visualiserat efter det klassiska sättet som erbjuder 

olika former av linjära listor med textbaserade resultat. Sökningar gjorda på exempelvis Google, 

Yahoo och Bing ger oftast tusentals träffar med flera sidor. I uppsatsen konstruerar vi en 

prototyp som är baserad på Mindigos konceptuella visualisering för att presentera sökresultat. 

Mindigos idé är att utveckla en programvara där målet är att ge stöd till att “hitta det du söker” 

via ett gränssnitt som är anpassat efter hur vår hjärna kognitivt strukturerar information 

(Mindigo, 2016). 

 

Syftet med denna studie är att utifrån ett användarcentrerat perspektiv jämföra två sätt att 

presentera sökresultat utifrån ett specifikt scenario. Studien grundar sig i att testa och jämföra 

mindmap visualisering med hjälp av den prototyp vi byggt. För att jämföra detta har vi gjort 

användbarhetstester på vår MV-prototyp och på Google Scholar som använder det klassiska 

sättet för att visualisera information. Genom att sätta dessa två i relation till varandra kan vi 

identifiera för- och nackdelar utifrån hur användbara de två visualiseringarna är.  

 

Målet är att ge underlag för framtida forskning inom visualisering av sökresultat. Studien reder 

ut funktionalitet hos de båda visualiseringarna som användarna tycker är användbara men även 

vad som brister i användbarheten. Användbarheten togs fram genom mätningar av effektivitet, 

ändamålsenlighet och tillfredställelse under kontrollerade användbarhetstester. Detta kan 

exempelvis användas som utgångspunkt för att ta fram riktlinjer vid utveckling av en 

programvara som behandlar utsökningar.  
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1.4.  Frågeställning 

 

Hur upplevs användbarheten på mindmap visualisering (MV) gentemot det klassiska sättet 

(KV) att visualisera sökresultat? 

 

 Hur väl uppnår MV-prototypen respektive Google Scholar användbarhet utifrån 

faktorerna effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse? 

 Vad tycker användarna är positivt respektive negativt med de olika visualiseringarna? 

 

1.5.  Avgränsning 

 

 Studien avgränsar sig till en specifik sökfråga och ett scenario som handlar om 

litteratursökning inom ämnet virtual reality. Att utvärdera fler områden hade varit ett 

för omfattande projekt för denna studie.  

 

 Studien undersöker inte de tekniska aspekterna utan jämför endast användbarheten dvs. 

effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredställelse hos de båda visualiseringarna.  

 

 Materialet utgörs av två söktjänster, MV testas med MV-prototypen som vi konstruerat 

och där sökningen är låst till ”virtual reality” detta jämförs med Google Scholar som 

representerar KV. Endast dessa två söktjänster kommer att jämföras i studien.  

 

 Användbarhetstesterna utförs endast på en laptop och deltagarna kommer inte testa 

visualiseringarna med touchskärm på exempelvis surfplattor eller mobila enheter.  

  



12 
 

2. Tidigare forskning, teori och ramverk 
 

I detta kapitel presenteras den tidigare forskning relaterat till vår forskningsfråga, teori vi 

använt oss av samt det ramverk som vi använt oss av för att besvara vår frågeställning. Vi 

redogör även för vår sökprocess.  

2.1. Tidigare forskning avseende sökvisualisering 

2.1.1 Sökprocess 

För att hitta litteratur om ämnet har vi sökt i Google Scholar, IEEE Explore och Libris. 

Uppsatser och avhandlingar har vi också hittat på DIVA-portalen som inspiration till studien.  

De sökningar som gjorts har varit kombinationer av sökord som:  

 

search results, visualization, mind map, information retrieval, usability, usability testing, 

clustering, presentation, användbarhet, användbarhetstest, informationssökning, klustra, 

sökresultat, visualisering, tankekarta.  

 

Den tidigare forskningen vi hittat är främst relaterad till vår forskningsfråga men har utöver de 

digitala databaserna letat tryckt litteratur i Örebros universitetsbibliotek men också olika 

hemsidor kopplat till teori och ramverk.   

 

2.1.2.  Klassiska sökvisualiseringar 

Bilden ovan illustrerar vad användare 

uppmärksammar mest vid en Google-sökning. 

Detta har gjorts genom att spåra vad användarna 

tittar på. Undersökningen kom även fram till att 

de allra flesta, efter att ha uppmärksammat de tre 

första alternativen, klickar på det första 

(GetElastic, 2009). 

 

Klassiska sökvisualiseringar bygger på att lyfta 

fram de mest relevanta länkarna som baseras på 

sökfrågan, samt information om användaren. Att 

presentera resultatet av en sökning i en lista av 

länkar leder således till att man måste 

diversifiera informationsbehovet (Treharne & 

Power, 2009).  

 

  Figur 3: Illustration av vad användare först lägger märke 

till vid en sökning på Google. Hämtad från GetElastic 
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2.1.3.  Mindmap visualisering 

 

Kognitiva aspekter med mind mapping  

Kognition handlar om människors mentala processer som i sin tur handlar om tänkande, 

information och kunskap. 

 

Att använda mindmapping som ett kognitivt verktyg för att presentera tankar och idéer har 

gjorts sedan 70-talet. Mindmapping uppskattas för sin lätta överskådlighet där man ser hur 

tankarna och idéerna hänger ihop. På senare tid har man även börjat lyfta fram mindmapping 

som ett sätt att presentera data. Det finns flera fördelar med att presentera data på det sättet. 

Mindmaps drar fördel av sin visuella informationspresentation som i sin tur främjar människans 

perception. Rådata presenteras, men även relationer mellan olika koncept, deras betydelse och 

vad som ger upphov till vad (Faste & Lin, 2012).  

 

2.1.4. Likartad studie 

Alhenshiri, Brooks, Watters, Shepherd (2010) testar i sin studie ett eget sökverktyg (VSE) mot 

Google. Anledningen till att verktyget tas fram är att man vill minska redundans och irrelevans 

i sökresultat. Alltså har man designat ett gränssnitt som ska öka användarens förmåga att hitta 

relevanta resultat från en sökfråga. Detta görs enligt Alhenshiri, A., Brooks, S., Watters, C., 

Shepherd, M, (2010) via två grundprinciper: interaktiv frågeformulering och visualisering. Med 

interaktiv frågeformulering menas att användare har tillgång till liknande sökord för att finna 

det man söker efter. Vidare kan användaren göra mer avancerade selektioner i sökresultatet 

genom att aktivera och inaktivera delar som presenterar resultaten. Exempel på dessa skulle 

kunna vara dokumentstatistik, miniatyrer och kanter som representerar sökresultat. Som ett 

resultat kan användare med olika förkunskaper i frågeformulering på sökmotorer använda 

verktyget. 

 

Testet mätte hur effektivt användarna hittade resultat av relevans, antal ämnen som täcktes av 

resultaten, antalet frågeformuleringar samt hur många sidor användaren gick in på. 

Testdeltagarna gav det interaktiva verktyget högre betyg än Google i den efterföljande enkäten. 

Deltagarna byggde sina frågeformuleringar på annorlunda sätt på de olika produkterna och 

upplevde sig mer bekväma vid användningen av VSE.  

 

Resultaten från undersökningen påvisade att en interaktiv sökvisualisering ökade effektiviteten. 

Användarna lyckades i större uträckning och snabbare hitta relevanta sökresultat. 
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2.2.  Teori 

2.2.1. Användbarhet 
Användbarhet definieras enligt den internationella standarden som såhär: 

  

"Den grad i vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå 

specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt." 

(UsabilityPartners, 2016). 

 

UsabilityPartners. (2016) menar att inom den internationella standarden för användbarhet pratar 

man om tre egenskaper. Dessa är: 

 

Ändamålsenlighet, Effektivitet, Tillfredställelse 

 

Rubin & Chisnell (2008) hävdar att användbarhet handlar om avsaknaden av frustration vid 

användandet av en produkt/tjänst. Författarna beskriver att om en produkt verkligen ska vara 

användbar kan användaren göra vad den vill på det sätt han eller hon räknar med att kunna göra 

det, utan hinder, tvekan eller frågor.  

 

Enligt Rubin och Chisnell (2008) skall produkten uppfylla sex egenskaper för att kunna klassas 

som användbar. De första tre refereras direkt från användbarhetsstandarden, medan de andra tre 

används som förklaring till hur användbarhet kan härledas genom standarden.  

 

Effektivitet: Mäter hur snabbt en användare uppnår sitt mål. Detta mäts oftast i tid. 

 

Effektivitet (Ändamålsenlighet): Menas till vilken grad man uppfyller målet. Den här 

egenskapen kan t.ex. visa felfrekvens, 10 procent lyckades inte hitta en relevant länk i 

sökresultatet.  

 

Tillfredsställelse: Handlar om användarens perception, åsikter och känslor kring en produkt.  

 

Användbarhet (eng. Usefulness): Handlar om till vilken grad en produkt hjälper en användare 

att uppnå sitt mål och användarens vilja när det kommer till att använda produkten. Är till 

skillnad från usability ett mer subjektivt mått. 

 

Förmågan att lära sig (eng. learnability): kan härledas från ändamålsenlighet. Lärbarhet 

handlar om hur snabbt en användare kan förstå och använda systemet. Det innefattar även hur 

mycket förkunskap man behöver ha samt hur mycket man behöver lära sig innan för att använda 

systemet. 

 

Tillgänglighet: Här går man in på hur tillgänglig produkten faktiskt är för att uppnå sitt mål. 

Rubin och Chisnell (2008) syftar på människor med funktionsnedsättningar eller i särskilda 

kontexter.  

 

Det finns fler faktorer som kan mätas för att exemplifiera användbarhet, denna studie utgår från 

ISO-standardens tre egenskaper för att avgöra användbarheten i testerna. De övriga tre 

egenskaper som Rubin och Chisnell (2008) nämner kommer endast diskuteras utifrån behov, 

de förklaras hur användbarhet kan härledas genom standarden.  
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ISO-standardens tre egenskaper går att relatera till studien, söktjänster handlar om att presentera 

resultatet av en sökning till användaren. Effektiviteten i ISO-standarden handlar om hur snabbt 

en användare når sitt mål. Då vi studerar två olika sätt att presentera sökresultat handlar 

effektiviteten om hur snabbt en användare har hittat en artikel. Då studien utgår från ett givet 

scenario med bestämda uppgifter mäts effektiviteten då testpersonen anser att den har hittat ett 

relevant svar för uppgiften. Detta mäts med hjälp av tid (se kapitel.3.3.3)  

 

Ändamålsenligheten för denna studie handlar om testpersonen lyckas genomföra uppgifterna 

då vi mäter felfrekvens. Ändamålsenligheten går ut på att hitta det man söker, i söktjänsters fall 

att hitta en särskild länk. Vi har valt länkar till MV-prototypen hämtade från Google Scholar 

som vi anser vara relevanta artiklar genom att vi läst titel och abstract. Vi observerar varje 

testdeltagare och avgör om de lyckas genomföra uppgiften.  

 

Tillfredställelse handlar om en användares perception och känsla för produkten. Detta mäts ofta 

efter varje uppgift eller efter testet slutförts genom ett frågeformulär (Preece, Sharp & Rogers, 

2015). När söktjänsterna skulle testas utgick studien från att tillfredställelsen var användarnas 

åsikter och uppfattningar kring produkten. Vi tillämpade ett förbestämt frågeformulär (Se 

kapitel 3.3.1) för att mäta egenskapen tillfredställelse men även en diskussion efter testet för att 

fråga om känslor och upplevelser för produkten.  

 
 

2.3. Ramverk 

2.3.1 Användbarhetstest 
Användbarhetstest kan skilja sig i var och hur de genomförs, men enligt Dumas & Redish 

(1999) innehåller alla användbarhetstester fem egenskaper. 

 

Det primära målet är att förbättra användbarheten hos en produkt. Varje test har specificerade 

mål och funderingar som utformas under planeringen av testet. 

Under den här egenskapen ingår det även att ha som mål att förbättra processen när produkter 

utvecklas och designas. Den här egenskapen skiljer användbarhetstest från en litteraturstudie, 

där målet är att undersöka ett visst fenomen. Bägge kan användas vid samma tillfälle men har 

då olika syften för studien (Dumas & Redish, 1999). 

 

Testdeltagarna representerar riktiga användare. 

Det är viktigt att de deltagare som testar produkten är tänkta användare av produkten. En 

produkt som är utformad för att användas av telefonförsäljare ska inte testas av programmerare. 

Testet blir då ogiltigt som användbarhetstest (Dumas & Redish, 1999). 

 

Testdeltagarna utför riktiga uppgifter 

Uppgifterna under testet måste vara sådana som användarna skulle använda produkten för i sitt 

arbete eller sin vardag. Den som utformar testet ska därför ha en förståelse för vad användarna 

jobbar med och de uppgifter som är relevanta för användarna. Utöver att uppgifterna ska vara 

realistiska för testdeltagaren, skall de även kunna relateras till forskarens egna mål, funderingar 

och ha en hög chans att upptäcka användbarhetsproblem (Dumas & Redish, 1999). 
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Man observerar vad deltagarna gör och säger under testet 

Här ser man hur en deltagare beter sig med produkten för att lösa uppgifterna. Man frågar 

testdeltagaren om åsikter både under testets gång samt efteråt när de besvarar enkäter om 

produkten. Efter enkäten kan man även lägga till en debriefing, där deltagaren får lyfta fram 

övriga åsikter eller frågor kring produkten (Dumas & Redish, 1999). 

 

Data ska analyseras, identifiera problemen och ta fram rekommendationer för att fixa 

problemen 

Att samla in data är nödvändigt, men inte tillräckligt för att klassas som ett användbarhetstest. 

Den kvalitativa och kvantitativa data som samlats in under testet ska analyseras tillsammans 

med forskarens egna observationer och deltagarnas kommentarer. All data ska vägas in när 

produktens problem ska identifieras. Data från testet används sedan för att kunna ge förslag på 

hur de identifierade problemen kan lösas (Dumas & Redish, 1999). 

 

Preece, Sharp & Rogers (2015) beskriver hur användbarhetstest ofta sker under kontrollerade 

miljöer för att minimera risken för att deltagaren blir störd eller distraherad under testet. 

Författarna pekar ut att användbarhetstester är en av de minst glamorösa, men den viktigaste 

aspekten vid användarcentrerad design (Preece, Sharp & Rogers, 2015). 
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3. Metod 
 

I följande kapitel redogörs de val av metoder vi valde att använda oss av och alternativa 

metoder som vi inte valde att använda oss av. 

3.1. Val av forskningsstrategi 

3.1.1. Multimetodologi  
Genom att välja multimetodologi (eng. mixed method research) använder vi oss av både 

kvantitativa och kvalitativa data. Att använda sig av flera datainsamlingsmetoder gör att man 

kan studera fenomen från olika perspektiv och kombinera metoders styrkor och svagheter 

(Oates, 2006). Genom att genomföra användbarhetstester kan vi samla data från flera metoder 

som observation, intervjuer och enkäter under kontrollerade former. Metoden görs genom ge 

en användare ett antal uppgifter som skall genomföras på exempelvis en produkt (Rogers, 

Sharp, Preece, 2015). Fördelen med att genomföra användbarhetstester är att användaren får 

själv testa produkten och forskaren kan få reaktioner som kanske hade varit omöjliga att finna 

genom att läsa rapporter eller studera fenomenet på andra sätt (Rogers, Sharp, Preece, 2015). 

Eftersom vi jämför en befintlig produkt med en prototyp som vi själva har skapat (se kapitel 

4.1.) finns det dessutom inga rapporter om prototypen.  

 

Vi genomför användbarhetstester och kombinerar observation, enkäter och intervjuer för att 

besvara vår frågeställning hur användbar produkterna är utifrån deltagarna. Med dessa metoder 

hoppas vi få detaljerad data så vi kan upptäcka ny information, jämföra alternativ och redogöra 

för aspekter som kanske inte hade kommit till ytan annars. 

 

Den kvantitativa data som samlas in får vi genom att mäta hur lång tid det tar för en användare 

att utföra en viss uppgift och därmed jämföra effektiviteten. Ändamålsenligheten får vi genom 

att titta om en användare klarade att genomföra en viss uppgift. Den kvalitativa data som samlas 

in i studien får vi genom debriefing med deltagarna vilket bidrar med en djupare förståelse kring 

känslor som används när vi analyserar tillfredställelsen hos produkten. Tillfredställelsen mäter 

vi även med kvantitativa subjektiva data där deltagaren efter testet får svara på en SUS-enkät 

om produkten (se kapitel 4.6.7).  

 

Rogers, Sharp, Preece (2015) menar att testerna skall utföras i ett laboratorium för att deltagaren 

inte ska bli störd av vardagliga saker. För att testdeltagarna inte ska bli störda har vi bokat ett 

avskilt mötesrum där vi utför alla tester. Metoden genomförs genom att en av oss agerar 

moderator och den andra är observatör och för anteckningar. Moderatorn håller i en 

introduktion till testet för att deltagaren skall förstå vad som skall göras. Därefter får deltagaren 

ett kort scenario och ett antal uppgifter som skall genomföras.  

 

En teknik som brukar användas vid användbarhetstestning är “tänka högt”. Tekniken innebär 

att användaren säger exakt vad hen tänker på under testets gång. Genom att använda tänka högt 

kan man få direkt feedback av användaren och förstå varför något funkar bra eller är ett 

problem. Att tänka högt är inte naturligt och svårigheten med tekniken är att användaren tänker 

för mycket på vad den faktiskt ska säga (Rogers, Sharp, Preece, 2015).  I denna studie uppmanar 

moderatorn användaren att påpeka saker under testets gång och att denne när som helst får be 

om hjälp, detta för att inte sätta press på användaren. Observatören dokumenterar alla 

kommentarer som användaren fäller under testets gång.  
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3.2. Alternativa forskningsstrategier 

3.2.1. Fallstudie 
Fallstudiens syfte är att få en helhetsbild av ett objekt eller en situation genom att göra en 

djupdykning i det specifika fallet. Detta kan i sin tur ligga till grund för att få en omfattande 

förståelse av ett generellt fenomen (Oates, 2006). Genom att titta i detalj på något specifikt kan 

alltså en fallstudie även belysa det generella.  

 

Fallstudier kan göras genom att forskaren använder sig av både kvalitativa och kvantitativa data 

då man kan kombinera flertalet datainsamlingsmetoder för att få en helhetsförståelse (Oates, 

2006). Fallstudie hade kunnat lämpa sig i vår undersökning för att få helhetsbild av fenomenet 

då vi använder flertalet datainsamlingsmetoder som intervjuer, enkäter etc. Oates (2006) menar 

att fallstudier kan vara tidskrävande samt att det kan vara svårt för forskaren att vara objektiv i 

studien och se till sina förutfattade meningar. Den största nackdelen med fallstudier är att man 

undersöker ett specifikt fall och att resultaten inte ska betraktas som absoluta eftersom du som 

forskare generaliserar utifrån ett specifikt fall. (Oates, 2006) En fallstudie äger rum i 

verkligheten medan vi utför våra tester i en kontrollerad miljö, att testa i den verkliga miljön 

samt att göra att göra två separata fallstudier på de visualiseringarna hade varit för omfattande 

för denna typ av uppsats. 

 

3.2.2. Experiment 
Forskningsstrategin experiment syftar till att testa en hypotes. Forskaren identifierar faktorer 

att använda som kontrollvariabler för att inkludera eller exkludera dem från situationen och se 

om det ger mätbara effekter (Oates, 2006)  

 

Ett användbarhetstest är en typ av experiment. Utifrån vår frågeställning att jämföra två sätt att 

presentera sökresultat är fördelen med experiment att vi kan använda oss av observation och 

mätning för att jämföra de två sätten. Experiment är även repeterbara vilket gör att man kan 

genomföra detta flera gånger för att se så att resultatet inte påverkas av utomstående faktorer 

eller trasig utrustning (Oates, 2006). Vi har dock valt att inte använda oss av experiment som 

huvudmetod då vi inte helt följer den experimentella ansatsen bland annat genom 

kontrollvariabler som är kärnan i experimentstudier.  

 

3.3. Val av datainsamlingsmetoder 

3.3.1. Enkäter och formulär 

Vi har valt att använda oss av både enkäter och formulär i studien. Varje deltagare får skriva 

under ett medgivandeformulär där studiens syfte förklaras och där deltagaren får godkänna att 

informationen som vi får ut under studien får användas i uppsatsen.  

 

Enkäter används för att samla in data från deltagarna så att forskarna kan analysera svaren och 

leta efter mönster för att göra generaliseringar hos en större population. En av fördelarna med 

enkäter är att de är lätta att distribuera och det är ett effektivt sätt att ta reda på åsikter och 

uppfattningar (Oates, 2006). I studien använder vi oss av en urvalsenkät med stängda frågor 

som skall ge bakgrundsinformation om varje deltagare. Den andra enkäten är hämtad och 

översatt från SUS (System usability scale) som används för att mäta en produkts 

tillfredsställelse (Brooke, 1996). SUS-enkäten får varje deltagare göra efter själva testet och det 
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preliminära syftet med enkäten är för att kunna mäta användarnas tillfredsställelse om 

produkterna. SUS-enkäten är tio fördefinierade frågor och svaren är uppbyggda utifrån en 

“likert skala”, där respondenten får svara hur väl påståendet stämmer överens med en skala 1-

5, där 1 = Instämmer inte alls och 5= instämmer fullständigt. Enkäten ger oss kvantitativa data 

gällande användarnas tillfredsställelse. 

 

3.3.2. Intervjuer  
Intervjuer är en annan typ av datainsamlingsmetod vi har valt att använda. Intervjuer är en typ 

av konversation som lämpar sig bäst för att ta reda på komplex information som exempelvis 

upplevelser, känslor och erfarenheter (Oates, 2006). Istället för att gissa hur varje testdeltagare 

upplever våra användbarhetstester avslutar vi alltid med debriefing. Debriefingen är semi-

strukturerad vilket innebär att moderatorn har förbestämda diskussionsfrågor men är beredd att 

ändra ordningen utefter vilken riktning konversationen tar. Intervjun kanske leder till något man 

inte tänkt på och därför kan följdfrågor som inte är planerade behöva ställas (Oates, 2006). Vi 

har fyra diskussionsfrågor och syftet är att få förståelse om hur användaren upplever testet och 

produkten eller om det är något de vill tillägga. Syftet med intervjun är att få en djupare och 

mer utförlig information än enkäten. Denna metod ger oss kvalitativa data gällande användarnas 

tillfredsställelse.  

 

3.3.3. Observationer 

Observationer erbjuder insamling av data genom att man tittar på vad som sker utan att 

deltagarna behöver ge en förklaring (Oates, 2006). Vi valde att utföra användbarhetstester med 

observationer på två produkter där en av oss agerar observatör och för anteckningar under hela 

testet. Enligt Oates (2006) så kan observatörens iakttagelser vara olika från individ till individ. 

Tyvärr har vi inte möjlighet att ha mer än en observatör då vi är två som genomför studien och 

en av oss agerar moderator. Däremot turades vi om att observera för att få en så objektiv bild 

som möjligt. Det observatören gör i vår studie är klocka hur lång tid varje uppgift tar att 

genomföra, om testdeltagarna lyckas genomföra uppgifterna, föra anteckningar om hur de gick 

tillväga för att klara uppgiften och kring användares kommentarer under testet.  

 

Oates (2006) menar att bara genom observatörens närvaro påverkas användaren, då denne vet 

om att hen blir observerad. Det är något vi tagit i beaktande då vi kopplat upp datorn till en 

större skärm så observatören inte sitter bredvid användaren utan sitter en bit bort för att 

observera vad som sker. Det gör även att deltagaren inte märker att observatören klockar varje 

uppgift för att förhindra stress och press hos användaren.  

 

3.4. Alternativa datainsamlingsmetoder  

3.4.1. Gruppintervjuer 
Gruppintervjuer handlar om att bjuda flera deltagare i små grupper för att interagera och 

diskutera med varandra så att deltagarna får nya insikter till samtalet. Fördelen med 

gruppintervjuer är att gruppen tillsammans diskuterar fram nya idéer, som en enskild individ 

kanske inte själv hade tänkt på (Oates, 2006). Gruppintervjuer hade fungerat bra för att få veta 

deltagarnas känslor och tankar om hur de upplevde de olika produkterna. 
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Oates (2006) anser att nackdelen med gruppintervjuer är att en del individer bara håller med 

om vad andra deltagare tycker, istället för att säga vad de själva känner. Eftersom vi inte känner 

våra testdeltagare vet vi inte hur varje individ fungerar vid gruppintervjuer och vill inte att 

någon ska känna sig pressad. En annan anledning till att vi inte valde gruppintervjuer var för 

att studien utfördes med studenter med olika scheman och det hade varit problematiskt att samla 

alla på samma ställe och tidpunkt  
 

3.5. Val av analysmetod 
 

Att analysera data handlar om att tolka data genom antingen kvantitativ eller kvalitativ ansats 

för att se mönster och dra slutsatser från de data som samlas in.  Att ha i åtanke är forskarens 

roll i utförandet av analysen då forskarens förförståelse och egna tolkningar påverkar hur den 

insamlade data analyseras (Oates, 2006).  

 

Studien jämför resultaten från testerna på vår prototyp respektive Google Scholar. Analysen 

tittar på skillnader och likheter på användbaregenskaperna när de ställs emot varandra. Hänsyn 

tas till användarens bakgrund om de påverkar resultatet.  

 

3.5.1. Kvantitativa analysmetoder 

Oates (2006) hävdar att den simplaste formen för att analysera kvantitativ data är att använda 

tabeller och grafer för att presentera data visuellt och då göra data mer överskådliga för att 

utforska värden och mönster. Kvantitativa data som samlas in under studien består av data från 

enkäter men även data från observation i form av antalet lyckade uppgifter och tid per uppgift. 

Kvantitativa data kommer att sammanställas i både tabeller och grafer för att bli mer 

överskådliga.  Förhoppningen är att se mönster och relationer mellan data. Vid större studier 

krävs mer komplicerade analytiska tekniker men för små projekt räcker det med tabeller och 

grafer (Oates, 2006).  

 

För att sammanställa resultatet i SUS-enkäten användes den vedertagna analysmetoden som hör 

till SUS-metoden (Brooke, 1996). Vi började med att samla data i tabeller. Tabellerna ger oss 

en överblick av resultatet som kan utforskas för att se vilka värden som fyllts i och hitta mönster. 

Tabeller passar till all typ av data. Data kan kombineras med annan typ av data för att få en mer 

övergriplig bild. Att ha i åtanke när man kombinerar eller grupperar data är att man då går ifrån 

rådata och inför en egen betydelse på den (Oates, 2006). Grupperingen vi utförde på SUS-

enkäten är att sammanställa poäng från varje enkät för att sedan ta fram ett medelvärde från alla 

deltagare på respektive produkt. Intervall används för att se hur mycket poängen skilde sig från 

den högsta poängen till den lägsta (Oates, 2006). Detta används av när vi mäter tid per uppgift.  

 

3.5.2. Kvalitativa analysmetoder 

Den kvalitativa data inkluderar den data som inte handlar om siffror, exempelvis ord och bilder 

(Oates, 2006). Det kvalitativa data som samlas in i studien består av anteckningar från 

debriefingen samt anteckningar från observationer. För att analysera dessa kvalitativt 

sammanställs svaren för att hitta likheter. Data delas in i segment som är meningsfulla för 

studien enligt forskaren.  
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4.  Metodtillämpning  

 

Detta kapitel går igenom studiens metodologiska tillvägagångsätt samt hur urvalet gått till. 

Vidare diskuteras validitet, reliabilitet och de etiska aspekter vi har tagit hänsyn till.  

4.1. Prototyp 

 

För att kunna utföra en användbarhetsstudie på MV skapades en prototyp genom verktyget 

Proto.io 6. Prototypen gav en klickbar version av det framtida systemet så att användarna kunde 

testa systemet och komma med feedback. Prototypen är låst till sökningen “virtual reality” och 

detta är den enda sökningen som går att testa.  

 

Mindigo har hjälp oss med kategorisering av sökresultat och gett oss färgkoder för de olika 

bubblorna, så att vår prototyp i så stor utsträckning som möjligt liknar deras kommande produkt. 

Mindigo baserar sökresultatet på relaterade sökningar, metadata, ontologier och/eller semantisk 

närhet. Framtagningen av kategorier i vår studie är endast baserat på relaterade sökningar till 

virtual reality.  

 

Prototypen togs fram i ett verktyg som hjälpte oss att skapa själva gränssnittet. Vi hårdkodade 

in alla länkar som finns i prototypen. Länkarna tog vi från Google Scholar. Prototypen är 

således endast ett klickbart gränssnitt med en förbestämd sökning och skall inte beaktas som 

Mindigos produkt. Utan snarare konstruerad för att testa MV som grundar sig i Mindigos idé.  

 

Nedan visas bilder på prototypen (figur 4 till 7) 

 

 
Figur 4: Startsidan på prototypen, sökningen redan gjord och låst till ”virtual reality” 
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Figur 5: Underkategorier visas på bubblan som användaren håller muspekaren på 

 

 

 

 
Figur 6:Klickade användaren på en bubbla visades en sidan för den kategorin 
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Figur 7: Klickade användaren på en underkategori dök artiklar upp inom ämnet 

4.2. Pilotstudie 
 

Som en inledande fas i studien genomfördes ett pilottest för att utvärdera de olika delarna och 

se om något kanske var otydligt för deltagaren men också för att se om resultaten var givande 

för studien. Innan pilotstudien bad vi den deltagaren vi engagerat för detta att säga till om 

instruktionerna var svåra att förstå, för utdragna eller annan feedback. Deltagaren informerades 

att detta var en pilotstudie och uppmanades även till att avbryta för frågor och andra 

funderingar. Det primära syftet med pilotstudien var att undersöka eventuella problemområden 

och utvärdera om uppgifterna fungerade. Det var även träning för oss att testa på att vara 

observatör och moderator, se om deltagarna var bekväma med situationen men också för att få 

feedback om något kunde förbättras. Resultaten från pilotstudien dokumenterades inte utan vi 

antecknade och diskuterade vad vi kunde ändra på för att göra den riktiga studien bättre. För 

pilotstudien användes ingen urvalsmetod, detta på grund av att snabbt hitta användare och få 

feedback.  

 

Pilotstudien var givande för oss båda då vi fick prova på att agera moderator och observatör 

men även för anpassandet av utförandet av studien baserat på upptäckterna. Deltagaren 

lyckades genomföra alla uppgifter men övergångarna mellan uppgifterna var inte 

sammanhängande. Det gjorde att vi ändrade uppgiftsordningen och först fick användaren två 

lättare uppgifter bara för att lära sig navigera runt på produkten. Deltagaren medgav att denne 

kände sig lite stressad med uppgifterna då vi hade informerat att vi skulle ta tid på hur lång tid 

varje uppgift tog. Detta gjorde att vi till den riktiga studien inte nämner att deltagaren klockas 

eftersom det kan medföra att användaren känner sig obekväm eller stressad. Efter pilotstudien 

var avslutad upplevde vi att det fanns behov för ytterligare diskussion och la därför till 

debriefing som ger oss mer kvalitativa data.  
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4.3. Multimetodologi 

 

Främsta anledningen till valet av multimetodologi var på grund av dess flexibilitet att 

kombinera flera metoder för att samla in data vilket passar en användbarhetstudie. Eftersom vi 

använde oss av enkäter, observationer och intervjuer får vi en djupare förståelse från 

användaren än om bara en metod hade används. Totalt gjordes studien på 20 personer där 

hälften fick genomföra studien med KV på Google Scholar och resterande tio med MV på vår 

MV-prototyp. Vi upptäckte efter pilotstudien att vi behövde lägga mer fokus på kvalitativa data. 

Observationerna bygger till stor del på vår uppfattning kring deltagarnas känslor. Detta gjorde 

att vi behövde få djupare förståelse kring deltagarnas känslor och la till debriefingen efter testet 

för att få ytterligare kvalitativa data om känslor och uppfattningar.  

 

4.4. Urval 

 

Urvalsprocessen gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval då vi endast använde oss av studenter 

på Örebro Universitet, detta på grund av tid- och platsbrist. Vi sökte deltagare till studien genom 

att annonsera på Facebookgruppen “Dom kallar oss studenter” Gruppen har ca 13 000 

medlemmar och är till för studenter på Örebro universitet. De första som ville delta bokade vi 

in en tid med. Snöbollsurval användes också då vi frågade deltagarna om de kände någon som 

ville genomföra testet. Eftersom vi använde oss av sociala medier som distributionskanal blir 

det svårt att säga hur många som sett studien och därför diskuteras inte bortfall ytterligare.  

 

4.5. Etik 

 

Alla som genomförde studien fyllde i ett medgivandeformulär (Se bilaga 1) där etiska 

hänsynstaganden beskrevs och alla underrättas om att all data som samlas under studien 

kommer vara anonym samt för att försäkra deltagarna om att vetenskaplig integritet följs. De 

informerades även om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta studien. 

Detta för att vara professionella och för att deltagarna skall känna sig trygga och avslappnade.  

 

Enligt Oates (2006) är det viktigt att anpassa sitt utseende för att ge ett seriöst intryck men ändå 

inte vara för formell. För att få en avslappnad men ändå seriös stämning kommer vi båda bära 

skjorta och chinos. Som kompensation för deltagandet bjöd vi deltagarna på fika för att visa vår 

uppskattning. Oates (2006) menar att en forskare inte skall visa starka reaktioner utifrån 

användares svar och det är något vi tagit i beaktning under hela studien.  

 

4.6. Genomförande 

 

Innan studien genomfördes delades medgivandeformuläret ut där tesdeltagaren fick information 

om syftet med studien och vad informationen skulle användas till. (se bilaga 1). Efter 

medgivandeformuläret läste moderatorn instruktioner för hela studien (se bilaga 2). Totalt sett 

tog användbarhetstudien mellan 15-30 minuter per testdeltagare.  
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4.6.1. Testmiljö 
Studien genomfördes i ett grupprum på Örebro Universitet där vi kunde sitta avskilt utan att bli 

störda. Tv:n på väggen gjorde att observatören kunde följa användaren utan att sitta bredvid 

och eventuellt störa eller stressa. Vi bjöd alla deltagare på fika som tack för hjälpen 

 

 
Figur 8: Förklaring av bild: 1. Moderator 2. Testdeltagare 3. Observatör 

 

4.6.2. Roller 
Vi är två personer som genomförde studien och turades om att vara moderator och observatör 

under de 20 testerna.  

 

Moderator 
Moderatorns uppgift är att välkomna deltagaren och få dem att känna sig trygga under hela 

studien. Moderatorn sitter bredvid testpersonen och läser från ett manus för att alla deltagare 

ska få samma information. Inför varje del läser moderatorn instruktioner och hjälper till om det 

är några oklarheter.  

 

Observatör 
Placerades så den tydligt kunde se TV-skärmen och testdeltagaren. Observatörens uppgift är att 

ta tid för varje uppgift, anteckna- reaktioner, val som görs och kommentarer från testdeltagaren.  
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4.6.3. Bakgrundsenkät 
Studien började med att moderatorn delade ut en bakgrundsenkät (se bilaga 3). Där 

testdeltagaren fick svara på fyra frågor angående sin internetvana samt hur hög vana av att söka 

information på nätet de ansåg sig ha. 

 

4.6.4. Användbarhetstest 
Först gavs instruktioner om hur testet skulle gå till. För den som genomförde testet på Google 

Scholar gavs en kort beskrivning om webbplatsen och moderatorn demonstrerade genom att 

visa webbplatsen. Genomfördes testet på prototypen gavs en kort bakgrund om Mindigo samt 

att deras demofilm visades (Se bilaga 4). När testpersonen kände sig redo styrde moderatorn 

igång testet genom att dela ut första uppgiften, varje uppgift är skriven på ett kort och när en 

uppgift var genomförd fick deltagaren ett nytt kort.  

 

4.6.5. Uppgifter 
Varje deltagare fick samma uppgifter oavsett om de har blivit tilldelade att utföra testet på MV-

prototypen eller Google Scholar. Samtliga uppgifter utgick från startsidan och efter varje 

uppgift bads deltagaren återgå till startsidan.  Alla uppgifter finns detaljerade (se bilaga 4). 

 

Uppgift 1 - Navigera sig runt 

Första uppgiften handlade om att lära känna produkten så att deltagarna kände att de hade koll 

på hur man navigerar sig runt. Denna uppgift klockades inte av observatören och inget som är 

med i resultatet.  

 

Uppgift 2 - Första intryck 

Deltagaren fick tala om första intrycket av produkten.  

 

Scenario  

Innan uppgift 3,4,5 gavs ett givet scenario att utgå ifrån så att testdeltagarna fick en uppfattning 

om varför de skulle lösa uppgifterna.  

 

Uppgift 3 - Välja ett intressant ämne 

Handlade om att navigera sig runt och hitta ett ämne som personen ville skriva om inom virtual 

reality.  

 

Uppgift 4 - Hitta artiklar om ämnet 

Handlade om att hitta artiklar om det valda ämnet. 

 

Uppgift 5 - Hitta en specifik artikel 

Deltagarna skulle hitta en artikel som handlade om hur virtual reality kan hjälpa till vid 

strokerehabilitering.  

4.6.6. Debriefing 
Avslutande hade vi en kort diskussion med varje deltagare för att få ytterligare tankar. 

Debriefingen hade fyra definierade diskussionsämnen som moderatorn hade att utgå ifrån (se 

bilaga 6). Frågorna handlade om att undersöka attityder, åsikter, känslor och uppfattningar om 

produkten, därför ställdes frågor som svarade på om vad de tyckte var svårt, lätt etc. 

Observatören förde anteckningar och spelade in ljud via mobiltelefon.  
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4.6.7. SUS-analys – System Usability Scale 

 

Efter testet var genomfört fick deltagaren fylla i SUS-enkäten som bestod av tio förbestämda 

frågor (se bilaga 5).  

 

För att tolka enkäten tillämpar man ett särskilt räknesätt. Man ser till hela enkätens svar, en 

enskild besvarad punkt saknar värde för sig själv. Vartannat påstående är ett positivt uttalande, 

det är de ojämna frågorna, alltså fråga: 1, 3, 5, 7 och 9. Respondenten fyller i ett svar mellan 1-

5. Från det ifyllda värdet drar man sedan av 1 poäng. Fyller respondenten i 5, drar man av 1 och 

resultat blir då alltså 4 (Brooke, 1996).  

 

De jämna påstående 2,4,6,8 och 10 är negativa uttalanden. För att räkna ut resultatet här drar 

man av det ifyllda värdet från 5. Om svaret är 3, drar man alltså av 3 från 5 och resultatet blir 

därför 2 (Brooke, 1996).  

 

Efter man räknat om resultatet på det här viset kommer alla svar hamna någonstans mellan 0-

4. Alla värden adderas sedan ihop till en summa. Summan multipliceras sedan med 2,5 och det 

slutgiltiga resultatet för användbarhetstestet hamnar mellan 0-100. Notera att resultatet från 

SUS inte skall läsas i procent, utan skall endast betraktas som en slutgiltig poäng (Brooke, 

1996).  

 

MeasuringU (2011) har genomfört ungefär 500 undersökningar, med över 5000 testdeltagare 

där det totala medelvärdet varit 68. En slutgiltig poäng över 68 ses som godkänd medan allt 

under medelvärdet anses vara underkänt (MeasuringU, 2011). Albert & Tullis (2013) har också 

utfört och jämfört ett stort antal undersökningar världen över. Deras slutsats när det kommer 

till vad som anses vara ett acceptabelt SUS-resultat landade på 70. Deras syn på vad som är ett 

bra respektive dåligt resultat skiljer sig från MeasuringU (1996), i den aspekten att de räknar 

med en större gråzon. Istället för att påstå att alla resultat över eller under 70 är bra respektive 

dåliga resultat, tar de hänsyn till en större skala där 50-70 är marginellt och över 80 är bra. 

 

4.7. Metodkritik 
 

Urvalet bestod endast av studenter på Örebro universitet. Samtliga testdeltagare ansåg sig ha 

hög vana av att söka information på nätet samt använde de sig av internet varje dag. I efterhand 

insåg vi att användbarhetstestet hade varit intressant att genomföra på användare som inte hade 

så mycket erfarenhet av att söka vetenskapliga artiklar på nätet eller som inte använder internet 

varje dag.  

 

En nackdel med vi använde oss av SUS är att fördefinierade svar kan orsaka missförstånd eller 

frustration hos respondenten. Påstående 6 i SUS-enkäten: ”De olika funktionerna fungerar väl 

tillsammans” upplevdes irrelevant för undersökningen och var svår att förstå enligt 

testdeltagarna. Detta kan i så fall leda till att respondenten inte kan, eller vill svara på ett genuint 

sätt vilket påverkar resultatet. Det är även problematiskt att kontrollera hur ärligt 

respondenterna har svarat när man använder sig av enkätundersökningar (Oates, 2006). För 

studien är det svårt att svara på hur ärliga respondenterna var då det under instruktionerna fick 

veta att vi utformat MV-prototypen som vi jämförde med Google Scholar. Det kan ha lett till 

att deltagarna som testade MV-prototypen inte svarade objektivt, men detta är inget vi med 

säkerhet vet.  
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Den valda mätningen för effektivitet, dvs. tid för hur snabbt testpersonerna klarade 

uppgifterna kan i efterhand diskuteras om det var relevant för alla uppgifter. Att mäta 

effektiviteten med hjälp av tid för uppgiften ”att hitta ett intressant ämne” är kanske inte 

optimalt då det handlar om att testpersonen skall utforska och hitta vad som upplevs 

intressant. Detta bör skilja sig från testperson till testperson då det handlar om hur noggrann 

testpersonen är i val av ämne och artiklar istället för att testa systemets effektivitet.  

 

Det hade förmodligen varit relevant att ha fler uppgifter som handlade om att hitta något 

specifikt när vi med hjälp av tid mätte effektiviteten, istället för att mäta tid på de uppgifter 

som handlade om att utforska.  

 

I valet att mäta ändamålsenlighet med hjälp av observation går i linje med kritiken för 

mätningen av effektivitet. Att mäta ändamålsenlighet för exempelvis uppgiften ”hitta ett 

intressant ämne att skriva om” var problematiskt då det ända sättet att inte lyckas genomföra 

uppgiften var om testpersonen själv inte ansåg sig hitta ett intressant ämne. Mätningen av 

ändamålsenlighet var därför inte optimal för uppgift 3. I efterhand kunde vi haft fler uppgifter 

där vi kunde urskilja rätt och fel för att se felfrekvensen. Detta hade krävt granskade artiklar 

och mer specifika uppgifter som inte handlade om testpersonens förmåga och intresse.  

 

För att mäta tillfredställelse ville vi att testpersonen skulle testa produkten för att få fram 

åsikter och uppfattningar. Målet med uppgifterna varierar och är skapade för att testpersonen 

skall få utforska olika aspekter hos produkten. Uppgifterna var utformade så att testpersonen 

använde produkten i syfte att välja fritt men också att hitta något specifikt.  

 
Varje enskild testdeltagare fick utföra testet på en av produkterna. Vi hade samma uppsättning 

av frågor till båda produkterna för att göra testen så rättvisa som möjligt. Vårt argument för att 

inte låta samma testdeltagare utföra testet på båda produkterna var att vi ansåg att deltagaren 

kunde ha dragit fördel under andra testet, genom att redan ha besvarat testfrågorna en gång. Vi 

misstänkte att testdeltagaren kunde memorera vilka länkar han eller hon valde under första 

testet och därför kunna dra fördel av det när samma uppgifter skulle besvaras i andra testet. Vi 

diskuterade möjligheten att ha två uppsättningar med frågor till de olika produkterna men kom 

fram till att det hade blivit problematiskt att jämföra produkterna rättvist om två olika 

uppsättningar av uppgifter hade använts. Det går att spekulera i om att det hade varit intressant 

att låta varje testdeltagare utföra testet på båda produkterna och hur resultatet hade blivit då. 

Men med vår ringa erfarenhet av användbarhetstester hade det blivit svårt att säkerställa att 

produkterna blivit rättvist utvärderade och vi anser att vi kom fram till relevanta resultat genom 

inte låta samma testdeltagare testa båda produkterna. 
 

Innan testpersonen skulle testa produkterna ville vi visa hur systemen fungerade. De som 

genomförde tester på MV-prototypen fick se en demofilm på Mindigos idé, som MV-

prototypen är baserad på. De personer som genomförde tester på Google Scholar fick se oss 

navigera runt på sidan och medan vi visade systemets funktionalitet. Tanken var att 

testpersonerna skulle förstå systemen och kunna genomföra testet. Något vi inte tänkte på förens 

efter genomförandet av testerna var att demofilmen från Mindigo kan upplevas säljande. Filmen 

handlar om de problem som finns med utsökning och hur sökresultat presenteras samt 

svårigheten med att hitta det du söker. Filmen beskriver denna nya innovativa idé att presentera 

sökresultat genom att kategorisera sökningen precis som din hjärna kategoriserar saker och ting.  
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Att vi visade denna film kan ha påverkat testdeltagarnas inställning till MV-prototypen och 

därmed påverkat resultatet. Det kanske hade räckt med den demouppgift som handlade om att 

testa produkten och förstå dess funktionalitet istället för att visa demofilmen alternativt hitta en 

liknande film om Google Scholar.  

 

 

  



30 
 

5.  Resultat & Analys 

 

I kommande kapitel kommer de resultat som studien genererat att visas. Det kommer även 

innehålla en analys av resultaten i relation till studiens syfte. Studiens respondenter kommer 

presenteras utifrån bakgrundsenkäten vidare kommer resultaten vara uppdelade efter 

effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredställelse med en efterföljande analys på varje tema.  

5.1. Studiens respondenter 
 

Testgruppen bestod av 20 deltagare varav hälften genomförde studien på Google Scholar och 

hälften på prototypen. För att bibehålla deltagarnas anonymitet under hela studien kommer 

deras namn inte presenteras. Deltagarna presenteras istället som 1-20 där jämna är testpersoner 

för Google Scholar och ojämna nummer är testpersoner för prototypen.  

 

Bakgrundsenkäten visade att alla som deltog i studien använde internet varje dag. 65 % (13/20) 

svarade 5 (mycket hög) och resterande 35 % (7/20) svarade 4 (hög) på frågan om vana att söka 

information på nätet. Detta ger ett snitt på 4,65 och är testpersonernas subjektiva bild.  

 

5.2. Resultat effektivitet 

Nedan presenteras deltagarnas tider och genomsnittstider per uppgift på respektive produkt. 

Totalt sett var MV-prototypen effektivare än Google Scholar.  

5.2.1. Google Scholar 
Tabell 1 visar testdeltagarnas tid per uppgift som mäts i sekunder på de som utförde testet på 

Google Scholar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnittstid för uppgift 3 var 32,5 sekunder där det handlade om att hitta valfritt ämne att 

skriva om. Uppgift 4 handlade om att man skulle hitta två artiklar om det valda ämnet och 

genomsnittstiden för uppgift 4 var 42,6 sekunder. Uppgift 5 gick ut på att hitta en specifik artikel 

där genomsnittstiden var 19,5 sekunder.  Total genomsnittstid för alla tre uppgifter var 94,7 

sekunder.  
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5.2.2. MV-prototyp 
Tabell 2 visar testdeltagarnas tid per uppgift som mäts i sekunder på de som utförde testet på 

MV-prototyp 

 
 
 
 
 
 

 

 

Genomsnittstid för uppgift 3 var 34 sekunder där det handlade om att hitta valfritt ämne att 

skriva om. Uppgift 4 handlade om att man skulle hitta två artiklar om det valda ämnet och 

genomsnittstiden för uppgift 4 var 30 sekunder. Uppgift 5 gick ut på att hitta en specifik artikel 

där genomsnittstiden var 18 sekunder.  Total genomsnittstid för alla tre uppgifter var 82 

sekunder.  

5.3. Analys effektivitet 

Resultaten från observationen säger oss flera saker. Först och främst kan vi konstatera att MV-

prototypen totalt sett var effektivast i användbarhetstestet. Google Scholar var snabbare på 

uppgift 3 och uppgift 5 men där var det jämt och skilde 1-2 sekunder i snitt. Däremot var MV-

prototypen betydligt snabbare på uppgift 4 där det skiljde 12,1 sekunder dvs. ca 28 %. Tack 

vare att MV-prototypen var så pass mycket snabbare på uppgift 4 gick den om Google Scholar 

och MV-prototypen visade sig totalt effektivast. Med tanke på att ingen provat MV-prototypen 

Figur 9: Diagrammet visar tidsåtgång per uppgift för respektive produkt 
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tidigare var resultatet förvånande, då den totalt sett slog Google Scholar i effektivitet. Under 

observationen märkte vi att de flesta av deltagarna som testade MV-prototypen undersökte 

kategorierna och valde efter vad man tyckte var intressantast medan på Google Scholar valde 

deltagarna oftast artiklar och ämne efter de som Google har sorterat fram efter relevans. Detta 

var också något som lyftes fram under debriefingen.  

 

Anledningen till att uppgift 4 var snabbare på MV-prototypen kan bero på att de har två helt 

olika sett att visualisera informationen. Uppgift 4 handlar om att hitta två artiklar om ämnet 

man valt i tidigare uppgift. Deltagarna valde ett ämne i uppgift 3 och när de fick uppgift 4 gick 

de in på ämnet och hittade artiklar om det valda ämnet. När de valt ut två artiklar som de ville 

basera sin uppsats på var de klara.  

 

I Google Scholar sökte de på ämnet men fick ändå leta runt tills de hittade två artiklar som 

behandlade ämnet. Endast en testdeltagare gick till sida två på Google Scholar. Resterande 

litade på att Google tog fram det mest relevanta efter deras sökning.  

 

Uppgift 5 handlade om att hitta en specifik artikel som handlade om hur VR kan hjälpa till vid 

strokebehandling. De som utförde testet på Google Scholar sökte alla i sökrutan på olika ord 

som ”stroke, virtual reality rehab” och Google hjälper då till med relevanta sökningar och 8/10 

gick in på samma artikel för att lösa uppgiften. För MV-prototypen navigerade sig alla tillslut 

via kategorierna utifrån sökningen till Stroke -> rehabilitation - > där de sedan fick välja mellan 

tre artiklar.  

 

Totalt sett var MV-prototypen 13,5 % snabbare än Google Scholar. Resultatet av tiden kan ha 

påverkats av att vi inte hade någon bestämd min-respektive maxgräns för hur länge varje 

deltagare fick på sig att lösa uppgifterna. Deltagarna informerades (se bilaga.1) om att de inte 

kunde lösa uppgifterna fel, detta för att vi ville att deltagarna skulle känna sig trygga och därför 

hade uppgifterna ingen min-och maxgräns.  

5.4.  Resultat ändamålsenlighet 
 

Figur 10 och 11 visar hur många som klarade uppgifterna Google Scholar respektive MV-

prototypen. Alla som deltog i studien klarade uppgifterna utan att ge upp.  

 

 

Google Scholar antal klarade 
uppgifter 10/10 (100%)

MV-prototyp antal klarade 
uppgifter 10/10 (100%)

Figur 11: Ger upp 0 %, Lyckades 100 % Figur 10: Ger upp 0 %, Lyckades 100 % 
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5.5. Analys ändamålsenlighet 
 

Som ovan nämnt var vi noga med att påpeka att det inte gick att ha fel på uppgifterna för att 

inte bedöma personerna som gjorde testet. Detta gjorde att det blev problematiskt att bedöma 

när en sökning anses som avslutad och korrekt. Testdeltagaren drog hellre till med ett svar än 

att ge upp på en uppgift. Därmed går det inte att säga så mycket om själva ändamålsenligheten 

förutom att den är bra för båda produkterna då alla lyckades genomföra uppgifterna, det man 

skulle kunna hävda är att uppgifterna var alldeles för öppna.  

 

Det som går att analysera är hur de genomförde uppgifterna. Under observationen på Google 

Scholar framgick det att endast en person som gick till sida två för att leta artiklar, endast en 

använde sig av relevanta sökord längst ner på sidan och endast en använde sig av avancerad 

sökning på. Majoriteten utforskade alltså inte sökresultatet utan valde artiklar utifrån de artiklar 

som Google Scholar hade sorterat högst. Detta går i enlighet med tidigare forskning som 

undersökt vad användarna tittar på vid en utsökning, resultaten visar att de allra flesta tittar på 

de översta alternativen. (GetElastic, 2009) 

 

MV-prototypen sorterar efter relaterade kategorier med tillhörande underkategorier.  

Deltagarna valde ämne efter att utforskat kategorierna och valde något som de faktiskt tyckte 

var intressant, detta var något som märktes under observationerna. Det går att argumentera för 

att ändamålsenligheten var högre hos MV-prototypen, men eftersom vi inte hade bestämt vilka 

länkar som var rätt eller fel kan vi inte avgöra detta.  

5.6.  Resultat tillfredställelse 
 

Efter att ha testat produkten fick användaren kort beskriva det första intrycket av systemet. Här 

presenteras orden och uttrycken mot varandra i den mån det går. 

 

Prototyp Google Scholar 

Smidigt Igenkännande, klassiskt Google  

Användbart Struktur 

Nytänkande Google, ser ingen skillnad 

Smart Mycket information direkt, svåröverskådligt 

Lättförståeligt Google 

Strukturerat Strukturerat 

Snygga färger Liknar vanliga Google 

Rörigt  Tydligt 

Förståeligt Igenkännande 

Clean Igenkännande, klassiskt Google 
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5.6.1. Google Scholar 

 

 
Figur 12: Google Scholar - SUS beräkning 

 

I tabellen ovan redovisas SUS-poängen för Google Scholar. Det lägsta resultatet var 60 och det 

högsta var 100. Medelvärdet för Google Scholar landade på 80,5.  

 

 

Debriefing 

Alla testdeltagare som fick genomföra testet på Google Scholar fyllde i att de använder internet 

varje dag. 8 av 10 ansåg sig ha en mycket hög vana av att söka information på internet, 2 av 10 

ansåg sig ha en hög vana. (se bilaga 2).  

 

Vid frågan om vad som var positivt med produkten framkom det att alla deltagarna sedan 

tidigare använt sig av Googles vanliga sökmotor. Gemensamt för samtliga deltagare var därför 

att de lätt kunde relatera hur designen såg ut och hur man använder produkten. 

Nedan följer några exempel på deltagarnas svar. 

 

“Använt tidigare och har bra koll på hur man söker här. Man får en bra överblick, abstrakt 

finns med under titeln är bra för att få en snabb förståelse” (Respondent G4). 

 

“Har använt Google tidigare så har bra förkunskap om hur det används” (Respondent G16).  

 

Deltagarna diskuterar hur Google väljer ut vad som ska visas. Vissa anser att Google sköter 

sorteringen på ett tillfredsställande vis då de anser att de länkar som sorteras högst upp är de 

mest relevanta. Medan andra är mer misstänksamma till Googles sortering och pekar på att om 

man inte vet vad man ska söka efter, listas bara det som Google vill visa. 

 

“Det är naturligt för mig att välja den första länken, Google hittar alltid det som är relevant.” 

(Respondent G20).  

 

“Saknar sortering som Googles vanliga sökmotor har. Man hittar bara det Google visar om 

man inte vet exakt vad man är ute efter” (Respondent G6).  

 

“Svårt att veta hur Google sorterar på relevans. Vad är det som visas och varför?” 

(Respondent G8).  

 

Vid frågan om något var negativt med produkten var svaren blandade. Ena halvan hade åsikter 

kring sorteringen och relevansen kring sökresultaten. Andra halvan pekade ut svårigheten med 

att smalna av sitt sökande. De menade att om man har vana att söka på Googles vanliga 

SUS Calculation Google Scholar

Participant q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 SUS Score

p1 5 2 4 1 4 1 4 1 4 3 82.5

p2 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 100.0

p3 4 2 5 1 4 1 5 1 5 1 92.5

p4 4 1 5 1 2 1 5 1 3 2 82.5

p5 4 3 4 1 3 3 4 2 4 2 70.0

p6 4 3 4 1 3 4 3 3 4 3 60.0

p7 4 4 4 1 4 1 3 1 4 2 75.0

p8 5 2 5 1 5 1 5 2 5 1 95.0

p9 4 1 4 1 4 2 4 1 4 1 85.0

p10 4 3 3 4 4 2 5 2 4 4 62.5

Average 80.5
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sökmotor, så är man van att med hjälp av verktyg som avancerad sökning kunna smalna av sin 

sökning. 

 

“Svårt att se direkt hur man kan smalna av sökningen. Jag lyckades inte hitta de vanliga 

sökverktygen såsom avancerad sökning” (Respondent G18).  

 

”Saknar sökalternativ inom det valda sökordet” (Respondent G16). 

5.6.2. MV-prototypen 
 

 

Figur 13: MV-prototypen - SUS beräkning 

 

I tabellen ovan redovisas SUS-poängen för vår prototyp. Det lägsta resultatet var 62,5 och det 

högsta var 100. Medelvärdet för prototypen i landade på 92.  

 

Debriefing 

Även de testdeltagare som utförde testet på prototypen använde internet varje dag. 5 av 10 ansåg 

sig ha en hög vana av söka information på internet, den andra halvan ansåg sig ha mycket hög 

vana. 

 

Vid frågan om vad som upplevdes positivt med produkten svarade respondenterna med fokus 

på underkategorierna. Underkategorierna möjliggjorde att man hittar ämnen man faktiskt tycker 

är intressant, även om man inte har så mycket förförståelse om själva ämnet. Att kategorierna 

var konsekvent färgsatta genom hela designen gjorde att deltagarna kunde lära sig produkten 

på ett effektivt sätt och navigeringen underlättades. 

 

”Prototypen var bra för att man börjar sökningen övergripande och smalnar sedan av med 

hjälp av kategorierna tills man hittar en intressant länk. Bra när man inte vet vad man är ute 

efter från början” (Respondent M19).  

 

”Designen är konsekvent vilket bidrar till att testet går smidigt att utföra. Kategorierna följer 

samma färg genom hela designen vilket underlättar när man navigerar sig runt” (Respondent 

M15).  

 

När respondenten blev tillfrågad om något upplevs negativt med produkten var svaren generellt 

riktade mot att den kändes sig låst i sökningen. Att man skulle kunna utforska virtual reality 

fullt ut genom fem underkategorier kändes för snävt. Risken att sökningen blir allt för hårdragen 

var märkbar. 

 

SUS Calculation MV-prototype

Participant q1 q2 q3 q4 q5 q6 q7 q8 q9 q10 SUS Score

p1 5 1 5 1 5 1 4 1 5 1 97.5

p2 5 3 4 2 5 2 5 1 4 1 85.0

p3 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 100.0

p4 4 1 5 1 5 1 5 1 4 1 95.0

p5 5 1 5 1 5 1 4 1 5 1 97.5

p6 5 1 5 1 4 3 5 1 5 1 92.5

p7 3 4 3 1 3 2 3 2 4 2 62.5

p8 5 2 5 1 4 1 5 1 5 1 95.0

p9 5 1 5 1 5 3 5 1 5 1 95.0

p10 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 100.0

Average 92.0
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”Risk att det blir för hårdraget med de fem kategorierna. Det måste finnas fler kategorier inom 

ämnet känns det som” (Respondent M11).  

 

”Känns inte fritt med förbestämda kategorier. Man vill kunna söka upp vad man vill när man 

gör en litteratursökning” (Respondent M5).  

5.7.  Analys tillfredställelse 
 

Utifrån SUS fick båda produkterna höga poäng. Som tidigare nämnt anser MeasuringU (2011)   

68 vara brytpunkten för vad som är en bra respektive dålig poäng. MV-prototypen och KV fick 

båda poäng långt över vad som anses vara en godtycklig poäng. Båda prototyperna fick även 

högre totala poäng än Albert & Tullis (2013) anser vara en acceptabla poäng. De fick så pass 

hög poäng att de uppfyllde kravet att för att anses som bra enligt Albert & Tullis (2013) vilket 

ligger på 80 poäng. MV-prototypen fick således 12 poäng högre än Google Scholar. Utifrån 

SUS kan man alltså konstatera att MV-prototypens användare kände högre tillfredställelse än 

vad de användare som testade Google Scholar gjorde. SUS används till att ta reda på om en 

produkt behöver förbättras på olika sätt eller om den fungerar på ett tillfredställande sätt. Vi 

kan alltså dra slutsatsen att båda produkterna, enligt SUS visade höga resultat.  

 

Användarnas tillfredställelse med produkterna var hög, men berodde på olika saker. När de 

första intrycken för respektive produkt ställs mot varandra kan man se att de skiljer sig. Endast 

ordet strukturerat nämndes på båda produkterna. De användare som testade Google Scholar 

använde sig av ord som: igenkännande och liknar Google. Bakgrundsenkäten visade att 7/10 

hade använt sig av Google Scholar tidigare och detta gör att igenkänningsfaktorn påpekades.  

Igenkänningsfaktorn återkommer även under debriefingen där testdeltagarna återigen pekar ut 

att de använt Google tidigare och kan därför relatera till hur Google Scholar fungerar. MV-

prototypen i sin tur möttes av ord som: nytänkande, förståeligt och användbart. I debriefingen 

påpekades återigen att MV-prototypen upplevdes smidig och lättförståelig.  

 

Anledningen till att Google Scholar uppfattades som tillfredställande i studien grundar sig i 

igenkänningsfaktorn. Användarna kände sig bekväma med produkten direkt, även de som inte 

använt just Google Scholar tidigare utan bara Googles vanliga sökmotor. Under andra 

testfrågan, som utformades för att användarna skulle lära känna produkten, valde användarna 

en länk direkt bara för att gå vidare. Något intresse eller behov för att testa sig runt på produkten 

fanns inte alls.  

 

Det som drog ner tillfredställelsen hos användarna som testade Google Scholar var främst två 

faktorer. Den ena hängde ihop med igenkänningsfaktorn. Vissa användare som var vana 

Google-användare ville ha mer avancerade sökverktyg, som finns tillgängliga på Googles 

vanliga sökmotor, men lyckades inte med att hitta dessa. Den andra faktorn, var att användarna 

undrade över relevansen i presentationen av länkarna. Även om vissa deltagare kände tillit till 

Googles sortering, var det ett större antal som påvisade en viss frustration över att länkarna som 

visades på första sidan inte var de mest relevanta.  

  

MV-prototypen i sin tur uppfattades som tillfredställande för sin smidighet och design. 

Användarna påpekade att den konsekventa designen möjliggjorde att de på ett effektivt sätt 

kunde navigera sig runt på produkten genom att följa färgerna från första sidan, ned genom alla 

kategorier. Vidare påpekades det att MV-prototypen var bra när man inte hade någon kunskap 

om ämnet sedan tidigare. Man kunde då utforska ämnet utifrån kategorierna och sedan leta sig 

nedåt till en artikel man tyckte lät intressant.  
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Det som stack ut bland användarnas svar när det kom till att säga något som drog ner 

upplevelsen, var att sökningen var låst. Att sökordet var låst gjorde att testet kändes styrt och 

att sökningen inte blev fri. Att sökningen blev för hårdragen med endast fem underkategorier 

gjorde också att tillfredställelsen med produkten drogs ner.  

5.8.  Utökad användbarhet 
 

Studien utgick från ISO-standardens tre egenskaper när vi testade användbarheten hos de två 

produkterna. Under studien fick vi även data som kan relateras till ytterligare egenskaper än de 

vi undersöker.  

 

En aspekt som lyftes under debriefingen var att MV-prototypen kan lämpa sig bättre till barn 

och äldre människor. Respondent M2 sa såhär:  

 

”Jag tror att det här sättet att presentera sökresultat kan vara bra för unga som ska lära sig 

hur man söker på nätet. Alternativt äldre som inte har så mycket erfarenhet om hur man söker 

information på de vanliga sökmotorerna“. 

 

Rubin & Chisnell (2008) räknar in två egenskaper i användbarhet som inte finns med i ISO-

standarden. Dessa är learnability och accessability. Ovanstående påstående kan relateras till 

accessability då den egenskapen bland annat behandlar människor i speciella kontexter. Med 

tanke på att endast en användare tog upp det här ämnet kan inga slutsatser dras men det är en 

intressant tanke att bygga vidare på. Att sätta MV i en sådan kontext eller att barn och äldre får 

testa MV-prototypen skulle kunna ge annorlunda resultat.  

 

5.8.1. Resultat och analys av observationer 
På alla test utfördes observationer. Observationerna gick ut på att klocka uppgifterna, anteckna 

reaktioner och beteenden. Tidigare i kapitlet har delar av observationerna redovisats som är 

relevanta för användbarhetsegenskaperna. Nedan följer mer omfattande presentation av vad 

som framkom under observationerna.  

 

En intressant observation som gjordes under testet på Google Scholar var att endast en deltagare 

gick vidare till sida två av sökresultaten. Ingen annan lämnade första sidan. Sex av tio valde en 

av de tre första länkarna på sidan på de uppgifter som innefattade att leta upp en länk. De tre 

resterande genomförde uppgifterna genom att välja minst en länk från de tre första resultaten, 

men valde även länkar längre ner på sidan för att lösa andra uppgifter.  

 

Deltagarna som utförde testet på MV-prototypen hade generellt lite svårt att navigera sig i 

början. MV-prototypen var designad så att när man höll musen över en kategori, visas 

underkategorier upp runt om kategorin. Den här funktionen fungerade inte alltid som den skulle 

vilket medförde en del förvirring hos deltagarna.  

 

När deltagarna uppmanades att hitta ämnen om virtual reality skilde sig det hur deltagarna 

betedde sig beroende på vilken produkt de testade. De som testade prototypen tog sig runt på 

produkten och letade efter ett ämne som verkade intressant. Deltagarna som testade Google 

Scholar betingade svårigheten att ens hitta ett ämne och åtta av tio valde det första ämnet de 

hittade. 
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6. Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras studiens metoder, begränsningar, resultat och framtida forskning.  

6.1. Användbarhet 

Studiegenomförandet har fungerat bra med tanke på att vi har använt oss av flera metoder för 

att samla och analysera data för att besvara vår frågeställning. Vi har fått data gällande 

användbarheten hos de båda visualiseringar utifrån effektivitet, ändamålsenlighet och 

tillfredställelse. Det finns en del som vi i efterhand hade kunnat göra bättre för att få mer reliabla 

och valida resultat. Våra reflektioner beskrivs nedan utifrån de kriterier som används.  

6.1.1.  Effektivitet 
Som tidigare nämnt gick testen fortare att genomföra än vad vi uppskattat. Resultaten av den 

här studien visade att MV-prototypen hade högre effektivitet än Google Scholar. I och med att 

testet utfördes på en prototyp ställt mot Google Scholar, kan bedömningen av effektiviteten 

vara orättvis. Dels för att uppgifterna kan ha gynnat någon av produkterna och då varit för lätta 

att lösa för användarna. Vi upplevde att deltagarna blev stressade och ville klara uppgifterna så 

fort som möjligt. Deltagarna informerades inte om att de klockades och vi försökte dölja att vi 

tog tid. Dock upplever vi att deltagarna hellre klarade uppgifterna snabbt än att hitta relevanta 

svar.  Detta är något som kan ha påverkat effektiviteten men är inget vi kan fastslå helt. Detta 

är en vanlig reflektion vid användbarhetstester enligt I. Scandurra (Intervju, 3 januari 2017) och 

vi tror att fler uppgifter kunnat eliminera denna farhåga. 

 

Som nämnts i analysdelen valde majoriteten av de testdeltagare som utförde studien på Google 

Scholar artiklar från förstasidan och oftast de tre översta. Detta upplever vi som att deltagarna 

litar på hur Google sorterar artiklarna efter relevans. Trots att deltagarna inte utforskade 

sökningen utan litade på relevansen så framkom det under debriefingen att det råder delade 

meningar hur Google prioriterar resultaten efter relevans. Googles presentation av sökresultat 

handlar om att lyfta fram relevanta länkar som baseras på sökfrågan och information om 

användaren (Treharne & Power, 2009).  En del menar att det är negativt att Google styr vad 

som visas. Den andra sidan menar att Google nästan alltid hittar det som är relevant. 

Ovannämnda orsaker gör att slutsatsen kring effektivitet blir induktiv, alltså erfarenhetsmässig 

men kan inte betraktas som en sanning.  

 

Studien har genererat resultat som går i linje med den tidigare forskning vi funnit. En studie 

som gjordes av Alhenshiri et alt. (2010) där även de testar ett eget sökverktyg mot Google. 

Deras studie påvisade också att en interaktiv sökvisualisering hade bättre effektivitet än Google.  

GetElastic (2009) forskning kring vad användarna uppmärksammar vid en utsökning med KV 

går att anknyta till våra observationer. Deltagarna som utförde testen på Google Scholar valde 

likt den tidigare forskningen de översta länkarna på sidan och 9 av 10 gick aldrig vidare till sida 

2.  
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6.1.2 Ändamålsenlighet 

Det blev svårt att jämföra de två visualiseringarnas ändamålsenlighet eftersom alla våra 

testdeltagare klarade alla uppgifter utan att ge upp. I efterhand hade det kanske varit bra att 

granska länkarna för att se vilka som var relevanta och kunna avgöra felfrekvensen hos 

produkterna. En del av uppgifterna visade sig vara diffusa då det handlade om vad deltagarna 

var intresserade av, det var därför svårt att fastställa vilka svar som faktiskt var relevanta. 

Eftersom MV-prototypen hade förbestämda länkar som vi ansåg vara relevanta hade det varit 

orättvist att göra en sådan bedömning på Google Scholars länkar.  

6.1.3. Tillfredställelse 
Tillfredställelsen är den egenskapen vi har samlat in mest data om. Tillfredställelse handlar som 

tidigare nämnt om användarens känslor, perception och uppfattningar kring en produkt. Vi 

valde att jämföra visualiseringarna med SUS. Det går att diskutera om SUS är ett bra mått för 

att mäta tillfredställelse. Enligt Albert och Tullis (2013) är SUS-poäng över 70 acceptabelt 

medan Brooke (2009) anser att en SUS-poäng över 68 anses som acceptabel och allt under 68 

anses vara oacceptabla och behöver utvecklas mer. Båda författarna har liknande åsikter om 

vad som anses som en acceptabel poäng. Resultaten från vår studie visar att både MV-

prototypen och Google Scholars SUS-poäng hamnade över vad som anses som acceptabelt 

enligt författarna. MV-prototypen fick som tidigare nämnt ett högre resultat och kan därför 

anses ha högre tillfredställelse än den färdiga produkten Google Scholar. 

 

Är det trovärdigt att vår prototyp fick bättre resultat än en så pass etablerad sökmotor som 

Google Scholar? En teori är att vi som testade även var utvecklare av prototypen. Detta kan ha 

haft betydelse vid utformandet av uppgifter och omedvetet kan vi ha anpassat testet efter 

prototypen vi byggt. Men för att mäta tillfredställelsen använde vi oss av SUS som är en 

etablerad metod vid utvärdering av användbarhet och vi har själva inte utformat enkäten som 

gett prototypen höga poäng. Vi tror att en större undersökning av de båda tillvägagångssätten, 

utförd av mer objektiva forskare som inte utformat prototypen, bör göras för att säkerställa 

resultaten ytterligare.  

 

För att inte enbart förlita oss på SUS-poängen kompletterades tillfredställelsen med första 

intryck av produkten samt debriefing. Hos Google Scholar var det tydligt att 

igenkänningsfaktorn var det positiva med produkten. Att utföra studien på en annan produkt 

som använder sig av KV hade kanske gett annorlunda resultat om igenkänningsfaktorn inte 

hade varit lika påtaglig. Deltagarna som gjorde användbarhetstester på MV-prototypen var det 

första som använde produkten och därför var igenkänningsfaktorn noll. Istället lyftes 

enkelheten och strukturen fram. En teori som H. Faste & H. Lin (2012) beskriver är att 

mindmaps är främjar användarnas överskådlighet och uppfattningsförmåga.  

Trots brister i undersökningen har resultaten för MV gett högre tillfredställelse än KV, dock 

kan vi inte fastslå att detta är ett utfall i alla kontexter.  

 

6.2.  Learnability & Accessability 
 

Testdeltagarna som utförde testet på MV-prototypen beskrev att det gick snabbt att lära sig hur 

den fungerade och hur man navigerade sig runt. Rubin & Chisnell (2008) hävdar att lärbarhet 

(eng. learnability) är något man bör titta på när man undersöker användbarheten hos en produkt. 

De som gjorde användbarhetstestet på MV-prototypen var de första att använda produkten 
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medan flertalet hade använt Google men även Google Scholar tidigare. Hade vi haft mer tid 

hade vi kunnat genomföra testerna vid flera tillfällen. Det hade varit intressant att se om 

deltagarna hade anammat lärdomar från produkterna och se om och hur deras användande 

förändrats under tid.  

 

Rubin och Chisnell (2008) nämner även tillgänglighet (eng. accessability) som en egenskap då 

användbarhet utvärderas. Detta handlar om hur tillgänglig produkten är för funktionsnedsatta 

eller speciella kontexter. Detta är inget som undersöktes i studien men en intressant idé lyftes 

fram av en deltagare och hen trodde att MV-prototypen hade lämpat sig för barn och äldre. Det 

hade varit intressant att göra en liknande studie i en annan kontext där hänsyn tas till 

tillgängligheten.  

6.3.  Kognitiva aspekter 

Deltagarna som utförde testet med MV-prototypen påpekade den konsekventa designen som 

underlättade inlärningsprocessen när det kom till hur man navigerar på prototypen. Tyvärr fick 

vi ingen data från undersökningen som direkt kunde härledas till de kognitiva effekterna av att 

designa en produkt på det här viset. Testen gick som tidigare nämnt fort för användarna att 

utföra och de hade i stort sett inga problem med att lära sig den tidigare okända designen. En 

spekulation skulle kunna vara att användarnas mentala modeller och perception kom till 

användning när de satte sig in i hur prototypen faktiskt fungerade. En annan anledning till att 

testen gick så pass mycket snabbare än vi trott kan ha grundats i att våra testfrågor var för enkla 

att lösa för användarna.  

 

6.4. Att tillfredsställa olika typer av utsökningar  

När vi ställer visualiseringarna emot varandra visar resultatet att MV i detta fall var mer 

användbart än KV. Däremot är det inte sagt att visualiseringarna konkurrerar eftersom de båda 

visualiseringarna kompletterar för varandras styrkor och svagheter. Vill du söka brett, utforska 

ett ämne eller inte riktigt vet hur du ska formulera din sökning har studien visat att MV är 

användbart. Däremot har studien inte undersökt hur användbarheten upplevs om din sökning är 

smalare dvs. du vet exakt vad du är ute efter exempelvis ”hitta en specifik hemsida”. Att söka 

med kategorier och underkategorier för att hitta en namngiven hemsida kanske upplevs som 

ineffektivt. På så sätt konkurrerar inte dessa visualiseringar med varandra utan MV skulle därför 

kunna ses som ett komplement till KV om användaren vill utforska ett område bredare.  

 

6.5. Studiens kvalitet och begränsningar 
 

När man tittar på studiens resultat måste man ha i åtanke att en hel del begränsningar har gjorts 

med tanke på faktorer som tid, erfarenhet och ekonomi. Utan tidsbegränsning hade vi kunnat 

göra en grundligare planering av användbarhetstestet för att få mer och bättre kvalitativ 

respektive kvantitativ data. Vi hade även kunnat repetera studien vid ett flertal tillfällen, haft 

längre sessioner och fler uppgifter för varje deltagare vilket också hade bidragit till mer data. 

Med mer tid hade vi kunnat utföra fler pilottester, på fler personer vilket hade genererat ett mer 

reliabelt användbarhetstest.  
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Denna studie har gett oss stor lärdom om hur man utför användbarhetstester. I efterhand finns 

det en del saker vi hade kunnat göra annorlunda. Erfarenhet hos forskaren bidrar till en mer 

validerad studie och är något som bör tas i beaktning. Med mer tid, erfarenhet och ekonomi 

hade vi exempelvis kunnat göra en bättre prototyp.  

 

Studien går att repetera och är vidareförbar, vissa aspekter som deltagare och miljö är variabler 

som kan vara svåra att återskapa.  

 

6.6.  Framtida forskning 

Med tanke på de begränsningar för studien som listats ovan finns det en hel del utrymme för 

framtida forskning. I och med att vi inte har undersökt de tekniska aspekterna finns där områden 

att undersöka för att en riktig produkt skall kunna testas. Det hade varit intressant att testa denna 

sökvisualisering i andra kontexter som inte handlar om litteratursökning och framförallt utan 

ett låst sökord (virtual reality) som är den största begränsningen för studien.  

Det hade även varit intressant att göra en liknande studie då man använder mobila enheter 

istället för en dator och se hur väl de båda visualiseringarna står sig emot varandra. Samt att 

utföra testet med en annan målgrupp, t.ex. barn och äldre. 
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7. Slutsats och bidrag 
 

Den ständiga ökningen av information på internet gör att behovet av kvalitativ utsökning ökar. 

I dagsläget ser vi oftast de klassiska visualiseringarna som är snarlika. Studien undersöker ett 

nytt innovativt sätt att presentera sökresultat baserat på Mindigos konceptuella idé som jämförs 

med det klassiska sättet vilket representeras av Google Scholar.  

 

Hur upplevs användbarheten på mindmap visualisering (MV) gentemot det klassiska sättet 

(KV) att visualisera sökresultat? 

 

De båda visualiseringarna visade hög användbarhet, men att utifrån denna småskaliga studie 

hävda vilket sätt som är ”bäst” måste diskuteras utifrån olika perspektiv. Resultaten indikerar 

att det nya innovativa sättet som vi kallar för MV är mer användbart än det traditionella KV.  

 

 Hur väl uppnår MV-prototypen respektive Google Scholar användbarhet utifrån 

faktorerna effektivitet, ändamålsenlighet och tillfredsställelse? 

 

MV hade totalt sett högre effektivitet, samma ändamålsenlighet och bättre tillfredställelse än 

KV. När vi testade KV använde vi oss av den befintliga produkten Google Scholar och när vi 

testade MV skapade vi en egen prototyp som ändå slog en produkt som finns på marknaden. 

 

MV-prototypen hade en genomsnittlig total tid på 82 sekunder, Google Scholar hade en 

genomsnittlig tid på 94,7 sekunder. Vilket betyder att MV-prototypen var totalt 13,5% (12,7 

sek) snabbare än deltagarna som gjorde testet på Google Scholar. Detta gör MV-prototypen mer 

effektiv än Google Scholar, i den här studien. Då samtliga deltagare lyckades genomföra sina 

uppgifter och vår felfrekvens var noll, går inte att avgöra vilken produkt som hade bäst 

ändamålsenlighet. Tillfredställelsen enligt SUS gav MV-prototypen 92 av 100, medan Google 

Scholar fick 80,5 av 100. Enligt SUS var MV-prototypen var mer tillfredställande än Google 

Scholar. Enligt dessa egenskaper fick båda produkterna höga resultat, men MV-prototypen 

uppnår totalt sett högre användbarhet än Google Scholar.  

 

 Vad tycker användarna är positivt respektive negativt med de olika visualiseringarna? 

 

Vi kunde urskilja vissa positiva och negativa aspekter med visualiseringarna. Det som lyftes 

fram hos MV var smidighet och lättöverskådlighet. Det negativa med MV var att deltagarna 

kände sig begränsade av kategorierna och sökningen.  

 

Det positiva med KV var igenkänningsfaktorn. Deltagarna kände igen sig och visste hur de 

skulle gå tillväga för att navigera sig. Det negativa med KV var överskådligheten och har att 

göra med hur Google sorterar efter relevans. Detta är en aspekt som det råder delade meningar 

kring där Google har en hög trovärdighet enligt vissa testdeltagare som uppskattar sorteringen, 

medan andra hade en negativ inställning till att Google styr vad som visas.  

 

För denna småskaliga studie kan ingen induktiv slutsats göras om vilken av visualiseringarna 

som är bäst. Däremot kan våra slutsatser ses som underlag för framtida forskning när det gäller 

användbarheten hos de båda visualiseringarna.  
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga 1 

Medgivande formulär    Testperson nr:_____ 

 

Vi är två studenter på Örebro Universitet som skriver kandidatuppsats som ämnar att ta fram 

rekommendationer kring visualisering av sökresultat. Syftet med den här undersökningen är att 

jämföra användbarheten på två olika sätt att visualisera sökresultat.  

 

Läs noga och signera nedan. 
 

Vi kommer att observera och föra anteckningar under testet och du kommer vara anonym i vår 

presentation av resultatet. Genom att signera detta medgivandeformulär godkänner du att 

informationen som framkommer i undersökningen får användas i uppsatsen. 

 

Viktigt att notera är att vi på något sätt inte bedömer dig, utan gör testet för att utvärdera 

produkten. Du kan inte lösa något fel eller ha fel åsikter.  

 

Du har rätt att närsomhelst avbryta testet. 

 

Kompensation: Vi kommer att bjuda på fika under testet! 

 

Tack för att du medverkar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

SIGNATUR DELTAGARE     DATUM 

 

 

___________________________________________________________________________ 
SIGNATUR MODERATOR    DATUM  
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9.2. Bilaga 2 
Manus för genomförande  
Vi studerar alltså systemvetenskap på Örebro Universitet och håller på att skriva vår 

kandidatuppsats. Syftet med studien är att ta fram rekommendationer kring visualisering av 

sökresultat utifrån vad användarna tycker. Vi kommer göra användbarhetstester på två olika 

sätt att presentera sökresultat för att sedan sammanställa detta i för- och nackdelar. Varje 

testdeltagare kommer att genomföra testet på en produkt.  

 

Innan vi sätter igång med testet kommer ni att få svara på en kort bakgrundsenkät. Därefter 

kommer ni att få genomföra själva testet. När testet är avslutat får ni sedan fylla i en avslutande 

enkät om vad ni tyckte om systemet.  

 

Kom ihåg att vi gör det här testet för att utvärdera själva produkten och det är inte du som blir 

testad. Du kan alltså inte lösa uppgifterna på fel sätt eller ha fel åsikter.  

 

Alla uppgifter går att lösa på produkten och du behöver aldrig lämna sidan.  

 

____________kommer att agera moderator och sitta bredvid dig under testet samt ge dig 

uppgifter som skall utföras medan ____________ observerar och för anteckningar. Som du 

märker läser jag ett manus och det är för att alla testdeltagare ska få exakt samma information. 

Inför varje del kommer vi ge er instruktioner om vad som gäller. Vi är tacksamma för att du är 

här och deltar i testet. Har du några frågor innan vi sätter igång? 

 

 

 

Snabb genomgång av programvaror 
 

I Google Scholar söker du efter vetenskapligt material såsom vetenskapligt granskade artiklar, 

avhandlingar, böcker och bokkapitel och rapporter från alla forskningsområden. Du söker även 

bland uppsatser från svenska universitet och högskolor. Resultatet presenteras i enlighet med 

Google vanliga visualisering. 

 

 Visa Google Scholar 

 

Mindigo är ett företag som tagit fram ett alternativt sätt att visualisera sökresultat. Deras tanke 

med visualisering är att den ska likna en mind-map. Vi har tagit fram en prototyp baserad på 

Mindigos idé som du nu ska få testa. Alla artiklar i prototypen är hämtade från Google Scholar. 

 

 Visa demofilm 

 

 

Virtuell verklighet 

Är en datateknik som replikerar en miljö, verklig eller inbillad och stimulerar användarens 

fysiska närvaro samt miljö för att möjliggöra användarinteraktion. VR skapar artificiella 

upplevelser som kan vara t.ex. syn, känsel, hörsel och lukt.  
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9.3. Bilaga 3 
Urvalsenkät                     Testperson nr:_____ 

 

 

Hur ofta använder du internet? 

(Ringa in ett alternativ) 

 

 

Varje dag                               Ibland                      Aldrig 

 

 

 

 

Gradera följande påstående från 1-5 där 5 är mycket hög och 1 väldigt låg 

 

Vana att söka information på nätet  
 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

Besvara följande med Ja/Nej. (Ringa in ett alternativ) 

 

 

Känner du till Virtual reality?                 Ja                     Nej 

 

Har du använt Google Scholar tidigare?    Ja                     Nej 
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9.4. Bilaga 4 
Användbarhetstest    Testperson nr:________ 
 

Du kommer nu få x antal uppgifter som du skall försöka lösa. Under testet kommer du få ett 

scenario att utgå ifrån när du löser uppgifterna. På varje kort som du ser framför dig finns en 

uppgift. När du har löst uppgiften lägger du ner kortet och moderatorn ger dig ett nytt.  Känner 

du att du inte kan lösa uppgiften är det bara säga till. Jag som moderator kommer sitta bredvid 

dig under hela testen om du har några frågor.  

 

 

Testet börjar med att din sökning är gjord med sökorden: virtual reality 

 

Uppgift 1 
Klicka in dig på en valfri artikel 

 Skriv ner artikelns titel och ta nästa kort 

 

 

Uppgift 2 
Beskriv med ett ord det första intrycket du får av webbplatsen 

 Skriv ner ordet på ett papper och ta nästa kort 

 

Scenario 
Du är student på Örebro universitet. Din lärare har gett dig i uppgift att skriva en uppsats om 

virtual reality. Eftersom du inte vet något om virtual reality börjar du med att göra en 

litteratursökning om ämnet. Ämnet är brett och din lärares enda krav är att uppsatsen handlar 

om virtual reality, alltså du får skriva om vad du vill inom ämnet.  

 Testet börjar med att din sökning är gjord med sökorden: virutal reality 

 

Uppgift 3 
Navigera dig runt på sidan. Din uppgift är att hitta och välja något ämne du skulle vilja skriva 

om inom virtual reality 

 Säg ämnet och ta nästa kort 

 

Uppgift 4 
Hitta två artiklar om ämnet du valde i tidigare uppgift som du vill basera din uppsats på 

 Visa upp för moderatorn att du hittat två artiklar, få sedan nästa kort 

 

Uppgift 5 
Din lärare har gett dig komplettering. Din uppgift är istället att skriva specifikt om hur virtual 

reality kan hjälpa till vid strokerehabilitering. Hitta en artikel som handlar om ämnet.  

 

 Visa en artikel för moderatorn och få nästa kort 

 

Uppgift 6 
GRATTIS DU ÄR KLAR!  
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9.5. Bilaga 5 
Avslutande enkät            Testperson nr:______ 

      

Besvara följande frågor med hur väl påståendet stämmer överens. Frågorna är uppdelade i en 

skala 1-5 där 1= Instämmer inte alls och 5= Instämmer fullständigt 

 

Jag vill använda det här systemet  

1 2 3 4 5 

 

Systemet är mer komplicerat än nödvändigt 

1 2 3 4 5 

 

Systemet är lätt att använda 

1 2 3 4 5 

 

Jag skulle behöva personlig teknisk support för att kunna använda systemet 

1 2 3 4 5 

 

De olika funktionerna fungerar väl tillsammans 

1 2 3 4 5 

 

Det finns många saker som inte är konsekventa  

1 2 3 4 5 

 

De flesta skulle kunna lära sig att använda detta system ganska snabbt 

1 2 3 4 5 

 

Det här systemet är besvärligt att använda 

1 2 3 4 5 

 

Jag känner mig säker och trygg (på vad jag gör) i systemet 

1 2 3 4 5 

 

Jag behövde lära mig många saker innan jag kunde börja använda systemet 

1 2 3 4 5 
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9.6. Bilaga 6 
Debriefing manus                                                       
Nu är testet nästan slut. Vi avslutar med en kort diskussion om hur du upplevde testen och 

produkten. Är du okej med att vi spelar in ljud? 

(Om ja, spela in ljud. Om nej, anteckna) 

 

 

 

Hur kändes testet? 

 

 

 

 

Är det något som du tyckte var svårt? 

 

 

 

 

 

Vad för positivt/negativt med produkten? 

 

 

 

 

 

Har du några frågor eller andra åsikter du vill lyfta fram? 

 

 

 

 

 


