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Sammanfattning: 

 

Användbarhet är en term som får en alltmer framträdande roll i och med att konkurrensen på 

mjukvarumarknaden hårdnar. Det räcker inte med att enbart presentera imponerande 

funktionalitet, den måste också presenteras på ett sätt som gör den förståelig för slutanvändaren. 

Open source-mjukvaror, det vill säga mjukvaror vars källkod är fri att modifiera och distribuera 

vidare, har generellt sett haft bristande användbarhet. Denna uppsats besvarar vilka 

användbarhetsfaktorer som karakteriserar användbarhetsproblem inom open source-projekt 

samt hur dessa relaterar till användbarheten. Undersökningen innefattar en flerfallsstudie på två 

projekt där både intervjuer med huvudutvecklarna och den observerade användbarheten i 

mjukvaran analyseras, med hjälp av tio nyckelfaktorer för användbarhet gällande open source-

projekt. Den besvarar också vilka tidigare generella problem inom open source som fortfarande 

är aktuella. Resultatet visar att användbarhetsproblem inom open source-projekt karakteriseras 

av användbarhetsfaktorerna användbarhetskunskaper, användbarhetstestning och mjukvarans 

förmåga att göra det möjligt för användaren att lära sig den. Sambandet mellan dessa faktorer 

och användbarheten i projekten baseras på utvecklarnas arbetssätt, tidigare 

användbarhetserfarenheter och mängden feedback från användare. Gällande tidigare generella 

problem inom open source är samma problem fortfarande aktuella förutom utvecklares förmåga 

att nå slutanvändarna. 
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Abstract: 

 

Usability is more prominent now than ever as the competitiveness of software market grows. 

Mesmerizing functions is not enough if the user doesn’t understand the interface. Open source 

software, software with open source code developed for free modification and redistribution, is 

generally not up to par when it comes to usability. This paper describes which usability factors 

is characterizing for usability problems in open source projects and how they relate to the 

overall usability. This case study includes the analysis of interviews with main developers and 

a usability evaluation, based on ten key factors of usability in open source, of two open source 

projects. It also includes which previous general issues considering usability in open source 

that’s still an issue. The result of the study shows that usability issues in open source projects 

is characterized by usability knowledge, usability testing and the capability of a software to 

enable the user to learn how to use it. These factors are related to the usability of the project 

based on the developer’ way of working with usability, previous experiences with handling 

usability and the amount of user feedback for the project. The previous general usability issues 

is still a part of the open source community except for the developers’ ability to communicate 

with the end users. 
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1 Inledning 

1.1 Användbarhet i open source-projekt 

I takt med att tekniken utvecklas blir också konkurrensen om användarbasen hårdare. Det är 

inte längre tillräckligt att använda den senaste tekniken och lägga till så mycket funktionalitet 

som möjligt i en mjukvara. En inriktning mot användbarhet som tillåter användare att vara 

produktiva på ett tillfredsställande sätt krävs för att vara konkurrenskraftig (Smith-Atakan 

2006). Mjukvaror med dålig användbarhet leder till aktiviteter som är tidsödslande, vilket blir 

kostsamt. Nielsen (1993) konstaterar utifrån en fältstudie hos filialer att avancerade användare 

av deras system slösade bort en betydlig mängd tid varje dag på grund av 

användbarhetsproblem. 

  

Open source-mjukvaror har ett gott anseende när det kommer till att vara effektiva och 

funktionella. Det finns exempel, som Apache web server, på open source-projekt som är oerhört 

framgångsrika och populära inom sina områden (Nichols, Thomson och Yeates 2001). Att open 

source-communityt dock inte implementerar tillräckligt fokus på användbarhet är en 

framträdande uppfattning inom litteraturen (Frishberg, Dirks, Benson, Nickell och Smith 2002: 

Sieker Andreasen, Villemann Nielsen, Ormholt Schrøder och Stage 2006: Benson, Muller-

Prove och Mzourek 2004). Detta kan vara en av anledningarna till att de flesta slutanvändarna 

väljer att använda ett kommersiellt alternativ gentemot open source-mjukvaror (Nichols och 

Twidale 2003). En utvecklare kan ha ambitioner att en mjukvara som skapas ska ha god 

användbarhet, men många faktorer påverkar och endast en ambition behöver inte nödvändigtvis 

leda till en faktiskt användbar mjukvara. Att ta reda på hur användbarhetsproblem som 

uppkommer i open source-projekt karakteriseras och hur de är relaterade till användbarheten 

kan utröna dessa eventuella skillnader. 

  

Användbarhet är svårdefinierat och det råder delade meningar om vad det är som faktiskt utgör 

god användbarhet. Hornbæck (2006) menar att användbarhet blir definierat till stor del på grund 

av hur man mäter den. De metoder, faktorer och aspekter gällande användbarhet som används 

när man gör sin mätning hjälper till att konkretisera den i övrigt vaga termen (Hornbæck 2006). 

Vanligt är att man brukar dela upp användbarheten i flertalet användbarhetsfaktorer som 

tillsammans ska ge en mer konkret definition av vad användbarhet är (Zabed Ahmed 2008). 

  

Vår uppfattning är att majoriteten av forskningen på området skedde mellan åren 2000-2010. 

Att inte mer aktuell forskning kring användbarhetsproblem inom open source-projekt kunnat 

tillgodosetts ser vi som en motivation att denna studie görs. Open source-mjukvaror var ett 

relativt nytt koncept vid tidigt 2000-tal och vi vill se om communityt hanterar användbarhet på 

ett bättre sätt än tidigare. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Med utgångspunkten att alla användare ska på ett adekvat vis kunna nyttja en mjukvara ämnar 

vi undersöka användbarhetsproblem i typiska open source-projekt. Med typiska open source-

projekt menar vi projekt med öppen källkod där samtliga bidrag sker på individens egna 
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dedikerade tid. Vi vill utröna vad som är karakteriserande för deras användbarhetsproblem samt 

vilka samband problemen har till den faktiska användbarheten. Vi vill också studera hur tidigare 

kända problem som generellt funnits i open source-mjukvaror förändrats sen majoriteten av 

forskningen på ämnet gjordes. 

  

Syftet med denna uppsats är att undersöka följande frågor: 

Vilka faktorer karakteriserar problem med användbarhet i open source-projekt? 

Hur är dessa faktorer relaterade till användbarheten i open source-projekt? 

Är tidigare generella problem med användbarhet inom open source-projekt fortfarande 

aktuella? 

1.3 Kunskapsintressenter 

Vår uppsats och dess förmedlade kunskap kommer att vara intressant för ett antal olika 

intressenter. Open source-utvecklare och communityt i stort kommer att finna vår uppsats 

läsvärd då vår uppsats resulterar i en djupare förståelse av användbarhetsproblem inom deras 

kontext. Uppsatsen kommer att belysa problem med användbarhet inom open source-projekt 

och kunskapen som förmedlas kring ämnet kommer att hjälpa utvecklare av liknande projekt. 

  

Vår uppsats kommer även att kunna ligga till grund för vidare forskning där forskare med fördel 

kan vidareutveckla vår fallstudie för att på så vis kunna dra mer generella slutsatser kring ämnet. 

1.4 Avgränsningar 

En avgränsning blir att inte undersöka mjukvaror med en finansiell backning av företag eller 

organisationer som har möjlighet till dedikerade experter på människa-datorinteraktion. Även 

om sådan mjukvara såklart är en del av open source-communityt är det inte representativt för 

den övergripande kontexten.  

  

En annan avgränsning vi kommer att göra är att exkludera projekt som inte längre är under 

utveckling. Denna avgränsning görs med motivationen att vi vill få en så rättvis och korrekt 

beskrivning av projektet som möjligt. Projekt som avslutats och inte längre uppdateras är på så 

vis inte intressanta då dess utvecklare inte har lika aktualiserade uppgifter om hanteringen av 

användbarhet inom projektet. 

  

Ytterligare har vi valt att endast undersöka mjukvaror som är utvecklad till windows-

plattformen samt att funktionaliteten inte kräver att användaren besitter någon specifik 

domänkunskap. Dessa begränsningar är gjorda för att utvärderingen av mjukvaran ska kunna 

utföras inom tidsramen. 

1.5 Disposition 

Först redogörs de ämnen och begrepp som för vår uppsats är viktiga att förstå, där open source, 

användbarhet samt mätning av användbarhet beskrivs. Därefter ger vi en översikt av vad 

tidigare forskning säger om användbarhet i open source-projekt. Efter det går vi igenom den 

teori vår uppsats utgår ifrån gällande nyckelfaktorer för användbarhet i OS-projekt. Detta följs 
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av metodavsnittet som behandlar vilka metoder som kommer att användas för insamling och 

analys av vår data samt motiv till att just dessa metoder har valts. Sedan presenteras resultatet 

och analysen av vår undersökning. I denna del beskrivs vilka användbarhetsfaktorer som 

karakteriserar problem i open source-projekt, hur de är relaterade till användbarheten samt en 

jämförelse av dessa problem och tidigare forskning. I det avslutande avsnittet diskuteras våra 

resultat, vilka begränsningar som finns i studien samt rekommendationer för framtida 

forskning. 
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2 Bakgrund 

2.1 Open Source (OS) 

Mjukvara har traditionellt sett utvecklats av företag i kommersiellt syfte. Vid tidigt 2000-tal 

började en ny, mer ideologisk och öppen, utvecklingsmetodik att väcka intresse. Open source-

mjukvara definieras av Open Source Initiative övergripande som mjukvara med öppen källkod 

där användaren har rätt att modifiera och distribuera den vidare (Open Source Initiative, 2007). 

Detta möjliggör att vem som helst kan ta del av källkoden till programmet oavsett syfte. Det 

kan gälla att vidareutveckla en applikation, förbättra sina egna kunskaper, lära sig av andra eller 

hjälpa andra genom att lösa buggar. 

  

Eric Raymond (1998) beskriver skillnaden mellan OS-mjukvaror och mer hierarkiskt utvecklad 

mjukvara som mellan en livlig basar och en stor tyst katedral. Att open source jämförs med 

basaren kommer från Linux-communityns utvecklande av operativsystemet där det förespråkas 

att arbeta agilt med många och tidiga releaser, delegera arbete så gott det går och vara öppen 

trots olika arbetssätt, vilket inte var ett tidstypiskt tillvägagångssätt. Den mer traditionella 

utvecklingsmetoden jämförs med byggandet av en stor katedral där en isolerad grupp bygger 

systemet utan beta-tester. Raymonds artikel fick stort genomslag och var en bidragande faktor 

till att Netscape Communicator släppte sin källkod fri, vilken senare blev bas för bland annat 

webbläsaren Mozilla Firefox. 

2.2 Användbarhet 

Mjukvarumarknaden är på ständig frammarsch och konkurrensen om användarna blir hårdare 

och hårdare. Att locka till sig användare och framförallt behålla dessa ställer höga krav på såväl 

funktionalitet som design. Bristande användbarhet är en av de största anledningarna till att 

interaktionen mellan applikationer och människor misslyckas (Seffah, Donyaee, Kline och 

Padda 2006). Det finns flera definitioner av användbarhet och olika forskare fokuserar på olika 

faktorer. Internationella standardiseringsorganisationens standard för användbarhet, 9241-11, 

definierar användbarhet som den grad en användare kan utföra en specifik uppgift på ett 

effektivt, ändamålsenligt och tillfredsställande sätt i en given situation (ISO 9241-11 1998). 

  

Vad som gör någonting användbart kan till stor del kopplas till en frånvaro av frustration i 

användandet. Användbarhet kan också definieras som att en produkt är användbar när en 

användare kan göra vad hen vill på ett sätt som hen förväntar sig att kunna göra det på, utan 

hinder, tveksamhet eller frågor (Rubin & Chisnell, 2008). Vidare berättar Rubin och Chisnell 

(2008) att sann användbarhet är osynlig. När någonting är bra, märks det inte. 

2.3 Mätning av användbarhet 

För att över huvud taget kunna få en uppfattning om användbarheten måste man mäta eller testa 

den på något vis. Eftersom definitionen av användbarhet är vag leder det till att det blir svårt 

att direkt mäta (Hornbæck 2006). De flesta metoder delar upp användbarhet i faktorer som 

tillsammans ska leda till ett mått för den totala användbarheten. Dessa mått blir det som 
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definierar användbarhet i det specifika fallet, därför är val av metod för testning eller mätning 

viktig för vad innebörden av att vara användbar kommer betyda. Ofta saknas tydliga 

beskrivningar för hur man ska mäta specifika aspekter av användbarhet.  Detta tenderar till att 

mätningar ofta görs med hjälp av metoder som är bekväma för utvecklaren snarare än metoder 

som bäst mäter den aspekt man är ute efter (Seffah, Donyaee, Kline och Padda 2006). 

  

Ytterligare är det utmanande att se förhållandet mellan subjektiva och objektiva mått. Sett till 

tid kan man både mäta den tid som faktiskt uppmätts för en specifik uppgift, ett objektivt mått, 

och upplevda längden av en uppgift, den subjektiva motsvarigheten. Att använda både de 

subjektiva och objektiva måtten ger en mer komplett bild av användbarheten för en specifik 

aspekt än att bara använda ett av måtten (Hornbæck 2006).  

  

Olika metoder använder olika attribut och ingen tar samtliga aspekter av användbarhet i 

beräkning. Det rekommenderas därför att använda flera olika metoder för testning och mätning 

av användbarhet eftersom metoder kan beskriva olika problem olika bra. Resultaten kan sedan 

användas kompletterande och ge en mer fullständig beskrivning av användbarhet i mjukvaran 

(Ahmed 2008). 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Användbarhet kontra funktionalitet 

Eftersom de flesta open source-utvecklare arbetar frivilligt på projekten finns inte samma 

motivation som vid en anställning, där en arbetar mot betalning för att lösa problem som 

arbetsgivaren anser nödvändiga (Nichols och Twidale 2003). Ofta börjar involverandet i open 

source-utveckling på ett personligt plan genom en användare som utvecklar funktionalitet som 

hen har ett behov av (Raymond 1998). Utvecklare har en hög teknisk förmåga så det är inte 

konstigt att de väljer att hantera problem som ger dem en utmaning. En annan faktor är den 

sociala motivation som grundas i hur ens deltagande inom open source mottas från jämlikar 

både privat och i communityt (Hertel, Niedner och Herrmann 2003). Stereotypiskt beskrivs 

open source-utvecklare att vara av uppfattningen att koden är det viktigaste och det betyder 

högre status för uppgifter som handlar om att optimera och skapa funktionalitet till skillnad från 

att lösa användbarhetsproblem (Frishberg m.fl. 2002). Problem gällande funktionalitet är också 

enklare att beskriva och mäta än problem gällande användbarhet. Därav blir inte lika många 

användbarhetsbrister rapporterade (Nichols och Twidale 2005). 

3.2 Svårigheter att nå slutanvändare 

Något som flera forskare är överens om är att det saknas en närmare koppling mellan open 

source-utvecklare och dess slutanvändare. Mjukvaran är ofta utvecklad av någon med betydligt 

bättre teknisk förmåga än vad slutanvändaren besitter. Detta leder till mjukvara som är skapad 

av utvecklare för utvecklare (Nichols, Thomson och Yeates, 2001: Frishberg m.fl. 2002). Det 

saknas också ofta en komplett kanal för att få in feedback från riktiga användare. 

Kommunikationen mellan användare och utvecklare blir således ytterligare lidande (Benson, 

Müller-Prove och Mzourek 2004). Feedback är dock viktigt och det rekommenderas en tidig 

och aktiv kanal mellan användare och utvecklare som leder till bättre lösningar baserade på 

slutanvändaren (Hedberg, Iivari, Rajanen och Harjumaa 2007). 

3.3 Utvecklares åsikter 

En artikel gällande åsikter om samt hur användbarheten behandlas i praktiken visar på några 

generella problem gällande användbarhet inom open source. Undersökningen vände sig både 

mot open source-utvecklare och experter inom användbarhet som bidragit till projekt med 

öppen källkod. Projekten som undersöktes bestod endast av frivilliga kontributörer och 

generellt kunde man se att det fanns ett intresse för användbarhet inom OS-communityt. Arbetet 

med användbarhet prioriteras dock sällan och det arbete som sker är oftast grundat i 

utvecklarens egna sunda förnuft. Trots en positiv inställning från utvecklarna saknas både 

kunskap och resurser gällande användbarhet samt metoder att testa det på som passar open 

source-communityts synsätt (Sieker Andreasen m.fl. 2006). 
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3.4 Människa-datorinteraktionsexperter inom open source 

I och med att OS-communityt växer och fler novisa användare använder mjukvarorna ökar 

också kraven på användbarheten. Raymond (1998) konstaterar att alla buggar går att lösa med 

tillräckligt många personer involverade. Det är dock av vikt att det inte bara är många personer 

utan också rätt personer. Utöver användare behöver också faktiska användbarhetsexperter finna 

motivation att ta del i OS-utvecklingen vilket inte har varit fallet tidigare (Nichols och Twidale 

2005: Benson, Müller-Prove och Mzourek 2004). I en empirisk undersökning har Rajanen, 

Iivari och Keskitalo (2012) fastslagit att delaktighet från experter på människa-datorinteraktion 

(MDI) har en positiv inverkan på användbarheten. Med delaktighet menas att bli en erkänd del 

av OS-communityt, förstå principer och kulturen inom communityt, anpassa metoderna efter 

projektet och vara informativ gentemot resterande teamet och communityt om de aktiviteter 

som utförs gällande användbarhet. Detta till trots finns ett visst motstånd inom communityt, 

även om viljan finns att bättra på användbarheten. Utvecklare har uttryckt en rädsla att mista 

den demokratiska natur open source är byggt på om endast en person med expertis på området 

skulle tillåtas ta slutgiltiga beslut. Faktumet att OS-utvecklare frivilligt lägger tid på det de 

själva finner intressant gör de mer obenägna att följa någon annans designråd (Sieker Andreasen 

m.fl. 2006). 

3.5 Resurser till användbarhet 

Generellt sätt är open source-projekt utvecklade av människor som lägger ned sin egen fritid 

och energi i projektet. Därav är ofta resurserna väldigt begränsade och i enlighet med hur 

resurserna prioriteras inom open source blir ofta användbarheten lidande (Sieker Andreasen 

m.fl. 2006). Det finns dock exempel på stora företag som satsar på open source-mjukvaror och 

allokerar personal att arbeta på OS-projekt. Kontrasten mellan dessa är stor och de traditionella 

OS-projekten utan företagsinvolvering saknar ofta den organisatoriska förmågan att leda, 

organisera, övervaka och utveckla mjukvaran (Scacchi, Feller, Fitzgerald, Hissam och Lakhani 

2006). När all medverkan görs av frivilliga personer är det ovanligt att arbeta med någon större 

budget. Att hyra in expertis eller utföra storskaliga tester är kostsamt och är oftast inte 

genomförbart eller prioriterat inom OS-communityt (Nichols och Twidale 2005). 

3.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det inom forskningen på området råder en konform 

uppfattning att det generellt råder viss brist på användbarhet inom OS-projekt. Motivationen att 

bidra till OS-projekt hos MDI-experter är låg. Detta tillsammans med statusen hos 

funktionalitet gentemot användbarhet bidrar till minskad prioritering av användbarhetsproblem 

(Hertel, Niedner och Herrmann 2003: Nichols och Twidale 2005). Då det saknas en tydlig 

feedback-kanal mellan utvecklare och användare kommer utvecklare sällan få tillräcklig input 

för att tillgodose samtliga användare (Benson, Müller-Prove och Mzourek 2004). Även om 

utvecklare av open source generellt är villiga att förbättra användbarheten hindras det av olika 

anledningar. Det finns en viss negativ attityd gentemot MDI-experter och vilken nytta de bidrar 

med. Det råder också stor brist på kunskap om användbarhet och resurser inom OS-communityt 

(Sieker Andreasen m.fl. 2006). Bristen på resurser gör det ogenomförbart att anställa 

användbarhetsexperter och det saknas ofta incitament för användbarhetsexperterna att 

involvera sig i open source-communityt (Nichols och Twidale 2005). 
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4 Teori 

4.1 Open source usability maturity model (OS-UMM) 

Raza, Capretz och Ahmed (2012) har publicerat en mognadsmodell för användbarhet i open 

source-projekt. Modellen utgår från deras artikelserie i fyra delar som beskriver nyckelfaktorer 

för god användbarhet från perspektivet av utvecklare, användare, yrkesverksamma användare 

och kontributörer. Denna serie av artiklar kommer att gås igenom mer utförligt under avsnitt 

4.2. Utifrån de fyra perspektiven gällande användbarhet i open source-projekt har elva 

empiriskt grundade nyckelfaktorer identifierats och som för open source usability maturity 

model baseras på. Faktorerna är användarkrav, feedback från användare, 

användbarhetskunskaper, användarcentrerad design, understandability, learnability, 

operability, attractiveness, felrapportering om användbarhet, användbarhetstestning och 

dokumentation (Raza, Capretz och Ahmed 2012). 

  

För att mäta vilken nivå av mognad en open source-projekt befinner sig på utifrån de elva 

nyckelfaktorerna har OS-UMM en femgradig skala. Denna skala, i stigande ordning, har 

nivåerna Preliminary, Recognized, Defined, Streamlined och Institutionalized. Varje nivå har 

en uppsättning av påståenden kring de elva nyckelfaktorerna, där graden av mognad för open 

source-projektet bestäms av i vilken utsträckning projektledare och utvecklare håller med i 

varje påstående. Samtliga respondenters svar från samma projekt sammanställs och en slutgiltig 

mognadsnivå för projektet fastställs (Raza, Capretz och Ahmed 2012). Konstruktionen av 

frågorna till våra e-postintervjuer kommer att vara baserad på denna mognadsmodell, då det är 

den enda i sitt slag i denna kontext som visar tydligt på vad som är viktigt att ta upp när man 

vill mäta användbarhet i open source-projekt. 

4.2 Nyckelfaktorer för ökad användbarhet i open source-projekt 

För att kunna analysera intervjuerna utgick vi från en artikelserie i fyra delar av Raza, Capretz 

och Ahmed. Denna serie av artiklar beskriver hur användbarhet ska förbättras i open source-

projekt utifrån perspektivet av utvecklare, användare, yrkesverksamma användare och 

kontributörer (Raza, Capretz och Ahmed 2012). Varje del i serien av artiklar presenterar 

empiriska undersökningar utifrån de ovan nämnda perspektiven där resultatet blev modeller 

som har en uppsättning av nyckelfaktorer för att öka användbarheten i open source-projekt. 

Artikelserien presenterar sammanlagt 16 stycken statistisk signifikanta nyckelfaktorer för ökad 

användbarhet i open source-projekt, där vi i skapandet av vårt teoretiska ramverk valde att slå 

ihop vissa av dessa faktorer som överlappar varandra. 

4.2.1 Nyckelfaktorer utifrån utvecklares perspektiv 

I den empiriska undersökningen där nyckelfaktorer till god användbarhet i open source-projekt 

studerades deltog 106 utvecklare från 18 open source-projekt. Resultatet blev en modell som 

visar vilka variabler som bidrar till god användbarhet utifrån utvecklarnas perspektiv där fyra 

av dessa variabler visade sig vara statistiskt signifikanta (Raza, Capretz och Ahmed 2010). De 

faktorer vi valde att använda oss av i vår analys var användarkrav och användbarhetstestning. 
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Med användarkrav menas utvecklarens förmåga att förstå användarnas krav på mjukvaran. 

Enligt Raza, Capretz och Ahmed (2010) spelar användarnas tillfredsställelse en stor roll i en 

mjukvaras framgång. De menar att tillfredsställelse hos användare av en mjukvara utgår ifrån 

att förstå sig på dess förväntningar och krav. I den empiriska undersökningen kom Raza, 

Capretz och Ahmed (2010) fram till att det finns ett positivt förhållande mellan användarkrav 

och användbarhet i open source-projekt. 

  

Användbarhetstestning betyder att man testar mjukvaran och dess användbarhet (Raza, Capretz 

och Ahmed 2010), vilket är svårt då det är av en subjektiv grund och användbarheten blir 

således utmanande att mäta. Det är dock en väsentlig del av en mjukvaras livscykel och viktigt 

att göra i ett tidigt stadie, vilket kan beskrivas enligt citatet: “the earlier critical design flaws are 

detected, the more likely they can be corrected” (Holzinger 2005 s. 72). I undersökningen som 

gjordes fann författarna att användbarhetstestning är en nyckelfaktor för att förbättra 

användbarhet i open source-projekt (Raza, Capretz och Ahmed 2010). 

4.2.2 Nyckelfaktorer utifrån användares perspektiv 

För att studera nyckelfaktorer som bidrar till god användbarhet utifrån användarnas perspektiv 

gjordes en empirisk undersökning med ett deltagande av 102 användare till 13 olika open 

source-mjukvaror (Raza, Capretz och Ahmed 2011b). Undersökningen resulterade i en modell 

där fyra variabler visade sig bidra till god användbarhet och var statistiskt signifikanta. Till 

analysen av våra intervjusvar fann vi två av dessa variabler vara tillämpbara, nämligen 

felrapportering om användbarhet samt användbarhetskunskaper.  

  

Tidigare forskning pekar på att rapportera fel och/eller buggar kopplade till användbarhet är 

svårt för användare, främst på grund av dess subjektiva natur men också till följd av 

komplicerade sätt för att faktiskt rapportera felen (Raza, Capretz och Ahmed 2011b). I 

undersökningen exemplifieras vidare subjektiviteten i användbarhet och dess felrapportering 

genom att ett användargränssnitt är väldigt förvirrande för vissa typer av människor och mindre 

oklart för andra, vilket försvårar analysen och uppklarandet av felen. I den empiriska 

undersökningen visade det sig att felrapportering och god användbarhet i open source-projekt 

har ett positivt förhållande (Raza, Capretz och Ahmed 2011b). 

  

Raza, Capretz och Ahmed (2011b) beskriver kunskaper om användbarhet och dess principer 

samt utbildning om människa-datorinteraktion som en nödvändighet för att bättre förstå 

mjukvaran ur användarnas synvinkel. I sin artikel berättar de också att tidigare forskning pekar 

på att utbildare inom människa-datorinteraktion och mjukvaruutvecklare är i två helt skilda 

läger och att de bör vara mer samspel mellan de två, där människa-datorinteraktion bör vara en 

underliggande princip till systemutveckling. Resultatet av den empiriska undersökningen tyder 

på att användbarhetskunskaper är en nyckelfaktor till god användbarhet i open source-projekt 

(Raza, Capretz och Ahmed 2011b). 

4.2.3 Nyckelfaktorer utifrån yrkesverksamma användares perspektiv 

Yrkesverksamma användares perspektiv på nyckelfaktorer till god användbarhet i open source-

projekt studerades genom en empirisk undersökning där 105 yrkesverksamma användare av 

open source-mjukvaror från 30 företag svarade på en enkät (Raza, Capretz och Ahmed 2011a). 

Med yrkesverksamma användare menas alltså användare som nyttjar open source-mjukvaror i 
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sitt arbete. Undersökningen tar upp fyra variabler som möjliga nyckelfaktorer där resultatet blev 

att samtliga faktorer visade sig bidra till användbarheten i open source-projekt och likaså är 

statistiskt signifikanta. Från denna artikel valde vi att använda alla fyra variabler till vår analys 

av intervjusvaren. De fyra nyckelfaktorerna är understandability, learnability, operability och 

attractiveness. 

  

Understandability kan definieras som en mjukvaras förmåga att göra det möjligt för användaren 

att förstå huruvida mjukvaran är lämplig och hur den kan användas för särskilda ändamål och 

dess omständigheter (ISO/IEC 9126-1 2001). I undersökningen togs frågor gällande 

understandability upp där svaren tyder på ett understandability är en nyckelfaktor till god 

användbarhet (Raza, Capretz och Ahmed 2011a). Ett exempel på detta från artikeln är att 81 % 

av respondenterna höll med om att mjukvara som är lätt att förstå skulle uppmuntra användarens 

engagemang. 

  

Med learnability menas en mjukvaras förmåga att göra det möjligt för användaren att lära sig 

den (ISO/IEC 9126-1 2001). Raza, Capretz och Ahmed (2011a) menar i sin artikel att tidigare 

forskning har styrkt hur viktigt det är med god learnability i mjukvaror. Detta kan nås med hjälp 

av mer omfattande riktlinjer och likaså förståelse av sina användares krav och tidigare 

kunskaper (Raza, Capretz och Ahmed 2011a). I den empiriska undersökningen ställdes fyra 

frågor gällande learnability, där svaren i sin helhet starkt stödde hypotesen om att learnability 

leder till god användbarhet i open source-projekt (Raza, Capretz och Ahmed 2011a). 

  

Operability betyder enligt ISO/IEC 9126-1 (2001) en mjukvaras förmåga att göra det möjligt 

för användaren att operera och styra den. Tidigare forskning tar enligt Raza, Capretz och 

Ahmed (2011a) bland annat upp att utvecklare bör lägga fokus på att skapa mjukvaror med ett 

gränssnitt som är brukbart, möter användarnas behov och ger dem den nyttan som de förväntar 

sig. Resultatet av den empiriska undersökningen visade på att det finns ett positivt förhållande 

mellan operability och god användbarhet i open source-projekt (Raza, Capretz och Ahmed 

2011a). 

  

Attractiveness definieras av ISO/IEC 9126-1 (2001) som en mjukvaras förmåga att vara 

attraktiv för användaren. I den empiriska undersökningen av Raza, Capretz och Ahmed (2011a) 

ställdes fyra frågor gällande attractiveness där resultatet blev att attractiveness har en positiv 

inverkan på användbarhet i open source-projekt. En fråga i enkäten utformades i enlighet med 

påståendet från tidigare forskning att ett gränssnitt med en bra design är resultatet av att tekniker 

och praxis kring användbarhet har tillämpats på ett korrekt sätt. Här höll 79 % av 

respondenterna med påståendet, 18 % höll sig neutrala och 3 % var av annan åsikt (Raza, 

Capretz och Ahmed 2011a). 

4.2.4 Nyckelfaktorer utifrån kontributörers perspektiv 

Nyckelfaktorer som bidrar till en god användbarhet i open source-projekt utifrån kontributörers 

perspektiv studerades genom en empirisk undersökning där 78 kontributörer från 22 open 

source-projekt deltog (Raza och Capretz 2010). Kontributörer till open source-projekt 

motsvarar i denna artikel arkitekter, designers, utvecklare, testare och användare. Resultatet av 

undersökningen blev att fyra variabler konstaterades vara statistiskt signifikanta och bidra till 

bra användbarhet i open source-projekt (Raza och Capretz 2010). Utifrån från dessa 

nyckelfaktorer väljer vi att tillämpa två av dem till analysen av våra intervjuer, nämligen 

feedback från användare och dokumentation. 
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I sin artikel berättar Raza och Capretz (2010) att tidigare forskning belyser hur open source-

projekt saknar en feedbackcykel med riktiga användare. De beskriver vidare att det finns ett 

kommunikationsgap mellan utvecklare och användare, där det finns brister kring kunskap om 

en mjukvaras slutanvändare. Tidigare forskning pekar också på att feedback är det mest 

populära sättet att förbättra användbarhet i en mjukvara och likaså hur vitalt det är för feedback 

att samlas in på ett adekvat vis (Raza och Capretz 2010). Detta är något som återspeglas i den 

empiriska undersökningen, där 82 % av respondenterna höll med om att feedback från 

användare är användbar i varje fas av mjukvaruutveckling. Feedback från användare visade sig 

alltså bidra till en god användbarhet i open source-projekt (Raza och Capretz 2010). 

  

Tidigare forskning menar att formell dokumentation av ett open source-projekt är en väldigt 

god hjälp för nya användare som vill förstå och ta till sig en mjukvara (Raza och Capretz 2010). 

Raza och Capretz (2010) säger också att forskningen tyder på att god dokumentation är en 

indikator för bra kvalitet i open source-mjukvaror. Dokumentation i open source-projekt visade 

sig enligt den empiriska undersökningen leda till god användbarhet. Ett exempel på detta är att 

90 % av respondenterna höll med om att en lämplig dokumentation ökar understandability och 

learnability hos en mjukvara (Raza och Capretz 2010). 

4.3 Vårt teoretiska ramverk 

Det sammanställda teoretiska ramverk vi tagit fram från tidigare nämnda artikelserie om 

användbarhet i open source-projekt illustreras nedan (se fig 1). Det teoretiska ramverket består 

av variablerna användarkrav, användbarhetstestning, felrapportering, användbarhetskunskaper, 

understandability, operability, learnability, attractiveness, feedback från användare och 

dokumentation. För att analysera våra intervjuer deduktivt kommer vi att användas oss av detta 

ramverk, där uppfyllda nyckelfaktorer tyder på god användbarhet i ett open source-projekt. 

 

 
Fig 1. Teoretiskt ramverk 
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5. Metod 

5.1 Val av metod 

För att bäst besvara forskningsfrågorna behöver vi god förståelse för de specifika projekten vi 

väljer att undersöka. Analysen som ska göras ska besvara vilka faktorer som karakteriserar 

problem med användbarhet i open source-projekt samt hur de faktorerna relaterar till den 

observerade användbarheten. Vi tänker därför samla in kvalitativ data för att kunna tillgodose 

en tillräckligt djup förståelse så att analysen bäst reflekterar verkligheten. Detta kommer 

resultera i en flerfallsstudie som ämnar beskriva open source-projekts användbarhet utifrån 

utvecklares egen syn och hur det stämmer överens med hur användbar mjukvaran faktiskt är. 

Metoden som ska användas för att mäta användbarheten måste vara snabb och enkel att utföra 

men samtidigt ge en tillräckligt övergripande bild av användbarheten. Denna del kommer 

beskriva vilka metoder vi har valt för att utföra vår undersökning och varför de har valts. 

5.1.1 Motiv till e-postintervjuer 

Valet av metod grundar sig till stor del i fördelarna med e-postintervjuer, som beskrivs i avsnitt 

5.2.1, och hur det går hand i hand med hur open source-communityt ser ut idag. Det ligger väl 

i open source-communityts natur att utvecklare är geografiskt skilda åt och kommunikationen 

sköts oftast online. Med hjälp av e-postintervjuer kommer vi på så vis kunna nå ut till en 

betydligt större grupp utvecklare än vad vi hade gjort om vi bara hade utgått från vad som skulle 

anses som ett rimligt geografiskt avstånd för vanlig intervju. Att utföra intervjun via e-post 

tillåter också respondenten att reflektera och tänka igenom sina svar samt kunna ta sin egen tid 

när det passar hen att svara. 

5.1.2 Motiv till Enhanced Cognitive Walkthrough 

Vi väljer att använda oss av en Enhanced Cognitive Walkthrough då metoden den är baserad 

på är en relativt snabb och enkel sådan då den inte behöver en grupp av testanvändare (Faulkner 

2000). Vi kan alltså själva som utvärderare gå igenom mjukvarorna noggrant och behöver inte 

förhålla oss till resurser och tid hos andra testare. Metoden grundar sig i att endast ett fåtal 

evaluerare gör utvärderingen och således tillåter det oss att fortfarande att få ett bra resultat 

gällande den observerade användbarheten i mjukvarorna. 

  

Metoden kommer att ge oss insikter om användbarhetsproblem på detaljnivå för varje operation 

användaren går igenom samt ett övergripande perspektiv där man kan utröna mer generellt var 

användbarheten brister. Vi eftersträvar alltså ett mer holistiskt perspektiv på användbarheten 

hos mjukvaran som Enhanced Cognitive Walkthrough kan bidra med. Denna metod kommer 

mer utförligt att beskrivas i avsnitt 5.4.1. 

5.2 Intervjuer 

Denna del beskriver metoden vi kommer att använda oss av för att samla in kvalitativ data från 

utvecklare kring hur de i praktiken hanterar användbarhet i sina open source-projekt. Vi börjar 



13 

med att beskriva e-postintervjuer och vilka fördelar det finns med att använda den metoden. 

Därefter går vi igenom hur våra intervjufrågor kommer att konstrueras. Efter det motiverar vi 

vårt val av metod för insamling av data. Till sist går vi igenom hur vi planerar att utföra 

datainsamlingen och komma i kontakt med utvecklare. 

5.2.1 E-postintervjuer 

Som datainsamlingsmetod för information om hur open source-utvecklare i praktiken tillämpar 

användbarhet ska vi utföra intervjuer med utvecklare av olika OS-projekt. Intervjuer är en 

kvalitativ datainsamlingsmetod som till skillnad från en enkät är mer djupgående och ger en 

bättre förståelse om fenomenet (Oates 2006). Att utföra intervjun online i e-postformat är 

kostnadseffektivt då det inte behövs läggas någon tid på resor eller transkribering. Man har 

vidare en större räckvidd att nå ut än när man möter upp personer ansikte mot ansikte. Det 

tillåter även att flera intervjuer kan skötas samtidigt då intervjuaren inte fysiskt behöver närvara. 

Både den intervjuade och intervjuaren ges större tid för reflektion över sina svar vilket ger en 

bättre helhetsbild av kontexten och det finns ingen intervjuarpåverkan (Hunt och McHale 

2007). Utöver detta kan man även fortsätta att ställa följdfrågor till den intervjuade senare i 

forskningsprojektet utan att behöva lägga mycket tid eller resurser på det då man har en öppen 

kanal (Curasi 2001). 

5.2.2 Utformning av intervjufrågor 

Våra intervjufrågor kommer som tidigare nämnt konstrueras med hjälp av Open source 

usability maturity model. Vi väljer att utgå från denna modell då den beskriver användbarhet 

och vad som krävs för att uppnå det inom en kontext av open source-projekt. Påståendena för 

nyckelfaktorerna kommer att bli en grund för våra intervjufrågor men kräver en viss 

omarbetning för att göra dem mer öppna. Detta görs för att tillåta respondenterna att bättre 

beskriva sin bild av situationen istället för att begränsas till att hålla med eller ej. Vi kommer 

även att ställa några mer personliga frågor gällande respondentens bakgrund inom 

användbarhet, såväl utbildning som användbarhetserfarenheter, samt frågor om deras egna syn 

på användbarhet. 

5.2.3 Urval och utförande 

För att nå en så bred grupp av utvecklare som möjligt vill vi dels ge möjlighet för dem att 

kontakta oss genom att posta trådar på forum där vi söker utvecklare av open source-mjukvaror 

att intervjua till undersökningen. Vi vill också direkt kontakta utvecklare genom att skicka 

personliga förfrågningar via kontaktuppgifter från hemsidan SourceForge. SourceForge är en 

webbplats där utvecklare kan lägga upp och distribuera sina programvaror med öppen källkod. 

Denna plattform tillhandahåller också diskussionsforum och likaså möjligheter för utvecklare 

att samarbeta med varandra. 

  

Valet av projekt som ska kontaktas kommer att följa avgränsningar som tas upp i del 1.4. Det 

kommer alltså ske en översiktlig granskning av mjukvaran innan kontakt etableras så att 

mjukvaran stämmer överens med vad vi eftersträvar. Detta görs för att säkerställa att en 

utvärdering överhuvudtaget ska kunna genomföras. Utvecklarna som kontaktas kommer att 

först att få ett e-postmeddelande som beskriver vår uppsats, vad syftet är med vår intervju och 
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att deras deltagande kommer att vara anonymiserat. Om de är positivt inställda till att delta 

kommer de därefter få våra intervjufrågor skickade till sig. 

5.3 Metoder för att mäta användbarhet 

I denna del beskriver vi den metod vi kommer att använda för att mäta användbarheten i 

mjukvarorna vi ämnar att undersöka. För att kunna få en god uppfattning om denna metod 

beskriver vi innan dess vad den är baserad på och varför det finns ett behov av en förbättrad 

tillämpning av dess föregångare. Till sist berättar vi varför just denna metod är lämplig för att 

mäta användbarheten i vår undersökning. 

5.3.1 Cognitive Walkthrough 

Cognitive Walkthrough (CW) är en uppgiftsbaserad utvärderingsmetod som går ut på att en 

eller flera utvärderare ska utforska scenarion utifrån en definierad användares perspektiv. Den 

definierade användaren är mycket viktig att etablera och beskriva noggrant för att utvärderingen 

ska kunna analyseras korrekt. Användarscenarion är uppdelade i beskrivande steg hur en 

användare ska navigera gränssnittet för att fullborda uppgiften. Utvärderaren går sedan igenom 

stegen och försöker besvara frågor efteråt gällande hur väl den definierade användaren skulle 

lyckas genomföra uppgiften. Målet är att upptäcka eventuella användbarhetsbrister och se för 

vilka delar i gränssnittet de gäller (Wharton m.fl. 1997). 

  

Cognitive Walkthrough som metod är inte felfri och problematiken kan delas upp i tre delar. 

För det första besvarar inte CW nödvändiga frågor om funktionen som helhet utan fokuset 

ligger på operationerna som utgör funktionen. Detta leder till att ett mer övergripande 

perspektiv gällande gränssnittet, som också är viktigt för analysen, blir svårt att nå (Bligård och 

Wass 2002). Detta är något som är känt hos skaparna men ses som en avvägning man får ha i 

åtanke när man väljer metoden (Wharton m.fl. 1997). För det andra saknas ett tillräckligt bra 

sätt att utvinna information om varje operation. Svaren till frågorna besvaras med antingen 

framgång eller misslyckande, inga mellanting. Det finns heller ingen information om 

allvarligheten eller kategorisering av användbarhetsproblemet. För det tredje så saknar CW en 

metod att ge en god överblick över resultatet vare sig man enbart undersöker ett gränssnitt eller 

vill göra jämförelser mellan flera (Bligård och Wass 2002). 

5.3.2 Enhanced Cognitive Walkthrough 

Enhanced Cognitive Walkthrough (ECW) är en metod som baseras på tredje versionen av 

Cognitive Walkthrough. För att behandla problematiken med CW som togs upp i föregående 

stycke har man gjort tre förändringar i ECW. För att motverka att man missar det övergripande 

perspektivet har man delat upp frågorna som utvärderaren ställer sig gällande uppgifterna i två 

nivåer. Frågorna ställs dels på operationsnivå men också på en mer övergripande funktionsnivå 

för att se om användaren anses förstå varje steg i uppgiften men också om helheten av 

funktionen är förståelig för den definierade användaren. En annan förändring gentemot CW är 

att såväl funktioners betydelse inom artefakten samt att allvarligheten hos 

användbarhetsproblemen graderas på skalan 1-5. Användbarhetsproblemen kategoriseras också 

som olika typer av fel utifrån den beskrivning som görs när ett problem upptäcks. Den slutliga 

förändringen gäller presentationen av utvärderingen. Tredje versionen av CW har inget 
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definierat sätt att presentera resultaten från analysen. I ECW presenteras resultaten i matriser 

som ger en bättre överblick av användbarheten samt möjliggör ett sätt att göra jämförelser 

artefakter emellan (Bligård och Osvalder 2013). 

5.4 Implementering av Enhanced Cognitive Walkthrough 

Denna del beskriver hur vår Enhanced Cognitive Walkthrough kommer att implementeras i 

uppsatsen. Till en början beskrivs hur en Enhanced Cognitive Walkthrough går till och hur 

metoden är uppdelad i olika faser. Därefter berättar vi om vårt pilottest av metoden samt vad vi 

fick ut av det. Efter det redogörs för utförandet av Enhanced Cognitive Walkthrough där vi går 

igenom hur vi kommer att genomföra vår mätning av användbarheten i de mjukvaror vi 

undersöker. I del 5.2.4 beskrivs hur våra intervjufrågor kommer att konstrueras genom en 

tillämpning av Open Source Usability Maturity Model. Till sist går vi igenom hur vi ska 

applicera vårt teoretiska ramverk för vår deduktiva analys av intervjusvaren. 

5.4.1 Metodbeskrivning 

Utförandet av en ECW kan delas in i tre faser. En förberedelsefas, utvärderingsfas och 

presentationsfas. Innan förberedelsefasen kan påbörjas måste den avsedda användaren samt den 

avsedda användningen av artefakten definieras. Det är viktigt att detta sker med stor 

noggrannhet då hela den kommande utvärderingen är beroende av dessa faktorer. En ECW-

utvärdering kan inte bedöma verkligheten korrekt om den baseras på felaktig input (Bligård och 

Osvalder 2013).  

  

Första fasen i ECW kallas förberedelsefasen och i den fasen upprättas allt man ska förhålla sig 

till i utvärderingsfasen. Vilka funktioner som ska utvärderas måste definieras då det sällan är 

genomförbart att testa all funktionalitet. Det finns inget givet kriterium för vilka funktioner som 

bör utvärderas men man bör tänka på vilka funktioner som är viktiga för den avsedda 

användningen samt vilka funktioner som används ofta av den avsedda användaren. De utvalda 

funktionerna ska också specificeras på operationsnivå, alltså steg för steg hur användaren 

navigerar gränssnittet, samt graderas 1-5 beroende på hur viktig funktionen är för den avsedda 

användningen. Ju lägre grad desto viktigare är funktionen för artefakten. Artefaktens gränssnitt 

och om den avsedda användaren har några kunskaper eller erfarenheter samt vilken miljö hen 

befinner sig i ska också specificeras (Bligård och Osvalder 2013). 

  

Andra fasen behandlar själva utförandet av utvärderingen. Utvärderaren arbetar systematiskt 

igenom utvalda funktioner och dess operationer och svarar sedan på frågor med den avsedda 

användaren i åtanke. Frågorna är indelade i två nivåer, en nivå gällande funktionerna (se tabell 

1) och en nivå som behandlar operationerna inom en funktion (se tabell 2)(Bligård och Osvalder 

2013). 
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 Fråga Beskrivning 

1 Kommer användaren veta att 

funktionen är tillgänglig? 

Kommer användaren förvänta sig, baserat på 

tidigare givna indikationer att funktionen 

existerar i artefakten? 

2 Kommer användaren lägga märke till 

att funktionen är tillgänglig? 

Ger artefakten några ledtrådar som visar att 

funktionen är tillgänglig? 

3 Kommer användaren associera 

ledtrådarna med funktionen? 

Stämmer användarens förväntningar överens 

med artefaktens indikationer? 

4 Får användaren tillräcklig feedback när 

den använder funktionen? 

Ger artefakten information om att funktionen 

är vald och var i interaktionsledet användaren 

befinner sig? 

5 Får användaren tillräcklig feedback för 

att förstå att funktionen är fullständigt 

genomförd? 

Förstår användaren, efter sekvensen av 

operationer är utförd, att rätt funktion är 

utförd? 
Tabell 1. Frågor på funktionsnivå (Källa: Bligård och Osvalder 2013) 

 

 Fråga Beskrivning 

1 Kommer användaren försöka uppnå 

rätt mål med operationen? 

Kommer användaren förvänta sig, baserat på 

tidigare givna indikationer, vad som ska 

uträttas? 

2 Kommer användaren lägga märke till 

att operationen är tillgänglig? 

Ger artefakten några ledtrådar som visar att 

operationen är tillgänglig och hur den ska 

utföras? 

3 Kommer användaren associera 

handlingen med rätt mål för 

operationen? 

Stämmer användarens förmodade handling 

överens med artefaktens indikation? 

4 Kommer användaren kunna utföra rätt 

åtgärd? 

Stämmer användarens förmåga överens med 

artefaktens krav? 

5 Får användaren tillräcklig feedback för 

att förstå att operationen är fullständigt 

genomförd och målet nått? 

Förstår användaren, efter utförd operation, att 

hen har gjort rätt? 

Tabell 2. Frågor på operationsnivå (Källa: Bligård och Osvalder 2013) 

 

Frågorna besvaras med en beskrivning samt en gradering (se tabell 3) som beskriver hur stor 

chansen är att användaren uppnår ett lyckat resultat. En fråga som graderas som en etta indikerar 

att det finns ett allvarligt användbarhetsproblem. Allvarlighetsgraden minskar med varje nivå 

och en femma betyder att inget användbarhetsproblem är funnet. Varje användbarhetsproblem 

kommer också att bli kategoriserat (se tabell 4) baserat på svarsbeskrivningen till varje fråga 

vilket underlättar presentationsarbetet (Bligård och Osvalder 2013). 
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Grad Grad i ord Förklaring 

5 Ja En väldigt god chans att 

lyckas 

4 Ja, troligen Kommer troligtvis lyckas 

3 Vet ej Omöjligt att avgöra om det 

kommer lyckas eller ej 

2 Nej, osäkert Liten chans att lyckas 

1 Nej En väldigt liten chans att 

lyckas 
Tabell 3. Graderingsnivå av sannolikhet att lyckas (Källa: Bligård och Osvald 2013) 

 

Problemkategori Beskrivning 

Användarfel Problem uppstår på grund av användarens 

erfarenhet och kunskap, möjligtvis på grund 

av att användaren är van med annat 

gränssnitt. 

Gömda fel Gränssnittet ger inga indikationer att en 

funktion är tillgänglig eller hur den ska 

användas. 

Text- och ikonfel Placering, utseende och innehåll kan lätt 

misstolkas eller inte förstås alls. 

Sekvensfel Funktioner och operationer utförs i onaturlig 

ordning 

Fysiska krav Gränssnittet ställer för höga krav på 

användarens fysiska förmåga 

Feedbackfel Gränssnittet ger oklara indikationer av vad 

användaren gör eller har gjort 
Tabell 4. Problemkategorier (Källa: Bligård och Osvalder 2013) 

 

Sista fasen hanterar presentationen av resultatet från utvärderingen. I en ECW används 

informationen som fångats i utvärderingsfasen och resultatet presenteras i matriser. Alla 

användbarhetsfel som upptäcks har en kategori, en grad av allvarlighet och en beskrivning av 

problemet. De frågor som besvarats med en femma, vilket betyder att inget 

användbarhetsproblem är funnet, kommer inte att visas i matriserna då dessa konstrueras för att 

just belysa problem. Med dessa variabler kan man med hjälp av flera matriser betona olika 

aspekter av utvärderingen. Det kan både vara berikande att se vilken kategori av fel som anses 

mest allvarliga och vilken funktion som innehar flest av den problemtypen (Bligård och 

Osvalder 2013). 

5.4.2 Pilottest 

Innan vi utförde vår ECW utformade vi ett pilottest för att se om metoden skulle ge oss svar på 

de frågor vi var ute efter. Detta pilottest utfördes på en av de mjukvaror vars utvecklare vi 

intervjuat till vår studie. Vi konstruerade en kortversion av utvärderingen där endast en uppgift 

skulle utvärderas men samma frågor och format på utvärderingen följdes. Personen som utförde 

utvärderingen har läst människa-datorinteraktion på universitetsnivå och har ett års 

arbetslivserfarenhet inom systemutveckling vilket vi ansåg fullgoda kriterier att utföra 
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utvärderingen. Att testa metoden gav oss feedback på vilka delar av utvärderingen som var bra 

och vad som kunde underlättas för utvärderaren. Förändringarna som rekommenderas var en 

liten förändring till ordningsföljden på svaren samt förtydligande av frågorna. Insikten om att 

frågorna kunde vara svårtolkade gav till följd att vi diskuterade frågorna för att ha en klar 

definition av vad som efterfrågades i varje fråga. Denna diskussion gjordes för att vi skulle 

kunna bedöma mjukvarorna på ett jämlikt sätt. 

5.4.3 Utförande 

Då Enhanced Cognitive Walkthrough är en ganska uttömmande evalueringsmetod som kräver 

mycket resurser för att genomföra väljer vi att själva vara evaluerare. För att resultatet ska bli 

så noggrant gjord som möjligt och likaså jämbördigt kräver det enligt oss att samma evaluerare 

utför samtliga utvärderingar av de olika mjukvarorna. Detta är dock ingenting vi ser som en 

nackdel då resultatet blir av en djupgående karaktär kring användbarheten och stor möda 

kommer läggas på ett objektivt förhållningssätt.  

  

För varje mjukvara som ska testas kommer vi att följa de olika faserna för Enhanced Cognitive 

Walkthrough som beskrivs i metodbeskrivningen. Innan första fasen påbörjas kommer vi 

tillsammans definiera den tänkta användaren samt den avsedda användningen av mjukvara och 

i vilken kontext den används. Under förberedelsefasen kommer mjukvaran utforskas och ett 

antal kärnaktiviteter som utgör den huvudsakliga funktionaliteten kommer att specificeras. 

Dessa aktiviteter graderas utifrån hur viktiga de är och mycket vikt kommer att läggas på att 

välja aktiviteter som är representativa för mjukvarans avsedda användning. Det är viktigt att 

välja realistiska aktiviteter som är huvudsakliga systemfunktioner, men detta leder till en svår 

avvägning i grad av realism och dess komplexitet i utförandet kontra antalet aktiviteter som 

faktiskt kan täckas av utvärderingen (Wharton m.fl. 1992). Varje kärnaktivitet kommer sedan 

brytas ned på operationsnivå där varje operation som krävs för att genomföra aktiviteten är 

tydligt beskriven. För att få så korrekta kärnaktiviteter som möjligt kommer detta arbete utföras 

tillsammans då diskussion kan behövas för att bestämma vad som är en kärnaktivitet och inte. 

  

Efter föreberedelsefasen är avslutad kommer vi att påbörja utvärderingsfasen. För att täcka så 

många användbarhetsproblem som möjligt och för att minska påverkan på varandras resultat 

ska vi utföra våra utvärderingar enskilt. Enligt Nielsen (1994) så hittar olika människor olika 

brister i användbarheten vid en heuristisk utvärdering och det rekommenderas att ha fler än en 

utvärderare. Även om metoderna skiljer sig i utförande är ändå målet detsamma för en 

heuristisk utvärdering och en Cognitive Walkthrough, det vill säga finna 

användbarhetsproblem. Därför tänker vi utföra två utvärderingar separat för att täcka in så 

många användbarhetsproblem som möjligt. Vi tänker också utföra dessa utvärderingar enskilt 

för att minimera risken att påverka varandras resultat. I enhetlighet med det som förklaras i 

metodbeskrivningen kommer frågorna till samtliga funktioner och operationer besvaras och de 

användbarhetsproblem som hittas kommer att kategoriseras. Därefter kommer resultatet 

sammanställas i matriser för att kunna ge oss en god överblick över situationen gällande 

användbarhetsproblemen. 

  

Slutligen kommer vi att gå igenom resultaten från våra separata utvärderingar och diskutera 

dem för kommande analys. 
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5.5 Tillämpning av vårt teoretiska ramverk 

Vi kommer att tillämpa vårt teoretiska ramverk, som beskrivs mer utförligt i del 4.4, vid den 

deduktiva analysen av våra intervjusvar. På grund av att frågorna har utformats utifrån en 

mognadsmodell för användbarhet i open source, som i sin tur grundar sig i artikelserien som 

vårt teoretiska ramverk är baserat på, kommer vi på ett behagligt vis kunna utvinna de teman 

vi ämnar att hitta. Genom att applicera vårt teoretiska ramverk med dess nyckelfaktorer på våra 

svar från respondenterna kommer vi att kunna dra slutsatser om användbarheten i open source-

projekt. Uppfyllda nyckelfaktorer behöver nödvändigtvis inte betyda att ett projekt har god 

användbarhet, men mycket kommer att tyda på det. Vi kommer sedan kunna jämföra denna 

förväntade nivå av användbarhet med resultatet av vår Enhanced Cognitive Walkthrough. 
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6 Resultat och analys 

6.1 Urvalsresultat 

För att komma i kontakt med utvecklare valde vi som tidigare nämnt att posta trådar på forum 

samt satte oss i direkt förbindelse med utvecklare genom personliga förfrågningar via 

kontaktuppgifter från hemsidan Sourceforge. Foruminläggen gav knappt några svar och det 

resulterade i att förbindelser via Sourceforge blev vårt främsta tillvägagångssätt för att hamna 

i kontakt med utvecklare. 

  

Med hjälp av Sourceforge skickades e-postmeddelanden ut till 25 stycken unika 

huvudutvecklare av olika projekt. Utifrån dessa meddelanden fick vi tio svar tillbaka där 

utvecklarna uttryckte att de var positivt inställda till att bidra till vår uppsats genom en intervju. 

Till dessa personer skickades våra intervjufrågor (se bilaga 1) ut. Efter viss mailkorrespondens 

med följdfrågor fick vi slutligen fullständiga intervjusvar från åtta stycken utvecklare. 

  

Efter en översiktlig granskning av de åtta intervjusvaren kom vi fram till att vissa respondenter 

visserligen gav svar på det vi frågade efter, men på ett väldigt kortfattat vis. Vissa respondenter 

gav oss alltså inte tillräckligt utförliga svar för att vi skulle på ett adekvat vis kunna utföra en 

analys. Vidare märktes under förberedelsefasen av vår Enhanced Cognitive Walkthrough, där 

huvudfunktionaliteten ska specificeras, att några mjukvaror antingen hade för lite funktioner att 

faktiskt utvärdera eller att de krävde för mycket domänkunskap som inte tillät oss att göra en 

rättvis utvärdering. Efter denna reflektion i kombination med tidsramen kom vi fram till att två 

projekt hade intervjusvar som var tillräckliga och likaså en mjukvara som gick att utvärdera. 

Dessa två mjukvaror refererar vi hädanefter till som mjukvara A och mjukvara B. 

6.2 Mjukvara A 

Mjukvara A är en lösenordshanterare där användaren kan lagra lösenord i en krypterad databas. 

Databasen kan sedan låsas upp med ett huvudlösenord eller nyckelfil. Lösenorden kan skrivas 

in manuellt eller genereras av applikationen för ökad säkerhet. Den undersökta mjukvaran är 

en mycket populär sådan med ett snitt på 670 000 nedladdningar per månad det senaste året, 

räknat från 12 maj 2017. Utvecklaren vi intervjuade gällande mjukvara A är huvudutvecklare 

för projektet och är ensamt ansvarig för utvecklingen av kärnapplikationen. 

  

Vår avsedda användare för denna mjukvara är en desktopanvändare med ett 

Windowsoperativsystem. Användaren har en god datorvana och är familjär med 

krypteringstermer, men har inte tidigare använt en lösenordshanterare. Användaren antas 

använda mjukvaran i hemmiljö utan yttre påverkan eller stress som skulle försvårat utförandet 

av uppgifterna. 

6.2.1 Karakteriserande användbarhetsfaktorer 

Respondentens långa erfarenhet inom mjukvaruutveckling har lett till vad hen själv beskriver 

en grundförståelse för användbarhet på ett praktiskt plan. Ingen utbildning inom människa-
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datorinteraktion har lett till en begränsad kunskap om användbarhet från ett teoretiskt 

perspektiv.  

  

Utvecklaren är av åsikten att användbarhet generellt är viktigt men att det är beroende på 

mjukvaran som utvecklas. Hen exemplifierar detta med att en krypteringsmjukvara inte är i 

stort behov av användbarhet och nästan uteslutande bör lägga resurser på säkerhet medan en 

mer allmän applikation som en Microsoft Office-klon behöver allokera mer resurser på 

användbarhet. Respondenten menar att utvecklare i mindre projekt är sällan MDI-experter och 

saknar resurser för att fokusera på användbarhet, ju större projektet är desto större chans är det 

för en god användbarhet. 

  

Vi anser att hanterandet av användarkrav i detta projekt är god och leder till att den 

nyckelfaktorn är uppfylld. Responden är av åsikten att användarkrav är viktigt för en mjukvaras 

framgång. En viss distinktion görs dock mellan olika krav, där hen menar att det är främst 

skäliga användarkrav som ska implementeras. Med skäliga krav menas i detta fall funktioner 

som gynnar den breda massan, inte enbart ett fåtal användare (även om användbarheten skulle 

öka för dem). Funktionalitet som grundar sig i oskäliga krav och likaså när mjukvaran 

interagerar med andra applikationer implementeras istället med plugin-program. De initiala 

användarkraven kom respondenten själv fram till genom att fråga sig själv hur hen själv ville 

att mjukvaran skulle fungera. Därefter har många funktioner blivit tillagda genom feedback 

från användare.  

  

Feedback från användare och felrapportering samlas i detta projekt in på samma vis, där 

användare kan lägga upp sina åsikter och rapporter om fel i mjukvarans diskussionsforum 

alternativt i ett särskilt ärendehanteringssystem. Båda dessa plattformar ligger dock på  

webbplatsen SourceForge. Feedback från användare är enligt respondenten väldigt viktigt då 

de ligger till grund för många funktioner i mjukvaran. Utvecklaren hävdar också att det är 

utifrån feedback från användare som användbarhet främst förbättras. Vidare säger hen att 

felrapportering är en oerhört viktig del i projektet och att lösa buggar i mjukvaran har en högre 

prioritet än att lägga till ny funktionalitet. Användbarheten är dock enligt respondenten 

ingenting som generellt sett påverkas av felrapportering och fixandet av buggar, då just det är 

mer inriktat på att lösa ett funktionellt problem. Feedback från användare och felrapportering 

hanteras via lämpliga kanaler och är någonting som det tas mycket hänsyn till i projektet. 

Utifrån intervjusvaren bedömer vi att dessa nyckelfaktorer är uppfyllda. 

  

Som tidigare nämnt är respondenten ensam utvecklare av själva kärnapplikationen men det 

finns många människor involverade i projektet. Kontributörer kan exempelvis vara översättare 

för att tillåta flera människor att ta del av programvaran, utvecklare som arbetar med att porta 

mjukvaran till nya plattformar och utvecklare som bygger plugins till applikationen. Oavsett 

hur användbara olika plugins och portningar är listas alla på mjukvarans hemsida. Det är okänt 

för respondenten hur goda kontributörernas kunskaper om användbarhet är och det ställs heller 

inga krav på sådant vetande. Projektet följer ingen specifik designprincip eller designstrategi 

utan hen har använt sunt förnuft och erfarenheter för att utforma mjukvaran efter vad som 

ansetts rimligt. Nyckelfaktorn användbarhetskunskaper bedömer vi som ouppfylld på grund av 

att teoretisk kunskap saknas och att ingen specifik designprincip eller designstrategi följts. 

  

Projektet har dokumentation som är upprättad och underhållen av respondenten själv. I vissa 

fall kommer användare med feedback om dokumentationen, vilket respondenten ofta tar hänsyn 

till och anammar deras synpunkter. Eftersom mjukvaran har en dokumentation som är 
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användarcentrerad och ständigt förbättras bedömer vi att nyckelfaktorn dokumentation är 

uppfylld. 

  

På frågan gällande användbarhetstestning svarar respondenten att ingen sådan testning utförs 

inom projektet. Användbarheten förbättras alltså inte via några formella tester utan sker 

generellt sett genom feedback från användare. Användbarhetstestning bedöms således som 

ouppfylld. 

  

I utformningen av sin mjukvara försöker hen följa Microsofts riktlinjer för användargränssnitt 

och tar dessutom inspiration av designen från andra populära mjukvaror. Mjukvaran använder 

till väldigt stor del standarddesignen för Windows gränssnittselement, vilket enligt 

respondenten många användare inte ser som estetiskt tilltalande. Hen är dock inte förtjust i en 

mer modern layout av gränssnittet och kommer att fortsätta att sträva efter en 

Windowsstandardiserad utformning. Nyckelfaktorn attractiveness är därmed ouppfylld, då 

utvecklaren visserligen följer vissa riktlinjer för användargränssnittet men lägger ingen vikt vid 

att göra mjukvaran attraktivt för användaren. 

  

Gällande nyckelfaktorerna learnability, understandability och operability har respondenten en 

tydlig inställning. Hen är öppen för förslag när det gäller att göra mjukvaran mer lättillgänglig 

och enklare att lära sig, men håller samtidigt fast vid att mjukvaran är skapad och designad för 

användare med god datorvana. Operability och understandability är enligt respondenten det 

som prioriteras mest, eftersom utvecklarens mål är att skapa en säker och kraftfull 

lösenordshanterare. Hen säger vidare att funktionalitet inte kommer offras för en bättre 

användbarhet. Utifrån dessa svar kommer vi fram till att nyckelfaktorerna understandability 

och operability är uppfyllda, medan learnability är ingenting som utvecklaren väljer att arbeta 

med och är således inte uppfyllt. 

  

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår bedömning av intervjusvaren konstatera att sex 

nyckelfaktorer anses uppfyllda och fyra faktorer ses vara ouppfyllda. Detta resultat predicerar 

att mjukvarans användbarhet inte är utmärkt, men samtidigt inte heller är undermålig. Vi 

förväntar oss alltså att användbarheten i mjukvaran kommer vara på en godkänd nivå, men inte 

så mycket mer än så. Vissa nyckelfaktorer har av respondenten medvetet bortprioriterats för att 

högre fokus ska kunna läggas på faktorer som gynnar mjukvarans målgrupp. 

6.2.2 Observerad användbarhet 

För att utföra vår Enhanced Cognitive Walkthrough valde vi ut sex stycken kärnaktiviteter för 

mjukvara A. Dessa aktiviteter fann vi återspegla huvudfunktionaliteten i mjukvaran och vad en 

normal användare kan förvänta sig att göra. Aktiviteterna bröts sedan ned på operationsnivå, 

där varje aktivt val i interfacet resulterade i en operation som utvärderades. Utförandet av 

utvärderingen skedde separat för att minimera påverkan av varandra. Vi jämförde sedan 

resultaten med varandra och diskuterade de funna användbarhetsproblemen. De fullständiga 

resultaten finns presenterade i matriser i bilaga 2. 

  

Mjukvara A har generellt sett ett väldigt bra gränssnitt med ett lågt antal användbarhetsfel. De 

problem relaterade till användbarhet vi hittade hade en låg allvarlighetsgrad och påverkade 

alltså inte chansen för en användare att lyckas med funktionerna nämnvärt. Detta är någonting 

som förtydligas i tabell 5 nedan, som visar att samtliga av de funna problemen inom 

användbarheten var av de lägsta allvarlighetsgraderna tre och fyra. 
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Aktiviteternas 

betydelse 

Allvarlighet hos användbarhetsproblem 

1 Hög 2 3 4 Låg 

1 Hög 0 0 2 9 

2 0 0 3 3 

3 0 0 2 2 

4 0 0 3 5 

5 Låg 0 0 0 0 
Tabell 5. Allvarlighet hos användbarhetsproblem kontra aktiviteternas betydelse 

 

De mest frekventa kategorierna var text- och ikonfel samt feedbackfel. Allvarligheten var av 

låg karaktär så det gav inte användaren stora svårigheter. Användbarheten kunde dock 

förbättras om det gavs mer feedback när en funktion fullbordats samt att vissa symboler och 

texter inom mjukvaran var otydliga. Även om man lätt kunde navigera i gränssnittet behövdes 

i några fall extra utforskande på grund av tvetydighet i text för att målet skulle uppnås. 

  

Någonting som också kan utläsas från tabell 5 är att den aktivitet med högst betydelse har också 

högst antal fel. Viktigt att notera är dock att dessa fel, precis som för de andra aktiviteterna, har 

en låg allvarlighetsgrad. Gällande aktiviteten med högst betydelse var en majoritet av 

användbarhetsfelen som vi fann där av karaktären feedbackfel. Vi tror att de flesta felen som 

hittades var av denna typ på grund av att de är relaterade till huvudfunktioner. Vi menar att 

utvecklaren medvetet skurit ned på mängden feedback under operationerna till dessa aktiviteter 

för att på så sätt kunna effektivisera användningen av mjukvaran. De funktioner vi gav högsta 

betydelse är sådana som kommer att utföras ofta av användaren och likaså är viktiga för den 

avsedda användningen, vilket innebär att de bör kunna genomföras så smidigt som möjligt. En 

stor mängd feedback är alltså egentligen bara nödvändigt de första gångerna som mjukvaran 

används, därefter kommer användaren ha lärt sig funktionerna och är således inte i behov av en 

kontinuerlig feedback i interaktionsledet. 

  

Till viss del bjöd mjukvaran på gömd funktionalitet som kan hindra arbetsflödet. Gränssnittet i 

sig är ganska enkelt med ett fåtal funktioner så detta hindrande blev marginellt. De problem 

som krävde extra utforskning av gränssnittet klarades upp enkelt. För en frekvent användare av 

mjukvaran kommer alltså dessa problem inte märkas av men om man använder den väldigt 

sporadiskt kan viss svårighet upplevas vid användning. 

  

Sammanfattningsvis har vi observerat att mjukvara A har mycket god användbarhet. Felen är 

fåtaliga och de användbarhetsproblem som har funnits har haft en låg allvarlighetsnivå. 

Feedback- och textfel är de typerna av problem vi främst observerat i vår Enhanced Cognitive 

Walkthrough, men som tidigare nämnt kan vissa av dessa problem härledas till ett medvetet val 

av utvecklaren gällande effektivisering av användningen. 

6.2.3 Faktorer i relation till observerad användbarhet 

Analysen av intervjun och utvärderingen av mjukvaran gav resultat med vissa skillnader. Från 

intervjun förväntades en medelgod användbarhet som varken skulle ge höga eller låga resultat 

av utvärderingen. Den observerade användbarheten från vår ECW visade att mjukvaran hade 

mycket god användbarhet. Tillsammans med intervjuanalysen kan många av de problem 

gällande användbarheten vi fann förklaras. 
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I vår intervju med utvecklaren av den undersökta mjukvaran kom det fram att hen har skapat 

ett gränssnitt som är avsett för avancerade användare. Utvecklaren fastställde bland annat att 

mjukvarans funktionalitet inte kommer offras för en bättre användbarhet, vilket är ett ganska 

tydligt ställningstagande kring hens förhållande till användbarhet. Detta är någonting som 

bekräftades i den faktiska observerade användbarheten i vår Enhanced Cognitive Walkthrough, 

där denna inställning genomsyrade upplevelsen av mjukvarans gränssnitt. De främsta 

användbarhetsfelen vi hittade var, utöver text- och ikonfel, relaterade till feedback och gömd 

funktionalitet. I vår ECW nämndes att vi tror att utvecklaren medvetet skurit ned på mängden 

feedback för att effektivisera användningen av mjukvaran samt att det finns viss gömd 

funktionalitet som kan märkas av vid sporadisk användning. Detta går hand i hand med 

inriktningen till mer avancerade användare som nämndes i intervjun, då det är mer novisa 

användare som kommer lida av dessa problem. Att utvecklarens arbetssätt bortser från 

användbarhetsfaktorn learnability menar vi leder till en försämrad användbarhet. 

  

Av felen som hittades var text- och ikonfel vanliga. Respondenten förklarade att hen försökte 

följa Microsofts riktlinjer gällande utformning samt använde sig av standard gränssnittselement 

för Windows. Detta klargör till viss del varför gränssnittet har den utformning det har och även 

om vissa symboler var otydliga kan det förklaras med att utvecklaren vill vara konsekvent i 

designen. Att hen inte heller lägger någon vikt vid att mjukvaran ska vara attraktiv menar vi är 

orsaken till att symbolerna används. Vi ser alltså ett samband mellan avsaknaden av faktorn 

attractiveness och de funna text-och ikonfelen. 

  

I vår intervju uttalade sig respondenten om att hen inte har någon utbildning inom människa-

datorinteraktion och har således en begränsad kunskap om användbarhet från ett teoretiskt 

perspektiv. Hen menade dock att den långa erfarenheten som mjukvaruutvecklare har ändå lett 

till en grundförståelse för användbarhet på ett praktiskt plan. Att de låga teoretiska kunskaperna 

om användbarhet och likaså endast sex uppfyllda nyckelfaktorer för ökad användbarhet ändå 

ledde till en väldigt god observerad användbarhet är i synnerhet någonting vi finner intressant.  

  

Utvecklaren följde som tidigare nämnts inte heller några designprinciper eller designstrategier 

vid utformandet av sin mjukvara, utöver Microsofts riktlinjer för användargränssnitt och viss 

inspiration från andra populära mjukvaror. Lärdomar från tidigare mjukvaruprojekt tror vi i 

detta fall var starkt bidragande till den mycket goda observerade användbarheten. Avsaknaden 

av teoretiska användbarhetskunskaper visade sig i detta fall inte vara en avgörande faktor. Det 

kan också vara så att utvecklaren undermedvetet följer teoretiska grunder inom 

gränssnittsdesign och användbarhet tack vare sin tidigare erfarenhet inom utveckling och att 

det då är djupt rotat i hens arbetssätt.  

  

Ingen formell användbarhetstestning görs inom projektet, men ändå uppnår projektet mycket 

god observerad användbarhet. Att det inte verkar behövas tester härleder vi till att 

användarbasen är så pass stor och att det finns bra kanaler för användare att ge feedback. En 

stor mängd feedback verkar således vara tillräckligt för att lösa problem med användbarheten 

utan att behöva kompletteras med formella tester. Respondenten klargör också att 

användarfeedback är det vanligaste skälet till att utveckla användbarheten. 

  

Sammanfattande kan vi säga att projektets observerade användbarhet överträffar vad vi 

förväntade oss utifrån faktorerna som var ouppfyllda. Från vår intervju med utvecklaren till 

mjukvara A kunde vi utröna att de användbarhetsfaktorer som saknades i projektet var 



25 

learnability, attractiveness, användbarhetskunskaper och användbarhetstestning. Vi menar att 

främst learnability och attractiveness ligger till grund för mjukvarans användbarhetsproblem. 

Avsaknaden av användbarhetskunskaper leder inte till användbarhetsproblem då tidigare 

erfarenheter med användbarhet tillgodoser behovet av kunskaper. Faktorn 

användbarhetstestning bedömdes också som ouppfylld men tillräckligt mycket feedback menar 

vi åtgärdar de problem som bristen av testning skulle orsakat. 

6.3 Mjukvara B 

Mjukvara B är en mjukvara som kan användas som ett verktyg för filarkivering. Mjukvaran kan 

hantera många olika arkiveringsfiltyper och göra många olika operationer, så som att extrahera, 

skapa, konvertera, ta bort, dela upp och foga samman arkiveringsfiler. Utöver denna 

huvudfunktionalitet kan man i mjukvaran också nyttja mycket annan funktionalitet som 

exempelvis att kryptera filerna och manipulera bilder. Mjukvara B är populär och har ett snitt 

på 28 000 nedladdningar per månad det senaste året, räknat från 12 maj 2017. Utvecklaren som 

intervjuades om mjukvara B är projektets enda utvecklare, även om hen tar emot 

kodkontributioner och integrerar andras bidrag till projektet. 

  

Den avsedda användaren för denna mjukvara är en desktopanvändare med ett behov av att 

hantera arkivfiler. Användaren har en god datorvana och kan med enkelhet navigera i 

Windowsapplikationer. Användandet antas ske i hemmiljö utan stress eller yttre påverkan som 

skulle försvårat uppgifterna för användaren. 

6.3.1 Karakteriserande användbarhetsfaktorer 

Mjukvara B är den första mjukvara som respondenten utvecklat som framgångsrikt lockat 

användare och etablerat en signifikant användarbas. Hen saknade tidigare erfarenheter gällande 

att arbeta med användbarhet generellt men också att hantera användare och ta emot feedback 

och användarkrav. Respondenten har ingen tidigare utbildning kring människa-datorinteraktion 

som skulle gett något teoretisk kunskap heller. Således har utvecklarens kunskaper om 

användbarhet vuxit i takt med att projektet har utvecklats. 

  

Respondenten är av åsikten att användbarhet är en nyckelfaktor för att bygga en användarbas 

och starta en positiv feedbackcyke. Fler användare ger möjligheter att förstå olika behov och 

olika användningsområden för applikationen, och därmed mer stöd för att förbättra mjukvaran. 

Hen är medveten om att inte alla användares behov kan tillgodoses och beskriver användbarhet 

som en komplex uppgift som innebär att försöka balansera behoven för att tillfredsställa så 

många som möjligt. Hur mycket resurser som bör läggas på användbarhet tycker respondenten 

varierar beroende på projektet. Hen poängterar att mjukvaror som är ämnade för interaktiv 

användning av slutanvändare med olika behov och kunskaper bör behandla användbarhet som 

en av de faktorer som ges mest resurser. 

  

Till mjukvara B samlas användarkrav främst in genom att utvecklaren simulerar olika scenarios 

en användare kan ställas inför, för att sedan utifrån det försöka definiera hur arbetsflödet i 

mjukvaran bör utformas. Efter det hanterar hen användarkrav som kommit in via projektets 

ärendehanteringssystem på SourceForge och e-post. Inspiration tas också genom att titta på hur 

liknande mjukvaror löst dylika implementeringar av önskade funktioner. Dessa användarkrav 
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uppdateras och verifieras vid varje utvecklingscykel. Respondenten anser att förståelsen för vad 

en användare förväntar sig av mjukvaran ökar markant med hjälp av användarkrav. Utifrån 

dessa svar anser vi att nyckelfaktorn användarkrav är uppfylld. 

  

Feedback är en nyckelfaktor vi anser vara uppfylld i detta projekt. Respondenten föredrar att 

samla in feedback från användare genom e-post, då det enligt respondenten skapar en mer 

personlig och flexibel interaktion mellan slutanvändaren. Utöver e-post används också 

projektets ärendehanteringssystem på SourceForge för insamling och hantering av feedback. 

Eftersom respondentens mjukvara är inriktad till slutanvändare är hen av åsikten att feedback 

är väldigt viktigt. Hen berättar vidare att genom feedback kan man förstå hur mjukvaran 

kommer att användas, vad som förväntas av den, hur den kommer att utforskas och hur 

användare kommer att lära sig att använda mjukvaran. 

  

Felrapportering från användare anser respondenten vara viktigt i utvecklandet av mjukvaran 

och även det hanteras via projektets ärendehanteringssystem på SourceForge. Respondenten 

tycker att det är ett bra sätt att hantera buggar på då det underlättar insamlandet och ger 

möjlighet till att enkelt kunna hålla reda på felen. Vi anser att insamlandet och hanterandet av 

felrapporteringar från användare behandlas på ett adekvat vis och således är den nyckelfaktorn 

uppfylld. 

  

Respondenten är ensamt ansvarig för utvecklingen av mjukvaran även om hen tar emot kod 

från kontributörer som integreras i projektet av hen själv. Kodbidragen som sänds till projektet 

har inga krav på sig gällande användbarhet. Ingen specifik designprincip följs heller i projektet 

utan utvecklingen sker i enlighet med vad respondenten finner lämpligt. Eftersom 

respondentens egen kunskap om användbarhet inte är hög samt avsaknaden av designprinciper 

i utvecklingen bedömer vi faktorn användbarhetskunskaper som ouppfylld. 

  

Projektets dokumentation hanteras och uppdateras av respondenten själv. Uppdateringarna av 

dokumentationen sker i slutet av varje utvecklingscykel och innan dokumentationen ändras 

verifieras förändringarna i mjukvaran med hjälp av användarfall. Detta menar hen är ett sätt att 

säkerställa att manualen korrekt representerar hur mjukvaran kan användas. Det tillåter också 

reflektion om förändringarna i mjukvaran var lämpliga. Vi anser därmed att mjukvara B har 

uppfyllt faktorn dokumentation. 

  

Från respondentens svar kan vi utröna att inga formella användbarhetstester av mjukvaran 

utförs. Respondenten menar att mjukvarans användbarhet testas genom att hen försöker förstå 

användarens förväntningar och därefter avväga vilka av dessa förväntningar som bör 

tillfredsställas. Detta är dock inte någonting som vi anser är tillräckligt för att testa 

användbarheten i en mjukvara och således är vår uppfattning att den nyckelfaktorn ej är 

uppfylld. 

  

Gällande nyckelfaktorn attractiveness berättar respondenten att det finns många alternativa 

mjukvaror som har liknande funktionalitet och därför är det viktigt att användarupplevelsen är 

behaglig. Mjukvaran måste enligt respondenten således vara estetiskt tilltalande, för att 

uppmuntra nya användare att testa den. Respondenten hävdar alltså att attractiveness är 

eftersträvat och att signifikanta resurser läggs på det. Nyckelfaktorn attractiveness är därmed 

uppfylld. 
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Respondenten är av åsikten att mjukvara som är inriktad till slutanvändare bör vara lätt att lära 

sig för nya användare. Hen säger dock samtidigt att enkelhet aldrig ska hindra en mer avancerad 

användare att utforska och nyttja avancerade funktioner i mjukvaran. För att hantera detta 

berättar respondenten att många processer i mjukvaran utformas på ett sådant vis att enbart den 

mest relevanta informationen åskådliggörs, medan andra funktioner ska enkelt vara tillgängliga 

för mer avancerade användare. Hen menar att det i slutändan till stor del handlar om att separera 

funktioner från information i gränssnittet. Utifrån dessa svar finner vi att learnability är 

någonting som läggs stor vikt vid i mjukvara B och den nyckelfaktorn är därför uppfylld. 

  

Dagens användare av mjukvaror saknar enligt respondenten sällan tidigare kontakt med teknik. 

I många fall har de också erfarenheter med liknande mjukvaror eller andra mjukvaror på samma 

plattform. För att uppnå god understandability försöker hen att använda metaforer som 

överensstämmer med vad användare redan förväntar sig. Hen påpekar också att 

understandability tillsammans med learnability är starkt kopplat till god användbarhet. Vi 

bedömer nyckelfaktorn understandability som uppfylld. 

  

Operability är enligt respondenten essentiell när det gäller att nå en god användbarhet. Hen 

säger vidare att operability är den aspekten av användbarhet som det läggs störst vikt vid i 

mjukvara B. Utöver detta kan vi dock inte få ut något mer från respondentens svar kring den 

nyckelfaktorn, då hen inte förtäljer i sina svar hur arbetet med operability faktiskt återspeglas i 

mjukvaran. Vi kan således inte bedöma om den nyckelfaktorn är uppfylld eller ej och lämnar 

den obesvarad. 

  

Sammanfattningsvis kan vi från analysen av intervjusvaren notera att sju nyckelfaktorer anses 

uppfyllda, två stycken anses ouppfyllda och en faktor kunde inte bedömas. Operability kunde 

inte bedömas och lämnas därför utanför analysen. Vi förväntar oss att mjukvara B ska ha god 

användbarhet utifrån denna analys. Utvecklaren är medveten om att mjukvara aldrig kommer 

att tillfredsställa alla användare och ser hanteringen av användbarhet som ett iterativt arbete. 

6.3.2 Observerad användbarhet 

Till vår Enhanced Cognitive Walkthrough av mjukvara B valde vi ut sju stycken kärnaktiviteter. 

De valda aktiviteterna reflekterar de huvudsakliga funktionerna i mjukvaran samt några mindre 

viktiga exempel på vad man kan åstadkomma i programmet. Detta urval grundade sig i att vi 

ville få en bra helhetsbild av mjukvarans aktiviteter som tillåter oss att göra en rättvis 

bedömning av användbarheten. Funktionerna bröts sedan ned på operationsnivå, där varje 

aktivt val i mjukvarans gränssnitt resulterade i en operation som utvärderades. Efter 

genomförandet av de separata utvärderingarna jämfördes resultaten och de funna 

användbarhetsproblemen diskuterades. De fullständiga resultaten finns presenterade i matriser 

i bilaga 3. 

  

Generellt sett fann vi att användbarheten i mjukvara B nådde en godtagbar nivå men inte helt 

utan problem. I stora drag grundades problemen i en inkonsekvent design där brist på ledtrådar 

och dåliga indikationer om hur uppgifter skulle utföras försvårade användandet. Detta medförde 

att mjukvaran kräver mycket utforskande innan användaren bekvämt kan navigera gränssnittet. 

Text- och ikonfel var den vanligaste typen av fel och var ofta exempel på den inkonsekventa 

utformningen. Ett fåtal problem som återfanns i mjukvaran var dock av hög allvarlighet och 

användbarheten i sig var på en acceptabel nivå. 
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Samtliga funktioner med observerade användbarhetsproblem hade gömda fel i sig. Dessa 

gömda fel karaktäriserades i mjukvara B genom att användaren ofta hade svårt att hamna rätt i 

mjukvarans interaktionsled utan viss utforskning. Uppkomsten av gömda fel beror enligt oss på 

att mjukvaran inte är konsekvent utformad, där vissa funktioner utförs på ett särskilt vis medan 

andra aktiviteter görs på ett helt annat sätt. Vidare fann vi genomgående under vår Enhanced 

Cognitive Walkthrough att mjukvara B har väldigt mycket funktionalitet. Vi anser att det finns 

ett samband mellan denna höga mängd funktioner och den inkonsekventa designen, där alla 

funktioner helt enkelt inte får plats i gränssnittet utan måste läggas bakom flera lager av 

menyval. Detta förklarar i sin tur de observerade gömda felen.  

  

De flesta fel som upptäcktes i utvärderingen hamnade i kategorin text- och ikonfel. Knappar i 

mjukvaran såg ofta olika ut i olika funktioner och det var inte alltid klart vad som var en knapp 

och vad som bara var text. Texter var i många fall otydliga och i vissa fall direkt missvisande 

vilket kan göra det svårt för initiala användare. Problem av denna typ förbises enkelt av vana 

användare men sänker såväl learnability som understandability för mjukvaran.  

  

82 % av de mest betydande användbarhetsproblem, det vill säga problem med en 

allvarlighetsgrad ett eller två, hittades i funktioner som hade en medel till låg grad av betydelse 

för mjukvaran. Detta klarläggs mer tydligt i tabell 6 nedan, där nio av elva mest allvarliga 

användbarhetsproblem finns i betydelsegraderna 3 och 4. Vad detta beror på är ganska svårt att 

klargöra, men en förklaring skulle kunna vara brist på resurser i projektet. De aktiviteter med 

lägre betydelse i mjukvaran skulle kunna ha prioriterats bort då de inte i bidrar lika mycket till 

huvudfunktionaliteten. 

 

Aktiviteternas 

betydelse 

Allvarlighet hos användbarhetsproblem 

1 Hög 2 3 4 Låg 

1 Hög 0 2 5 12 

2 0 0 0 0 

3 2 2 4 5 

4 0 5 6 0 

5 Låg 0 0 4 0 
Tabell 6. Allvarlighet hos användbarhetsproblem kontra aktiviteternas betydelse 

 

Sett till mjukvarans mest betydande aktiviteter, alltså i nivå ett, upptäcktes ett relativt stort antal 

fel. Felen var dock av låg allvarlighetsgrad och påverkar inte funktionaliteten särskilt mycket. 

Det är främst nya användare dessa problem kan utgöra ett hinder för då erfarenhet med 

mjukvaran kommer göra dessa försumbara. Trots detta är det värt att poängtera att 

huvudfunktionerna hos en mjukvara oftast är vad som lockar nya användare och det är viktigt 

att de är användbara. 

  

Sammanfattningsvis har vi observerat att användbarheten i mjukvara B är på en godkänd nivå. 

För att nå en bra nivå av observerad användbarhet krävs dock en del arbete, där de främsta 

användbarhetsproblemen vi fann var på grund av en inkonsekvent design som försvårade 

användandet av mjukvaran. Denna inkonsekventa design var främst till följd av gömd 

funktionalitet samt text-och ikonfel. Majoriteten av felen som upptäcktes i de mest betydande 

aktiviteterna hade dock en låg allvarlighetsgrad. 
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6.3.3 Faktorer i relation till observerad användbarhet 

Från analysen av intervjun förväntade vi oss att mjukvara B skulle ha god användbarhet. Vår 

ECW som utvärderade den faktiska användbarheten i mjukvaran visade inte samma goda 

användbarhet. Istället visade utvärderingen att mjukvaran endast uppnådde en acceptabel nivå 

av användbarhet. Nedan följer förklaringar på vad vi menar är orsaker till de 

användbarhetsproblem vi kunde hitta. 

  

Något vi fann genomgående under vår Enhanced Cognitive Walkthrough var att mjukvara B 

har en inkonsekvent design med många gömda fel där gränssnittet inte ger några indikationer 

att en funktion är tillgänglig eller hur den ska användas. Vi upplevde under vår ECW att 

mjukvaran hade väldigt mycket funktionalitet i sig, vilket gör det svårt att presentera all 

funktionalitet på ett enkelt vis. I sina intervjusvar nämner respondenten att enkelhet aldrig ska 

hindra en mer avancerad användare att utforska och utnyttja avancerade funktioner i mjukvaran. 

Hen hanterar detta genom att endast den mest relevanta informationen visas upp i gränssnittet, 

medan andra funktioner enkelt ska vara tillgängliga för mer avancerade användare. 

Respondenten väljer alltså att arbeta med att separera information från funktionalitet, vilket vi 

menar i detta fall blir lidande för mer avancerade användare. Respondenten misslyckas enligt 

oss med detta arbetssätt vilket leder till att funktioner som inte är en del av den huvudsakliga 

funktionaliteten blir undangömda bakom flera lager av menyer, på ett inkonsekvent och 

ologiskt vis. 

  

Den inkonsekventa designen återfinns också i de text- och ikonfel vi upptäckt under 

utvärderingen. Många gånger under utvärderingen upptäcktes knappar och ikoner som inte 

följde designen i resten av mjukvaran. Knappar kunde ibland också misstas för texter och ofta 

var texterna inte tillräckligt beskrivande. Både learnability och understandability blir lidande 

av detta. Respondenten nämner dessa som viktiga punkter och nämner att de arbetas med i 

projektet. Vi menar då att eftersom hen arbetar med punkterna och anser att de är viktiga men 

ändå brister i utförandet är det en avsaknad av kunskap om användbarhet som ligger till grund 

för problemen. 

  

Denna bristande kunskap om användbarhet anser vi till stor del ligga bakom många av de 

problem som vi upptäckte i utvärderingen. Även om respondenten avser att göra mjukvaran 

användbar blir just användbarheten bristande om hen saknar kunskap om vad som är 

användbart. Från intervjun fann vi goda skäl att tro att mjukvaran skulle ha god användbarhet 

då respondenten beskrivit arbetssättet på ett sådant sätt att de flesta nyckelfaktorer ansågs vara 

uppfyllda. Att användbarheten skiljde sig i vår ECW tyder på att respondenten anser sig ha god 

syn på hur man faktiskt ska jobba med användbarhet men att kunskaperna om vad som är 

användbart inte är korrekta. För att definiera hur arbetsflödet i mjukvaran bäst bör utformas 

väljer respondenten främst att använda sig av användarscenarion som hen själv går igenom. 

Den nämnda bristen på kunskap samt risken att förbise enkla problem på grund av vana att 

arbeta med mjukvaran menar vi bidrar till problemen som hittas. Genom att låta någon 

utomstående gå igenom användarscenarion skulle nya perspektiv kunna ges till utvecklaren. 

  

I vår intervju med utvecklaren till mjukvara B beskrevs användbarhetstester som att hen 

försöker få en förståelse för användarnas förväntningar och därefter avväga vilka av dessa 

förväntningar som bör tillfredsställas. Vi anser dock inte att detta tillvägagångssätt för testning 

är tillräckligt för att kunna få en uppfattning om hur användbarheten är i mjukvaran. I vår 

Enhanced Cognitive Walkthrough fann vi exempelvis att de aktiviteter med en betydelsenivå 
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tre hade två problem med en allvarlighetsgrad ett samt två problem med en allvarlighetsgrad 

två (se tabell 6). Då dessa fel är allvarliga och påverkar användbarheten stort är chansen högre 

att de hade uppmärksammats om ett noggrant användbarhetstest hade utförts. Vi ser alltså ett 

samband med uppkomsten av vissa fel och att inga formella test av användbarhet utförs i 

projektet. 

  

Sammanfattningsvis skiljer sig den observerade nivån av användbarhet i mjukvara B mot vad 

de karakteriserande användbarhetsfaktorerna tyder på. Vi förväntade oss en god nivå av 

användbarhet utifrån vår intervjuanalys, medan den observerade nivån av användbarhet bara 

hamnade på en acceptabel nivå.  I intervjun med utvecklaren till mjukvara B kunde vi se att 

faktorerna användbarhetskunskaper och användbarhetstester var ouppfyllda. Dessa faktorer 

menar vi också ligger till grund för de observerade användbarhetsproblem vi fann i vår ECW. 

Vi fann vidare också att två uppfyllda faktorer var lidande i den observerade användbarheten, 

nämligen learnability och understandability. Dessa aspekter menar vi dock blev bristande på 

grund av otillräcklig kunskap om användbarhet hos utvecklaren. 

6.4 Övergripande resultat 

I mjukvara A fann vi att fyra faktorer var ouppfyllda. Vi förväntade oss en acceptabel nivå av 

användbarhet från analysen av intervjun men från vår ECW kunde vi bedöma användbarheten 

som väldigt god. De faktorer som var ouppfyllda var learnability, attractiveness, 

användbarhetskunskaper och användbarhetstestning. Learnability och attractiveness fann vi var 

orsaker till användbarhetsproblem. Användbarhetskunskaper och användbarhetstestning 

bedömdes ouppfyllda men trots detta bidrog de inte till några användbarhetsproblem på grund 

av tidigare erfarenhet med användbarhet och mycket feedback. 

  

I vår analys av intervjun med utvecklaren till mjukvara B fann vi att faktorerna 

användbarhetskunskaper och användbarhetstester var ouppfyllda. Utifrån respondenten 

förväntade vi oss alltså en god användbarhet, då resterande faktorer ansågs vara uppfyllda 

bortsett från en faktor som inte kunde bedömas. Den observerade användbarheten visade sig 

dock endast vara på en acceptabel nivå, vilket vi menar berodde på brister i faktorerna 

understandability, learnability, användbarhetskunskaper och användbarhetstestning. 

  

Gemensamt för mjukvara A och B var att de båda hade problem med användbarhet som 

karakteriserades av learnability, användbarhetskunskaper och användbarhetstestning. Den 

observerade användbarheten kunde inte prediceras med hjälp av de uppfyllda nyckelfaktorerna 

i någon av mjukvarorna. I mjukvara A överträffade den observerade användbarheten vad vi 

predicerade. I mjukvara B blev resultatet omvänt, vi predicerade en högre nivå av användbarhet 

än vad vi kunde observera i utvärderingen. Vi kan således inte förlita oss på att endast dessa 

nyckelfaktorer korrekt kommer att predicera användbarhet, man måste även ta hänsyn till 

underliggande variabler som påverkar faktorerna för att göra en korrekt prediktion. 

  

Learnability konstaterades vara ouppfylld i mjukvara A, men uppfylld i mjukvara B. Trots detta 

fann vi användbarhetsproblem som karakteriserades av learnability i båda mjukvarorna. Dessa 

problems grundar sig i utvecklarnas olika arbetssätt, där arbetet med learnability i mjukvara A 

var lidande mjukvara på grund av utvecklarens inställning där hen hade en tydlig inriktning mot 

avancerade användare i utformningen av mjukvaran. Utvecklaren till mjukvara B förhöll sig 

däremot även till novisa användare av mjukvaran genom ett arbetssätt som skulle gynna 
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samtliga användares förmåga att lära sig den. På grund av bristande användbarhetskunskaper 

misslyckades dock respondenten med detta arbetssätt. Learnability blev således ett 

karakteriserande problem för användbarheten i open source-projekt. 

  

Gällande användarhetsfaktorn användbarhetskunskaper bedömde vi den vara ouppfylld i båda 

projekten. Detta grundade vi i att ingen av respondenterna hade några teoretiska kunskaper 

kring människa-datorinteraktion. Denna faktor visade sig i hög grad påverka användbarheten i 

mjukvara B, där vi menar att många av de användbarhetsproblem som upptäcktes i vår 

utvärdering berodde på bristande kunskap om användbarhet. Vi bedömde att mjukvara A inte 

påverkades av respondentens bristande kunskaperna om användbarhet och blev således ej en 

avgörande faktor. Vi anser att denna oupfyllda faktor blev tillgodosedd av respondentens 

tidigare erfarenheter med hantering av användbarhet i mjukvaruutveckling.  

  

Ingen av mjukvarorna vi undersökte bedömdes uppfylla faktorn användbarhetstestning. 

Mängden användbarhetsproblem i mjukvara A var få och av låg allvarlighet. De problem som 

skulle orsakats av bristen på användbarhetstestning menar vi motverkas av den mängd feedback 

mjukvara A:s stora användarbas genererar. Mjukvara B hade både fler och mer allvarliga fel, 

där en stor skillnad mellan mjukvarorna var storleken på användarbasen. Vi menar att 

feedbacken i mjukvara B inte löste tillräcklig mängd problem och bör kompletteras med 

användbarhetstestning. Således kan vi konstatera att en stor mängd feedback kan motverka de 

problem som brist på användbarhetstestning annars skulle lett till. 

  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de användbarhetsproblem vi funnit inom open source-

projekt karakteriseras av faktorerna learnability, användbarhetskunskaper och 

användbarhetstestning. Hur de är relaterade till användbarheten i open source-projekten vi 

undersökt är baserat på utvecklarnas arbetssätt, tidigare användbarhetserfarenheter och 

mängden feedback. 

6.5 Jämförelse med tidigare forskning 

Litteraturen har som tidigare nämnt att storskaliga tester av användbarhet är kostsamt och är 

oftast inte genomförbart eller prioriterat inom open source-communityt (Nichols och Twidale 

2005). Tidigare forskning antyder också att det saknas metoder att testa användbarhet på ett sätt 

som passar OS-communityt (Sieker Andreasen et al. 2006). Detta var något som var 

framträdande i båda open source-projekten vi studerade, där ingen formell 

användbarhetstestning genomfördes. I mjukvara B ansåg vi att detta var en av anledningarna 

till att den observerade användbarheten bara var på en godkänd nivå, medan i mjukvara A ansåg 

vi inte att detta var en bidragande faktor till att användbarheten skulle påverkas. Detta grundade 

vi i att mjukvara A har en oerhört stor användarbas med en bra kanal för användarna att ge 

feedback. Mjukvara B har däremot inte alls lika många användare och således är troligtvis 

mängden feedback också mindre. Utifrån detta resonemang kan vi dra slutsatsen att vid en 

mindre användarbas kan den mindre mängden feedback projektet har behöva kompletteras med 

testning av användbarheten. 

  

Feedback ses som väldigt viktigt för båda respondenterna. Utvecklaren till mjukvara A hävdar 

att det är utifrån feedback från användare som användbarhet främst förbättras i mjukvaran. 

Utvecklaren till mjukvara B menar att man kan genom feedback kan förstå hur mjukvaran 

kommer att användas, vad som förväntas av den, hur den kommer att utforskas och hur 
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användare kommer att lära sig att använda mjukvaran. Tidigare forskning pekar också på att 

det är viktigt med feedback (Hedberg, Iivari, Rajanen och Harjumaa 2007), men säger samtidigt 

att det oftast i open source-projekt saknas en komplett kanal för att få in feedback från riktiga 

användare (Benson, Müller-Prove och Mzourek 2004). 

  

Båda utvecklarna har enligt oss utmärkta plattformar för insamling och hantering av feedback 

och felrapportering, där båda utvecklarna utöver e-post utnyttjar webbplatsen SourceForges 

inbyggda diskussionsforum samt ärendehanteringssystem. Den tidigare uppfattningen i 

forskningen är att det saknas en närmare koppling mellan open source-utvecklare och dess 

slutanvändare (Nichols, Thomson och Yeates, 2001: Frishberg m.fl. 2002). Detta menar vi inte 

längre stämmer för open source-projekt, åtminstone inte om projekten utnyttjar plattformen 

SourceForge. 

  

Funktionalitet har traditionellt enligt litteraturen prioriterats över användbarhet inom OS-

communityt, det ses som att utvecklare skapar mjukvara för andra utvecklare snarare än riktiga 

slutanvändare (Frishberg m.fl. 2002). I projekten vi har undersökt stämmer detta även om det 

visar sig på olika sätt. Respondenten för mjukvara A säger explicit att ingen funktionalitet ska 

offras för bättre användbarhet då hens målgrupp är mer avancerade användare. I mjukvara B 

blev detta tydligt genom vår ECW, ofta blev användbarheten lidande av att mjukvaran var 

väldigt rik på extrafunktioner som inte alltid var logiskt representerade i gränssnittet. 

Respondenten för mjukvara B var också av åsikten att mer avancerade användare inte skulle 

hindras på grund av enkelhet i mjukvaran. Vi menar således att det fortfarande prioriteras 

funktionalitet över användbarhet. 

  

Båda respondenterna är överens om att användbarhet är väldigt viktigt, dock är det beroende av 

vilken typ av mjukvara som utvecklas. I litteraturen hävdas det att utvecklare inom open source 

ofta är positivt inställda till användbarhet. Det sägs dock att det ofta saknas resurser och 

kunnande om användbarhet och att i praktiken används ofta sunt förnuft när användbarhet 

hanteras i mjukvaruutveckling (Sieker Andreasen m.fl. 2006). Respondenten för mjukvara A 

svarar att användbarhet generellt är viktigt även om det i vissa projekt kan bortses från nästan 

helt. För mjukvara B har respondenten svarat att hen tycker att användbarhet bör vara en av de 

högst prioriterade aspekterna inom ett projekt och att det är en nyckelfaktor i alla applikationer 

som riktar sig mot slutanvändare. Även om båda projekten har flera människor involverade är 

kärnan av applikationerna nästan uteslutande utvecklade av endast en person. Resurserna i form 

av tid är därav begränsade för båda projekten. Vi menar därför att vad tidigare forskning sagt 

om inställningen från utvecklarna gällande användbarhet, bristen av resurser samt arbetssättet 

med användbarhet fortfarande är relevant inom open source. 

  

Gemensamt för båda projekten var att de saknade teoretiska användbarhetskunskaper. Att det 

saknas expertis på användbarhetsområdet inom open source är något tidigare forskning också 

belyser (Benson, Müller-Prove och Mzourek 2004). Utöver faktorerna vi studerat utifrån vårt 

teoretiska ramverk kunde vi också se att tidigare erfarenhet av att arbeta och hantera 

användbarhet i mjukvaruutveckling är viktigt. Vi kan se betydelsen av detta då respondenten 

för mjukvara A beskriver att lång erfarenhet med mjukvaruutveckling givit hen en förståelse 

för användbarhet. Denna erfarenhet menar vi är en bidragande faktor till att mjukvaran når den 

goda användbarhetsnivån som den gör. Respondenten för mjukvara B hade ingen tidigare 

erfarenhet med att arbeta eller hantera användbarhet utan lärde sig genom detta projekt. Det 

finns en tydlig skillnad i nivån av användbarhet mellan mjukvarorna och en av de största 
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skillnaderna mellan projekten var just den tidigare erfarenheten av användbarhetsarbete. Detta 

är en faktor som tidigare forskning inte benämner men är något vi ändå vill belysa. 

  

I vår koppling mellan de undersökta open source-projekten och tidigare forskning har vi 

kommit fram till att litteraturens beskrivning av bristande resurser kring användbarhet och 

likaså att det saknas MDI-expertis fortfarande stämmer överens med hur det ser ut i 

verkligheten inom open source-projekt. Vidare fann vi att intresset för användbarhet visserligen 

är stort inom våra undersökta open source-projekt, men att funktionalitet har en högre prioritet. 

Även detta är i linje med vad tidigare forskning säger. Litteraturens beskrivning av att open 

source-utvecklare har svårigheter med att nå och kommunicera med sin målgrupp är någonting 

resultatet av vår fallstudie inte stämmer överens med, där våra undersökta open source-projekt 

antydde ha goda kommunikationskanaler för feedback och felrapportering. 
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7. Diskussion och slutsats 

7.1 Slutsats 

I denna studie ämnade vi undersöka användbarhet inom open source-projekt genom att 

undersöka vilka faktorer som karakteriserar problem med användbarhet i dessa projekt. Syftet 

var att ge en förståelse om vilka faktorer som karakteriserar problemen och hur de är relaterade 

till användbarheten inom projekten. Vi ville också utröna huruvida tidigare generella problem 

med användbarhet inom open source-projekt fortfarande var aktuella. Resultaten av denna 

flerfallsstudie utgick från följande frågeställningar: 

  

Vilka faktorer karakteriserar problem med användbarhet i open source-projekt? 

Hur är dessa faktorer relaterade till användbarheten i open source-projekt? 

Är tidigare generella problem med användbarhet inom open source-projekt fortfarande 

aktuella? 

 

Dessa resultat visar att de problemen med användbarhet som finns i open source-projekt 

karakteriseras av faktorerna learnability, användbarhetskunskaper och användbarhetstestning. 

Relationen mellan dessa faktorer och användbarheten i open source-projekt är baserat på 

utvecklarnas arbetssätt, tidigare användbarhetserfarenheter och mängden feedback. De tidigare 

generella problemen med användbarhet inom open source-projekt som fortfarande är aktuella 

är att utvecklare prioriterar funktionalitet över användbarhet, att utvecklares åsikter och 

kunskaper om användbarhet skiljer sig åt, en avsaknad av MDI-experter inom open source-

communityt och att det saknas resurser för användbarhet. De tidigare problemen gällande att 

open source-utvecklare har svårt att nå sina slutanvändare är inte längre aktuellt. 

7.2 Diskussion av resultat 

Dessa resultat tillför värdefull kunskap om användbarhetsproblem i open source-projekt och 

ger vägledning för utvecklare inom OS-communityt. Att få insikter om vad som karakteriserar 

användbarhetsproblem gör att man kan undvika problemen och i sin tur få en bättre generell 

användbarhet. En bättre användbarhet kommer gynna slutanvändarna och i sin tur hela 

communityt. 

  

Den ökade förståelsen om problem kopplade till användbarhetskunskaper och sambandet till 

tidigare användbarhetserfarenheter finner vi särskilt intressant. Tidigare litteratur hävdar att det 

finns ett behov av MDI-experter inom OS-projekt. Vi menar emellertid att ett projekt med 

begränsade resurser, som fortfarande är fallet för typiska open source-projekt, skulle kunna 

gynnas likvärdigt av en utvecklare med tidigare användbarhetserfarenheter som en expert i 

människa-datorinteraktion. Sieker Andreasen m.fl. (2006) beskriver att det finns en viss rädsla 

att mista den demokratiska natur som open source är byggt på genom att låta en expert diktera 

hur de ska utforma sina mjukvaror. Vi tror att kunskapen lättare skulle absorberas om den kom 

i form av kontributioner av medarbetare. 

  

Gällande utvecklarnas arbetssätt styrker resultaten de tidigare uppfattningarna inom 

forskningen att utvecklare inom open source värdesätter funktionalitet över användbarhet samt 
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inriktar sig mot mer avancerade användare. Som tidigare nämnt i avsnitt 3.1 börjar ofta 

involverandet i open source-utveckling utifrån funktionalitet som utvecklaren själv har ett 

behov av (Raymond 1998). Detta fokus på funktionalitet som tillfredsställer utvecklarens behov 

är någonting vi ser stämma överens med vårt resultat, där användbarhetsfaktorn learnability var 

bristande i båda de undersökta mjukvarorna. Vi tycker det kommer naturligt att learnabilityn 

blir lidande på grund av denna inriktning på funktionalitet, då mjukvaran i denna kontext oftast 

inte är utvecklad mot slutanvändare i första hand.  

  

Resultaten från denna studie bekräftar att många av de tidigare generella 

användbarhetsproblemen som forskningen tagit upp fortfarande är aktuella. Endast problemet 

med att nå sina slutanvändare kunde vi fastslå inte längre är ett problem. Idag finns en 

lättillgänglig och bra plattform för open source-projekt att exponera sina mjukvaror. På denna 

plattform får man inte bara tillgång till flera tusen open source-användare, som dagligen 

besöker sidan, utan även ett färdigt och välfungerande system för att samla in feedback och 

hantera buggrapportering. Trots att de flesta generella problemen fortfarande kvarstår inom 

open source var användbarheten som värst ändå på en acceptabel nivå. Vi vet inte hur en 

jämförelse mellan de mjukvaror vi undersökt och de som den tidigare forskningen berör skulle 

se ut. Om en jämförelse skulle göras misstänker vi att den inte skulle vara rättvis då de flesta 

av dagens användare på daglig basis använder en dator och har således en god datorvana. Vi 

tror även att problemet som anger en brist på resurser är djupt rotat i open source natur och 

förmodligen inte kommer försvinna då OS-projekt generellt utvecklas av människor utan 

finansiellt stöd på sin fritid. 

7.3 Begränsningar 

I och med ökad användning av open source-mjukvara ökar också kraven på att mjukvaran ska 

vara användbar. Användare måste kunna använda en mjukvara på ett effektivt, ändamålsenligt 

och tillfredsställande sätt. Därför är det viktigt att undersöka vilka faktorer som har en positiv 

inverkan på användbarhet inom open source-projekt. Vår undersökning av användbarhet i open 

source-projekt har dock vissa begränsningar. 

  

Till varje open source-projekt som undersöktes intervjuades en person. Dessa personer var 

huvudutvecklare till vardera projekt och kunde därmed återge med hög noggrannhet hur de i 

sin utveckling av mjukvaran hanterat användbarhet. Men att endast intervjua en person per 

projekt gav oss dessvärre bara deras perspektiv av ämnet, vilket inte nödvändigtvis behöver 

stämma överens med hur användbarhet faktiskt behandlas i verkligheten. Att vi i båda fallen 

intervjuat de huvudansvariga för mjukvarorna skulle också kunna vara en begränsning. 

Respondenterna var informerade om att deras svar och likaså mjukvaran som berördes skulle 

bli anonymiserad, men trots det skulle det kunna vara så att de ställde sin mjukvara i bättre 

dager och inte ville erkänna vissa användbarhetsbrister. Att bara ha en källa av information ger 

inte en så nyanserad bild, även om respondenten är huvudutvecklare och därmed har vetskap 

om hela projektet. 

  

För att mäta den faktiska användbarheten i de mjukvaror som undersökts har vi använt oss av 

en ECW. Den passade oss bra då vi själva kunde utföra utvärderingen och resultaten gav en bra 

bild över användbarheten i mjukvaran. I litteraturen rekommenderas flera olika 

utvärderingsmetoder då de ofta kan komplettera varandra och ge svar från olika perspektiv. Vi 

begränsade oss till att endast använda en utvärderingsmetod även om vi säkerligen fått en mer 
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fullständig bedömning av användbarheten i mjukvaran om vi kompletterat den med ytterligare 

en eller två metoder. Denna begränsning är gjord på grund av den tidsram vi arbetat inom då 

fler utvärderingsmetoder skulle kostat oss för mycket tid. Vi anser dock att ECW är en 

tillräckligt bra metod för att få en bra överblick över hur den generella användbarheten är i 

mjukvaran som undersöks. 

  

Vi valde att använda oss av e-postintervjuer som metod för att samla in kvalitativ data från 

utvecklare kring hur de i praktiken hanterar användbarhet i sina open source-projekt. Detta val 

av metod ansåg vi som tidigare nämnt vara väldigt lämpligt för den typ av data vi ville få ut och 

ligger likaså i linje med den geografiska spridningen av open source-utvecklare. En vanlig 

intervju hade dock varit att föredra då det hade givit oss en viss djupare förståelse med variabler 

som kroppsspråk och tonläge hos respondenten. Det hade också gjort det enklare för oss att 

ställa följdfrågor. En induktiv ansats till intervjun hade också vara möjligt att genomföra med 

detta metodval, vilket kanske hade öppnat fler dörrar och potentiellt nya faktorer som 

karaktäriserar användbarhetsproblem i open source-projekt. 

  

I undersökningen har endast två olika open source-projekt legat till grund för slutsatserna som 

dragits. Med fler projekt hade vi med större säkerhet kunnat bedöma vilka faktorer som 

karakteriserar användbarhetsproblemen inom open source-projekt. Även om vi fick en god 

förståelse för de två projekt som undersöktes är inget som säkerställer att de faktorer som 

karakteriserar dem är talande för hela OS-communityt. En undersökning med så få projekt 

skulle således kunna få helt skilda resultat om två andra projekt hade undersökts. Att vi endast 

undersökte två projekt är beroende av den tidsomfattning en fullständig utvärdering av ett 

projekt tar i relation till hur lång tid vi hade att disponera. 

  

Vi har ämnat att undersöka open source-projekt som är representativa för sin kontext. Att göra 

ett urval och få fram just denna representation av open source-projekt är dock någonting som 

vi fann vara utmanande. Våra avgränsningar var att projektet skulle ha en öppen källkod där 

samtliga bidrag sker på individens egen dedikerade tid samt att det inte skulle finnas en 

finansiell backning av företag eller organisationer. Utöver dessa fann vi det svårt att vidare 

precisera vilka faktorer som utgör ett typiskt exempel av ett open source-projekt. Dessa faktorer 

är dock utanför ramen för uppsatsen och vi anser oss vara nöjda med vårt urval som 

representation för open source-kontexten. 

  

Av de 25 projekt som kontaktades ledde åtta stycken till fullständiga intervjusvar. Efter 

noggrannare granskning av intervjusvaren och mjukvarorna bedömdes tre stycken projekt vara 

möjliga att undersöka. Urvalet var väldigt litet och om vi från början vänt oss till en större 

mängd projekt hade också sannolikheten ökat att de projekt som skulle undersökas korrekt 

representerar open source-kontexten. Vi ville ursprungligen undersöka tre projekt som ansågs 

genomförbara, men insåg efter analys och utvärdering av två projekt att vi underskattat 

tidsomfattningen av fullständiga undersökningar. Vi valde således att endast undersöka två av 

de tre projekten. 

7.4 Framtida forskning 

Ytterligare studier som beaktar vilka faktorer som karakteriserar problem med användbarhet i 

open source-projekt behövs för att kunna göra generaliseringar. En större undersökning med 
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mer inblandade projekt och likaså respondenter behövs också för att kunna säkerställa hur dessa 

faktorer är relaterade till användbarheten i open source-projekt. 

  

I vår undersökning fann vi att användbarhetserfarenhet var en bidragande faktor till att en av 

mjukvarorna hade en hög nivå av användbarhet. Praktisk erfarenhet av användbarhet är dock 

inget som tidigare forskning tagit upp som en användbarhetsfaktor. En framtida studie som 

undersöker denna faktor och vilken inverkan det har på användbarheten i open source-projekt 

skulle vara av stort värde. Det diskuteras att kunskapen kanske lättare skulle absorberas om den 

kom från kontributörer snarare än dikterande experter vilket vore relevant att undersöka när 

man forskar om denna faktor. 

  

I vår uppsats har vi valt att avgränsa oss till projekt som inte hade en finansiell backning av 

företag eller organisationer. Det vore av intresse att jämföra liknande open source-projekt med 

varandra där ett av projekten får resurser av ett företag eller organisation och det andra projektet 

endast är beroende av de resurser utvecklarna är villiga att allokera. En sådan studie skulle 

kunna besvara vilken inverkan mängden resurser har på användbarheten. 

  

Tidigare beskrivs open source-projekt som en sprudlande basar. Från de projekt som utvärderats 

i studien och flera av de övriga intervjuerna som utfördes verkar projekten inte längre vara i ett 

basarformat. Respondenterna som intervjuats har oftast varit ensamma utvecklare eller par av 

utvecklare och dragit ganska mycket åt katedralhållet i utvecklingen. Undersökningen har 

förlitat sig på den tidigare beskrivningen som ett typiskt open source-projekt men resultaten 

pekar på något annat. En undersökning om hur ett typiskt open source-projekt faktiskt ser ut 

skulle vara intressant för framtida forskning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Usability in open source projects - interview questions 

 

Personal questions: 
What is your past experience with usability in open source projects? 

 

 

Do you have any educational background in human-computer interaction? 

  

 

What is your opinion about the importance of usability in open source projects? 

 

 

Do you generally think there is enough resources in open source software to consider all 

aspects of usability? 

 

 

If it was solely up to you, how much of the total amount of resources would you allocate 

to usability in an open source project? 

 

 

Questions about the project: 
 

User requirements: 
How do you gather user requirements? 

 

 

How are the user requirements incorporated in the development of the software? 

 

 

Are all types of user requirements handled equally? 

  

 

What is your attitude towards adopting user requirements in your project? 

 

 

User feedback: 
How do you collect users’ feedback? 

 

 

Is user feedback important in the development of your project and how do you use it? 

 

 

How is feedback in terms of bug reporting handled?  
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Does bug reporting aid you in the development in terms of usability? 

 

 

Formalities: 

Within your project and its contributors, what level of usability knowledge do you feel the 

team have? 

 

 

Are there any requirements of usability knowledge to contribute to the project? 

 

 

Did you use any design principles and/or design strategies in the project? Why? 

 

 

Does the project have any formal documentation regarding usability? I.e. documentation 

of user requirements, design and its guidelines, testing and so on. 

 

 

How is the project documentation updated and maintained? Is it a collaborative process 

or is just a selected group responsible? 

 

  

Usability factors: 
What is your stance on making the project aesthetically pleasing? Did you put a lot of 

time and effort in making the software attractive to its users? 

 

 

Is the software being tested in terms of its usability? How? If not, why not? 

 

 

Do you feel that your usability testing is adequate? 

 

 

How do you handle usability in terms of learnability (the ability to learn the software for 

different users, e.g. novice/expert users)? 

 

 

How do you handle usability in terms of understandability (the ease of which the systems 

functions can be understood)? 

 

 

How do you handle usability in terms of operability (making sure the system is in a 

reliable and functioning condition)? 

 

 

Which of these aspects of usability (attractiveness, learnability, understandability, 

operability) receives the most/least attention? Why? 
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Miscellaneous: 

Do you have a good enough understanding of your end users? 

 

 

In your project, is there anything regarding usability you would like to improve? 
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Bilaga 2 – Enhanced Cognitive Walkthrough av mjukvara A 

Aktiviteternas 

betydelse 

Allvarlighet hos användbarhetsproblem 

1 Hög 2 3 4 Låg 

1 Hög 0 0 2 9 

2 0 0 3 3 

3 0 0 2 2 

4 0 0 3 5 

5 Låg 0 0 0 0 
Matris A: Allvarlighet hos användbarhetsproblem kontra aktiviteternas betydelse 

 

Problemkategori Allvarlighet hos användbarhetsproblem 

1 Hög 2 3 4 Låg 

Användarfel 0 0 1 3 

Gömda fel 0 0 1 3 

Text- och ikonfel 0 0 3 7 

Sekvensfel 0 0 0 0 

Fysiska krav 0 0 0 1 

Feedbackfel 0 0 3 7 
Matris B: Allvarlighet hos användbarhetsproblem kontra problemkategori 

 

Problemkategori Aktiviteternas betydelse 

1 Hög 2 3 4 5 Låg 

Användarfel 1 0 0 3 0 

Gömda fel 1 1 0 2 0 

Text- och ikonfel 4 2 2 2 0 

Sekvensfel 0 0 0 0 0 

Fysiska krav 0 1 0 0 0 

Feedbackfel 5 2 2 1 0 
Matris C: Aktiviteternas betydelse kontra problemkategori 

 

Aktivitetsnummer Allvarlighet hos användbarhetsproblem 

1 Hög 2 3 4 Låg 

1 0 0 0 4 

2 0 0 2 5 

3 0 0 2 2 

4 0 0 3 5 

5 0 0 0 0 

6 0 0 3 3 
Matris D: Allvarlighet hos användbarhetsproblem kontra aktivitetsnummer (aktivitetens nummer i 

ordningsföljden) 
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Problemkategori Aktivitetsnummer 

1 2 3 4 5 6 

Användarfel 0 1 0 3 0 0 

Gömda fel 0 1 0 2 0 1 

Text- och ikonfel 2 2 2 2 0 2 

Sekvensfel 0 0 0 0 0 0 

Fysiska krav 0 0 0 0 0 1 

Feedbackfel 2 3 2 1 0 2 
Matris E: Aktivitetsnummer (aktivitetens nummer i ordningsföljden) kontra problemkategori   
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Bilaga 3 – Enhanced Cognitive Walkthrough av mjukvara B 

Aktiviteternas 

betydelse 

Allvarlighet hos användbarhetsproblem 

1 Hög 2 3 4 Låg 

1 Hög 0 2 5 12 

2 0 0 0 0 

3 2 2 4 5 

4 0 5 6 0 

5 Låg 0 0 4 0 
Matris A: Allvarlighet hos användbarhetsproblem kontra aktiviteternas betydelse 

 

Problemkategori Allvarlighet hos användbarhetsproblem 

1 Hög 2 3 4 Låg 

Användarfel 0 3 2 1 

Gömda fel 0 3 5 4 

Text- och ikonfel 0 1 7 9 

Sekvensfel 0 0 0 0 

Fysiska krav 0 0 1 0 

Feedbackfel 2 2 4 3 
Matris B: Allvarlighet hos användbarhetsproblem kontra problemkategori 

 

Problemkategori Aktiviteternas betydelse 

1 Hög 2 3 4 5 Låg 

Användarfel 1 0 0 4 0 

Gömda fel 2 0 5 3 2 

Text- och ikonfel 10 0 4 2 2 

Sekvensfel 0 0 0 0 0 

Fysiska krav 1 0 0 0 0 

Feedbackfel 5 0 4 2 0 
Matris C: Aktiviteternas betydelse kontra problemkategori 

 

Aktivitetsnummer Allvarlighet hos användbarhetsproblem 

1 Hög 2 3 4 Låg 

1 0 1 4 7 

2 0 5 6 0 

3 0 2 3 3 

4 2 0 1 2 

5 0 0 4 0 

6 0 1 1 5 
Matris D: Allvarlighet hos användbarhetsproblem kontra aktivitetsnummer (aktivitetens nummer i 

ordningsföljden) 
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Problemkategori Aktivitetsnummer 

1 2 3 4 5 6 

Användarfel 1 4 1 0 0 0 

Gömda fel 1 3 3 2 2 1 

Text- och ikonfel 6 2 3 0 2 4 

Sekvensfel 0 0 0 0 0 0 

Fysiska krav 1 0 0 0 0 0 

Feedbackfel 3 2 1 3 0 2 
Matris E: Aktivitetsnummer (aktivitetens nummer i ordningsföljden) kontra problemkategori  


