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Sammanfattning 
Som alla vet och som alla läst har användandet av Internet ökat explosionsartat de 
sista tio åren vilket har lett till att mängden information som nu finns tillgänglig på 
några sekunders avstånd in i framtiden är gigantiskt. Då fler och fler företag vill nå ut 
till den breda publik som Internet har, måste de skapa webbsajter på ett sådant sätt att 
de fångar besökarnas intresse snabbt och får dem att göra återbesök. Detta gör 
givetvis konkurrensen om kunderna stenhård. Hur kan man då fånga intresset hos 
besökare för att få en större chans att påverka dem positivt och det snabbt?  
 
Den här rapporten riktar sig framförallt till utvecklare av webbapplikationer som vill 
se vad som är avgörande för att försöka locka till sig fler besökare och för att behålla 
de som redan finns. Undersökningen inriktar sig på hur olika grad av interaktiva 
element påverkar besökares belåtenhet och förtroende. De olika graderna av 
interaktivitet var kontroll av fart och sekvens, kontroll av variabler, kontroll av 
transaktioner och kontroll av objekt.  
 
För att kunna undersöka de olika graderna av interaktivitet tog vi fram tre olika 
versioner av en webbsajt. Dessa hade samma färger, dimensioner och andra delar var 
exakt samma i de tre olika versionerna. Endast graden av interaktion var olika. 
 
Resultaten vi fick fram visade att med ökad grad av interaktivitet i form av spel, 
gästbok och sökfunktion på företagets webbsajt kan skapa högre belåtenhet för 
besökarna. Användarnas förtroende för webbsajten visade sig dock vara mycket lika. 
Ett av svaren är något högre än de andra, men skillnaden är så marginell att vi inte kan 
dra någon slutsats av det. 
 
Sammanfattningsvis är vår uppfattning att desto fler element som en besökare kan 
påverka, desto bättre och positivare uppfattas sajten om det gäller en webbsajt som 
har en yngre generation som huvudbesökare. 
 
Nyckelord:  
Interaktivitet, användbarhet, belåtenhet, förtroende, interaktiva element, webbdesign 



 

Abstract 
As everyone knows and many have read, the Internet usage has increased dramaticly 
the last ten years. This has lead to that the amount of information available in only a 
few seconds in the future are gigantic. More and more companies want to reach out to 
the wide masses the Internet provides and to accomplish they have to create websites 
in such way they catch the interest of the visitors fast and make them return. Of 
course, this makes the competition for the visitors very hard. How do we then catch 
the interest of the visitors and improve the chance of influence them positively and 
that fast. 
 
This report aims mainly to developers of web applications who wants to know which 
parts that are relevant for drawing more visitors to the site and keep them who already 
visits the website. Our investigation focus at how different levels of interactive 
elements affect the visitors’ satisfaction and trust. The different levels of interactivity 
were control of speed and sequence, control of variables, control of transactions and 
control of objects. 
 
To be able to investigate the different levels of interactivity we developed three 
different versions of a website with the same colours, dimensions and other parts were 
exactly the same in the three versions. The only thing that differed was the interaction 
level. 
 
The results showed that an increased level of interactivity, in form of online games, 
guestbook and search function at a website could increase the satisfaction. Event the 
trust the users have can be increased even if this is harder to do and doesn’t show as 
clearly.  
 
The users trust for the website showed how ever to be very similar. One of the replies 
is slightly higher than the others, but the difference is marginal and therefore we can’t 
make any conclusions from it. 
 
As a conclusion our opinion are that the more elements a visitor can affect, the better 
and more positive perception of a website which mainly has a younger generation as 
visitors. 
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Förord 
Vi tackar Kristina Persson och Jimmy Borowski på Globalfun. De har alltid varit 
tillmötesgående, kommit med bra rimliga förslag och idéer till utveckling. Deras 
kritik har alltid varit konstruktiv och värdefull. Till er, Hoppas ni är nöjda med den 
nya webbsajten och att den kommer vara till nytta för era behov ett tag framöver i 
tiden. Sen vill vi även tacka vår handledare Ulrika Sjöström som styrde oss rätt när vi 
var ute och vinglade där vi absolut inte skulle vara och virra och för hjälp med 
lokaler. Tack till vår examinator Guohua Bai som höll i alla trådarna. Även ni som 
arbetar som administratörer på Blekinge Tekniska Högskola i Ronneby ska också ha 
ett stort tack för den hjälpen med rum och andra frågor vi kommit och stört med.  
 
Sist men inte minst vill vi passa på att tacka er som ställde upp på de tester vi gjorde, 
utan er så hade vi inte fått ihop det.
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

Hur får man en webbsajt att bli populär frågar sig nog alla som håller på med 
konstruktion och design av sådana. Väldigt många har känt sig kallade att göra 
världens bästa och den mest besökta sidan genom tiderna. Allt för många har känt sig 
manade och nästan lika många har misslyckats. Sidan de producerat har i slutändan 
bara setts av ett par få individer och sedan har den fallit i glömska på någon dammig 
webbserver i någon kall, mörk och fuktig källare. Några få har dock lyckats. Vad är 
hemligheten bakom deras framgångsrika koncept frågar sig många. 
 
Det finns flera sätt att skapa en sida som folk besöker. Vi tror inte bara att det är 
användbarheten som spelar in, utan att även det dynamiska innehållet har stor 
betydelse. Ett typexempel på detta är blocket.se, som inte är en snygg sida eller har 
det mest logiska upplägget som en webbsajt kan erbjuda. Blocket är en handelssajt 
och en annonsmarknad där besökarna får agera både som köpare och säljare till 
diverse varor. Sajten har ett sådant kolossalt utbud av information som ständigt 
uppdateras så det vore fel som användare att inte kontrollera denna sida när man 
funderar på att göra någon form av handel med begagnade varor. Utbudet har i detta 
fall tagit över rollen av design och upplägg. Vi tror att det är den höga graden av 
interaktivitet och det mycket dynamiska innehållet som sajten erbjuder som gör 
blocket till en så pass välbesökt webbsajt. 
  
Som utvecklare eller designer har man en nästintill obegränsade möjligheter att 
producera ett utseende och utformning då det finns en rad olika tekniker att använda. 
Med denna frihet har det uppkommit en rad olika lösningar på upplägg. Friheten har 
också medfört att användbarheten ibland glömts av och i vissa fall helt förstörts. 
Mångfalden bland webbsidors utseende är mycket stort om man jämför med vanliga 
applikationer.  Det har dock visat sig att några lösningar på upplägg varit mer lyckade 
än andra och blivit mer eller mindre en standard på hur uppläggen skall vara. Ett 
exempel på det är att företagets logo bör placeras längst upp till vänster (Nielsen, 
2002, s.10). 

1.2. Syfte 

Syftet med detta arbete var att försöka bevisa att vid ökad grad av interaktivitet som 
möter besökaren på en webbsajt kan påverka på ett positivt sätt. Vi tror 
angelägenheten med denna tes är ganska god. Vid genomgång av skrivet material 
fann vi att det fanns flera undersökningar om interaktiva elements påverkan på 
belåtenhet men ingen som gick igenom hur förtroendet påverkas. 
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1.3. Mål och målgrupp 

De mål vi har med arbetet är följande. 
  

 Komma fram till ett resultat som kan svara på våra frågor och påstående om 
interaktivitet på webbapplikationer. 

 
 Att fördjupa kunskapen om hur interaktivitet kan påverka en besökare positivt. 

 
 Utveckla en god webbapplikation parallellt med de tester och 

resultatpresentation vi gör. 
 
Arbetet riktar sig framförallt till utvecklare och designers som håller på att ta fram nya 
webbsajter eller för dem som vill göra en förbättring av en tidigare, för att kunna 
attrahera nya besökare. 

1.4. Avgränsning 

Vi har valt att begränsa arbetet till webbsajter och hur interaktiva element spelar in på 
besökarens uppfattning av sidan i avseende på belåtenhet och förtroende. Mer om 
interaktivitet kommer behandlas senare i kapitel 2. Anledningen till att vi valt just 
påverkan av interaktivitet är att vi anser att det är ett effektivt sätt att påverka 
besökare av en webbsajt. De delar vi har valt att bortse från i vår undersökning är 
påverkan av färg, placering och dimensioner, då vi tror att undersökningen skulle ha 
blivit påverkad av för många variabler och bidragit till ett osäkrare resultat.  

1.5. Frågeställningar 

 Hur påverkar graden av interaktiva element på en webbsajt besökarens 
belåtenhet? 

 
 Ökar förtroendet för en webbsajt om det finns en högre grad av interaktivitet? 
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1.6. Hypotes 

 
Ökad grad av interaktiva element ökar intresset för en webbsajt 

 

 
Figur 1. Bildbeskrivning hur hypotesen förhåller sig till invärden och utvärden. 

1.6.1. Invärden 

Vi har valt att använda oss av följande interaktiva element. 
 

 Sökfunktion: Den lägsta graden av interaktivitet vi har valt att implementera. 
En sökning kan inte påverka innehållet på någon sida men den kan påverka 
hur innehållet skall visas.   

  
 Gästbok: Den något lägre graden av interaktivitet vi valde var en gästbok där 

användaren fick möjlighet att ändra innehållet på webbsajten. En form av 
interaktivitet där användaren får en känsla av att kunna påverka andra med 
ord. 

 
 Spel: Den högsta graden av interaktivitet för användaren är att få testa ett spel, 

så kallad direktmanipulation (Preece, 2002, s.47). Webbsajten blir då en plats 
där användaren kan få känslan av att ha mer kontroll av det som sker på 
skärmen och innehållet på webbsajten. 

 
Relation 
(Hypotes) 

Invärden 
Interaktivitet och 
interaktiva element 

 Sökfunktion 
 Gästbok 
 Spel 

Utvärden 
Användbarhet 

 Belåtenhet 
 Förtroende 
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1.6.2. Utvärden 

 Belåtenhet 
Vad är belåtenhet? Man kan känna sig belåten efter att ha lyckats med 
bedriften att ha sprungit en mil under en viss bestämd tid kan ge en känsla av 
belåtenhet. Det är en känsla efter att ha blivit tillfredställd på ett eller flera 
plan fysiskt och eller psykisk. Enligt ISO 9241-11 definieras belåtenhet 
”frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt.” 
(Statskontoret) 
 

 Förtroende 
Det är enklare utryckt ett förhållande till något eller någon utifrån den 
information man tagit intryck ifrån och som man sedan utformat ett eget 
förhållande till, på ett positivt eller negativt sätt. Förtroende är ett ord som 
förklarar tillit till något eller någon, utifrån de fakta och den kunskap man har 
samlat. 
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2. Användbarhet på webbapplikationer 

2.1. Användbarhet 

Preece (2002, s.2) definierar följande kriterier för att se en produkt som användbar. 
Lätt att lära sig, effektiv att använda och erbjuder njutbara upplevelser för 
användaren. Den standard som användbarhet definieras av lyder enligt ISO 9241-11. 
”Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för 
att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett 
givet användningssammanhang.” De delar som nämns i standarden är så kallade 
användbarhetsmål. Utöver dem finns också användarupplevelsemål, vilket har visat 
sig att ha stor betydelse för att öka effektiviteten på en viss produkt (Hock-Hai Teo, 
2003, s.297). Här ingår hur en produkt upplevs och känns för användaren. Det kan 
exempelvis vara roligt, motiverande eller underhållande att använda produkten. Vi 
tror att på webbplatser blir de här målen kanske mer intressanta och då speciellt för 
företag som tillverkar eller marknadsför spel, musik eller andra media som i större 
utsträckning marknadsför sig till en yngre generation. 
 
Nielsen har specialiserat sig på användbarhet på webbsajter och anser att enkelhet är 
den viktigaste designprincipen inom webbdesign. Han menar att man måste se till att 
inte skapa alltför designinriktade webbplatser utan ta bort onödiga detaljer och 
mycket väl strukturera upp innehållet på en webbsajt.(2000, s.380-390) 
 

2.2. Interaktivitet 

På webbsajter möts vi av många former av interaktivitet och vi menar att olika 
människor påverkas på många olika sätt av detta. Påverkas besökaren negativt eller 
positivt av att vi som utvecklare implementerar fler interaktiva element? 
 
Enligt Kristof & Satran (1995, s.121) är interaktivitet de uppgifter som vi människor 
utför på en dator, alltså samspelet mellan människa och dator. Samspelet börjar med 
att användaren gör ett val. Detta val förmedlas sedan vidare till, i vårt fall, en 
webbapplikation. När kommunikationen blir dubbelriktad har det uppstått 
interaktivitet (se figur 2). Vidare menar han också att kärnan i god 
interaktivitetskommunikation är ett starkt budskap och en klar presentation (ibid.). 

 
 

Interaktivitet = Kommunikation + Val  
 

Figur 2. Interaktivitet enligt Kristof & Satran (1995, s.121) 
 
En annan frontfigur inom Människa-Dator Interaktion (MDI) är Jennifer Preece, som 
menar att interaktiva produkters mål är att stödja människor i dagliga situationer 
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(2002, s.6). Vidare menar hon också att man bör tänka på att få in 
användarupplevelsemål i planeringen när man utvecklar en interaktiv produkt och 
speciellt då det gäller underhållning och spelindustri (2002, s.19). 
 
En undersökning vi har tagit del av visar på att vid en ökad grad av interaktivitet ökar 
besökarens attityd mot sajten (Hock-Hai Teo, 2003, s.297). I hans undersökning 
gjordes gradindelningen av interaktivitet enligt Kristof & Satran’s (1995, s.36-37) 
uppdelningar som berör vilken typ av kontroll som användaren har över vad som sker 
på skärmen. Vi har valt att använda samma grader av interaktivitet för att säkerställa 
att resultatet blir tillförlitligt, men har dock begränsat oss till tre av de sju grader som 
Kristof & Satran (ibid.) förklarar. Begränsningen är gjord till hänsyn för våra 
testsajter, vilka vi kommer att beskriva närmare i kapitel 3. 
  
Kontroll av fart Man styr framåt genom att klicka. 
Kontroll av sekvens Man kan välja vart man skall gå. 
Kontroll av media Kontroll att starta och stoppa video även scrolla och 

zooma. 
Kontroll av variabler Ändra utfallet genom att exempelvis söka i en databas. 
Kontroll av 
transaktioner 

Sända information som lösenord, betalningar och 
meddelanden. 

Kontroll av objekt Möjligheten att flytta på objekt. 
Kontroll av simulering Möjligheten att ändra på perspektivet. 
Figur 3. De olika interaktionsnivåerna (Kristof & Satran, ibid.). 
 
 
De grader vi har valt att använda oss av är följande. 

 
 Kontroll av variabler 

Användaren ges möjligheten att kunna påverka vad som skall stå på en sida 
genom att i en sökruta ange en textsträng och därefter trycka på någon knapp 
för att sätta igång sökningen. Webbapplikationen söker då efter strängen och 
ger tillbaka resultatet på en sida.  

 
 Kontroll av transaktioner 

I den här nivån av interaktion får användaren möjlighet att styra innehållet i 
applikationen. Här börjar det bli mer intressant då vi som användare kan 
påverka sidans innehåll mer drastiskt genom att ge indata. Det gemensamma 
som sammanbinder denna nivå är att sidans innehåll påverkas först när vi som 
användare trycker på en knapp som meddelar vad som gjorts. 

 
 Kontroll av objekt 

Enligt Kristof & Satran (1995, s.37) är det här den näst högsta nivån av 
interaktivitet, men den nivån vi använder som vår högsta. Användaren har full 
kontroll av vad som sker vilket kan exempelvis vara att flytta omkring objekt 
på skärmen. Funktioner som hör till den här kategorin är exempelvis spel och 
modelleringar. 

 
Den genomsnittliga användaren lämnar en webbsajt efter 1 minut och 49 sekunder 
(Nielsen, 2004, UseIt.com), vilket är en mycket kort tid för företaget att hinna skapa 
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ett förtroende och kunna intressera besökaren. Vi tror att det krävs att något element 
fångar besökarens intresse för att vilja stanna kvar och veta mer. Det är med denna 
utgångspunkt vi vill se om en högre grad av interaktivitet får besökaren att få detta 
förtroende och intresse att stanna kvar på en webbsajt. 

2.3. Riktlinjer för webbsajter 

För att få besökare att använda en webbsajt och även göra återbesök, krävs att den är 
användbar menar Nielsen (2002, s.7). För att kunna utveckla en webbsajt som ska 
kunna användas bör utvecklare följa vissa riktlinjer för användbarhet (ibid.). Han 
menar att en av de större anledningarna till att använda standarder och riktlinjer på 
webbsajter är, att besökarna spenderar den mesta tiden på andra webbsajter (Nielsen, 
2004, UseIt.com). Detta eftersom ingen sajt idag tar upp mer än 50 % av en 
användares tid på Internet (ibid.). Eftersom så är fallet måste man utnyttja det faktum 
att besökaren tar med sig erfarenheter från tidigare besökta webbsajter. Detta gör man 
genom att använda de riktlinjer och standarder som finns (ibid.) eftersom besökaren 
förutsätter att den webbsajt han eller hon besöker, fungerar på samma sätt som de 
webbsajter som har besökts tidigare (Nielsen, 2004, UseIt.com). 
 
Vid utvecklingen av våra testsajter valde vi ut några av de riktlinjer som vi tyckte 
passade för vårt ändamål. Vi har även använt oss av andra riktlinjer för att säkerställa 
en god webbsajt (se figur 4). 
 

 Företagets logotyp bör vara placerad längst upp till vänster. En undersökning 
som Nielsen har utfört, visade att 84 % av de webbsajter som ingick placerade 
logotypen där. 

 
 Den huvudsakliga navigeringen bör finnas högt upp som flikar eller möjligen 

till vänster som en navigeringslist. Undersökningarna visar att de två olika 
placeringarna är ungefär lika populära med ca 30 % vardera. Övriga 40 % är 
flertalet olika navigeringar som aldrig blivit riktigt populära och därför heller 
inte användbara enligt Nielsen. 

 
 Längden på sidan bör heller inte överstiga två fullskärmar. Detta är för att 

besökaren ska slippa rulla ned sidan för att se innehåll. 
Figur 4. Riktlinjer av Nielsen som vi använt men inte behandlar djupare (Nielsen, 2002, s37-48). 

 
 I följande avsnitt kommer vi att behandla teorier om några av de utvalda riktlinjerna 
och varför vi valde att följa just dem. 

2.3.1. Minimalism 

Enligt Nielsen (2002, s.38-53) är en av de viktigaste riktlinjerna för en webbsajt att 
laddningstiden skall vara så kort som möjligt, eftersom många mer än hälften av alla 
användare av Internet använder fortfarande (2004) modemuppkoppling (Nielsen, 
2004, UseIt.com). Låt oss med den här informationen i åtanke göra en jämförelse med 
en normal windowsapplikation. Vi anser att användaren är låst till den applikation de 
använder i det avseende att de inte kan byta applikation så lätt. Det krävs en ny 
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installation av ett nytt program och det tar tid. En besökare på en webbsajt är däremot 
inte alls låst till den webbsajt de kommer till, vilket innebär att om besökaren får 
långa väntetider lätt blir irriterad och oftast söker sig vidare till en annan webbsajt 
med liknande innehåll (Nielsen, 2002, s.39). Den rekommenderade tiden för att ladda 
ner en sida är maximalt tio sekunder med ett vanligt analogt modem 1, men många 
webbsajter har tyvärr en mycket längre nedladdningstid än så (ibid.). En undersökning 
som gjordes 1999, visar att webbsajter med en mycket kort laddningstid också har fler 
besökare (Nielsen, 2000, s.46). Enligt Nielsens (2002, s.39) riktlinjer bör den totala 
nedladdningstiden för en sida inte vara mer än 10 sekunder med ett analogt modem, 
vilket innebär en maximal total storlek på cirka 50 kilobyte. Detta är enligt honom för 
att minska antalet frustrationsmoment. 
 
Vid utvecklandet av våra testsajter har vi valt att använda oss av minimalism med 
hjälp av storleksmässigt 2 små bilder och en enkel design. Grundtanken med det är att 
de besökare som använder sig av vanliga analoga modem, även ska kunna använda 
sajten utan att behöva vänta för länge. 

2.3.2. Synlighet 

Vad är det som gör en bil så lätt att förstå, med alla de varierande funktioner och 
komplexitet som den har, men ett telefonsystem är kanske en omöjlighet att begripa 
hur man använder? I en bil finns allting synligt och alla knappar har endast en 
funktion den utför. Bilföraren kan knyta samman en specifik funktion med den avsikt 
som personen hade just på grund av placering och det enkla utseendet och därigenom 
uppfatta det som enkelt (Norman, 1998, s.22).  
 
På webbsajter är det enligt Nielsen vanligt att man försöker få med så mycket 
information som möjligt, vilket ofta leder till att viktiga funktioner får en tendens att 
försvinna (Preece, 2002, s.27). De viktigaste delarna bör ha en sådan placering att 
användaren inte behöver rulla ned sidan för att upptäcka dem (Nielsen, 2002, s.23). 
Exempel på sådana delar och funktioner är företagets logotyp, sökfunktion, och den 
huvudsakliga navigeringen (ibid.). 

2.3.3. Sökfunktion 

Ett ställningstagande man bör ta relativt tidigt i utvecklingsskedet av en webbplats är 
om man bör ha en sökfunktion för innehållet på sajten. Nielsen anser att det 
ofrånkomligen bör finnas med och har även satt upp vissa riktlinjer just för 
sökfunktionen. I en undersökning (Nielsen, 2002, s.41-42) visar det sig till exempel 
att färgen på sökrutan blivit en standard. Hela 97 % av de webbsajter som ingick i 
testet hade en vit sökruta (ibid.). Placeringen av sökfunktionen bör också enligt 
Nielsen (ibid.) finnas högt upp till höger, men om det passar bättre med övriga 
designen även kan tänka sig en placering högt upp till vänster. Den grundläggande 
delen i valet av placering av sökfunktionen är att den ska vara lätt att hitta och hela 
tiden vara tillgänglig. Värt att nämna är också att storleken på en sökruta bör vara 
minst 25 tecken långt enligt Nielsen. Det på grund av att användaren då får möjlighet 
att se vad som skrivits in och för att kunna ändra på den söksträngen som skrivits. 
                                                 
1 Med vanligt analogt modem menar vi ett modem med hastigheten 56kbs. 
2 Storleksmässigt är i hänsyn till filstorlek. 
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2.3.4. Teckensnitt, tecken & text 

De flesta av besökarna på en webbsajt snabbläser innehållet och därför behövs 
riktlinjer för att få ut maximal information från så få ord som möjligt (Nielsen, 2002, 
s.14-15). Han menar att det finns tre stora riktlinjer när det kommer till att skriva och 
skapa layout för textavsnitt.  
 

 Skriv kortfattat. Det är viktigt eftersom det tar ca 25 % längre tid att läsa från 
en datorskärm än från papper enligt Nielsen (2000, s.101). Vidare menar han 
dock att texten inte heller bör vara alltför kort (ibid.). 

 
 Dela upp långa informationsstycken i mindre bitar med hjälp av länkar som 

hjälper användaren vidare (ibid.). 
 

 Texten bör vara lätt att överblicka, eftersom 79 % av Internetanvändarna 
oftare skummar igenom text än läser den (Nielsen, 2000, s.106). Exempel på 
det är att text i punktform lämpar sig mycket bra på webbsajter. (Nielsen, 
2000, s.105). 

 
Vidare finns det även riktlinjer för teckensnitt. Enligt Nielsen (2002, s.14-15) bör man 
begränsa antal olika teckensnitt i avseende på storlek och färger för att undvika att 
användaren misstolkar texten som en annons och då hoppar över den. 

2.4. Belåtenhet och förtroende 

Den officiella definitionen på belåtenhet inom MDI är enligt The International 
Organization for Standardization (ISO) 9241-11 ”frånvaro av obehag samt positiva 
attityder vid användningen av en produkt”. (Statskontoret) 
 
Vad är det då som skapar de positiva attityderna till en produkt, eller vad är den 
avgörande faktorn för att skapa ett förtroende för en webbsajt? Tidigare 
undersökningar tyder på att ökad nivå av interaktivitet ökar besökarens intryck och 
attityd till en webbsajt (Hock-Hai Teo, 2003, s.299), men ingen har studerat om det 
också ökar förtroendet för webbsajter. 
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3. Tester och metodbeskrivning 

3.1. Testmaterial 

För att kunna genomföra testerna och för att få fram ett resultat som skiljde sig från 
olika miljöer var vi i behov av att utveckla miljöer som skiljde sig från varandra. För 
att kunna utveckla en acceptabel och användbar webbsajt utnyttjade vi de standarder 
och riktlinjer som presenterades i kapitel 2. Resultatet från testerna skulle visa om det 
vi producerat var en lyckad lösning. Vi valde att genomföra testerna med tre olika 
versioner av sajten vi gjort.  
 

 Webbsajt 1 
Den första versionen fick minimalt med interaktiva element implementerade. 
Detta utryckte sig genom att det inte fanns några delar som kunde påverkas av 
användaren förutom en sökfunktion. Användarna fick här alltså kontroll av 
fart och sekvens och kontroll av variabler. Denna version fick endast grupp 1 
testa (se bilaga 1.1). 
 

 Webbsajt 2 
Den andra versionen fick en högre grad av interaktiva element 
implementerade. Det är dock inte så mycket mer som finns implementerade 
här förutom möjligheten för besökare att skriva i en gästbok. En gästbok är en 
plats på en webbsajt där besökare har möjligheten att i princip skriva vad som 
helst. Här fick användaren kontroll av transaktioner. Denna version fick endast 
grupp 2 testa (se bilaga 1.2). 
 

 Webbsajt 3 
Den tredje versionen fick den högsta graden av interaktivitet, alltså kontroll av 
objekt. I den här testsajten var alla de funktioner som fanns i de två andra 
versionerna implementerade. Det som skiljer den här testsajten mot de andra 
två är möjligheten för våra testpersoner att spela de spel som ingick i testet. 
Denna version fick endast grupp 3 testa (se bilaga 1.3). 

3.2. Planering och förberedelser 

Våra testsajter utvecklades i programspråket PHP, vilket står för PHP: hypertext 
preprocessor 3. De var även kopplade till en MySql databas för att underlätta den 
administrativa delen, som till exempel att skriva in nya spel och till gästboksinlägg.  
 
För att se hur testpersonerna använde webbsajten valde vi att använda en variant av 
övervakningsmetod. Tyvärr finns ett problem vid observationer att om observatören 
är närvarande kommer det med stor sannolikhet öka stressnivån (Preece, 2002, s.378). 
Därför ville vi utföra testerna på ett annat sätt än just detta. Vi valde att använda oss 
                                                 
3 http://se.php.net/manual/sv/faq.general.php#faq.general.acronym  
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av ett datorprogram Screen Movie Studio 4 som registrerar alla musrörelser och 
musklick. Programmet spelar även in en film över vad som händer på skärmen för att 
vi ska kunna följa upp resultaten från övervakningen.  

3.3. Formulär 

För att få fram information om hur våra testpersoner uppfattade de testsajter vi hade 
utvecklat, utformade vi ett attitydformulär. Formuläret var uppdelat i tre delar, där den 
första ställde frågor som rörde testpersonernas bakgrund, resultaten av denna del kan 
ses i figur 5 (s.13). De andra två delarna var uppdelade i generella och specifika 
frågor. De generella frågorna var av sådan art att de to reda på hur testpersonerna 
förhöll sig till interaktiva element i helhet och de specifika skulle ta reda på hur 
användarna förhöll sig till just den sajtens interaktiva element. Frågorna var i sin 
helhet av sådan typ att vi skulle kunna se skillnaderna mellan grupperna. Detta gjorde 
att vi inte kunde specificera frågorna för en enskild grupp. 

3.4. Testplan 

De tre olika webbsajterna innehöll olika grader av interaktivitet för att ha möjlighet att 
få ut skillnaderna mellan dessa. Testerna genomfördes under förhållanden som 
beskrivs nedanför. 
 

 Testpersonerna fick instruktioner som de skulle följa noggrant. Under testet 
följde vi passivt hur användaren agerade efter instruktionerna med 
videoinspelningsprogrammet.  

  
 Testerna var inte tidsbegränsade för att minimera risken för stress. 

 
 Användarna fick möjlighet att välja vilken webbläsare de föredrog att 

använda. Detta på grund av att få testpersonerna att känna sig så hemma med 
miljön som möjligt. 

 
 Antalet personer som ingick i testerna var planerade till sju personer i varje 

grupp. Totalt ingick 21 personer. 
 

 Varje grupp om sju personer hade en egen uppsättning instruktioner specifik 
för den gruppen (se bilaga 2). 

  
 Testmiljön var lagd till ett rum på Blekinge Tekniska Högskola. Vi använde 

två stycken stationära datorer som var avskärmade från varandra och från all 
annan omgivning. 

 
 
 

                                                 
4 http://www.mandsoft.com  
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3.5. Testpersonerna 

Företaget vi hade kontakt med under arbetet kände till att den primära grupp som 
använde företagets tidigare webbsajt var i åldern 16-30 år gamla och mestadels 
manliga. En annan detalj var även att många av besökarna var frekventa 
mobilspelsanvändare. Vi valde därför testpersoner efter dessa tre variabler. Men för 
att få ett så naturligt urval som möjligt valde vi även att få med viss andel som föll 
utanför den huvudsakliga kategorin. Testpersonerna valdes slumpmässigt på BTH. Vi 
kände till att det bara blev studenter representerade och att detta kanske spelade in på 
de resultat som fick fram.    
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4. Resultat 

Det sammanställda resultatet från formulären visar en genomsnittlig bakgrund över 
grupperna. Vi kan se att det utföll ett likt resultat i fråga om ålder och hur länge 
testpersonerna har använt sig av Internet. Däremot skiljer sig grupp 2 från de övriga i 
frågorna om nutida användning och antal timmar de spelar mobilspel. 
 
Fråga: Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3
Ålder 23,1 22,3 24,4
Hur länge har du använt dig 
av Internet? (År) 7,4 7,7 8,3
Uppskattad användning av 
internet för 
informationssökning? 
(h/vecka) 5,7 2,9 6,9
Hur många timmar spelar 
du mobilspel i veckan? 
(h/vecka) 1,6 0,6 1,6  
Figur 5. Tabell över statistik från frågeformulär om testpersonernas bakgrund. Siffrorna avser 
medeltal över grupperna. 

4.1. Observationer 

Vi har sammanställt de gemensamma handlingar de olika testpersonerna genomförde 
under testen. Värt att notera är att vi bara har listat de delar testpersonerna inte gjorde 
som vi tänkt det skulle utföras eller uppgifter som utfördes långsamt. 

4.1.1. Grupp 1 

 Användaren klickade på alla bilder, men alla bilder var inte en länk. 
 Användaren har svårt att hitta knappen som ska lista alla de inlagda spelen. 
 Användaren har svårt att hitta länken till fler bilder. 

4.1.2. Grupp 2 

 Användaren klickade på alla bilder, men alla bilder var inte i en länk. 
 Användaren har svårt att hitta rätt kategori av spel i sökfunktionen. 
 Användaren klickar på bild i vänstermenyn, istället för knapp. 

4.1.3. Grupp 3 

 Användaren klickade på alla bilder, men alla bilder var inte en länk. 
 Användaren klickar på bild i sökresultaten. 
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4.2. Frågeformulär 

Efter sammanställning av resultaten från frågorna i formuläret har vi summerat 
följande. 
 
Nedan kan vi se resultaten från frågorna som var av allmän karaktär ur 
frågeformuläret, alltså de frågorna som tar upp hur stor vikt somt testpersonerna 
ställer överlag på webbsajter. 
 

Frågor av allmän karaktär

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
4,50
5,00

Vikt av
interaktivitet?

Vikten av att ge
feedback?

Vikten av att få
testa spel?

GRUPP1
GRUPP2
GRUPP3

 
Figur 6. Grafisk sammanställning av resultat från frågeformulär. (Allmänna frågor) (Se bilaga 4) 
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Nedan kan vi se svar på de frågorna som behandlade frågor av specifik karaktär. 
Dessa frågor var avsedda för att få en mer detaljerad bild av hur testpersonerna 
uppfattade webbsajterna de fick testa. 
 

Specifika frågor för testad webbsajt

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Tillräcklig
interaktivitet?

Förtroende för
webbsajten?

Nöjd med
interaktivitet?

GRUPP1
GRUPP2
GRUPP3

Figur 7. Grafisk sammanställning av resultat från frågeformulär. (Specifika för webbsajterna) (Se 
bilaga 4) 
 
Kommentarer från personer efter testet: 
 
Grupp 1:  

 Hade varit bra med lite filmklipp från spelen. 
 Hade varit bra med ett demo 5 på spelen. 

 
Grupp 2: 

 Hade varit kul att få testa spelen. 
 Gästboken uppfattades som enkel. 

 
Grupp 3:   

 Kul att spela spelen. 
 Dåliga instruktioner i spelen gjorde mig besviken. 

 
 
 

                                                 
5 Förkortning av demonstrationsexemplar 
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4.2.1. Kommentarer 

Vid en jämförelse mellan grupperna av frågorna som gällde om webbsajten erbjöd 
tillräckligt med relevanta funktioner svarar de flesta i grupperna 1 och 2, alltså de 
grupper som inte fick tillgång till den del där de kunde testa de spel som fanns, att de 
saknar en funktion som till exempel att visa en animering av spelet eller att få testa 
det. I motsats till det svarade många av testpersonerna i grupp 3 att de var nöjda med 
de funktioner som fanns.  
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5. Analys 

5.1. Testpersonernas bakgrund 

Vi kan se att den totala genomsnittsåldern blir 23 år (se figur 5, s.13). Detta stämmer 
mycket bra överens med den genomsnittsålder som är satt som kriterium. Även om 
alla gruppers medelålder är genomgående väldigt lika, så ser vi att grupp 2 avviker 
från de övriga grupperna när vi frågar dem om mängden informationsökning. Även 
antal speltimmar per vecka avviker från de övriga. Detta kan ha spelat in i hur 
resultatet föll ut.  

5.2. Belåtenhet 

Hur påverkar graden av interaktiva element på en webbsajt besökarens 
belåtenhet? 
 
Först måste vi veta hur testpersonerna ställer för krav på interaktion. Den allmänna 
frågan som ställer frågan om hur stor vikt besökaren ställer vid interaktion på 
webbsajten. Där ser vi att även här är det en stigande ordning av medeltal grupperna 
mellan. Dessa svar är också relevanta för hur vi skall tolka svaren då vi kans e att 
grupp 1 är den grupp som kräver minst interaktion och grupp 3 är den grupp som 
ställer högst krav. 
 
Grupp 1 svarade med ett medeltal på 2,0 att de tyckte det fanns tillräckligt med 
interaktion på sajten de fick testa (se figur 7, s.15). Detta sticker klart ut mot grupp 2 
och 3 som ger ett medeltal på 3,1 respektive 3,5. Siffrorna visar tydligt att 
testpersonerna uppfattar de olika graderna av interaktion på de olika versionerna av 
webbsajterna de fick testa. Det sammanställda resultatet visade sig bli ungefär som vi 
hade förväntat oss att det skulle utfalla, dock hade vi förväntat oss att grupp 3 skulle 
bidra med ett högre medeltal. 
 
Vidare måste vi ha svar på hur nöjda personerna var med de former av interaktivitet 
som testsajterna erbjöd dem. Vid en jämförelse mellan grupperna så visade det sig att 
grupp 1 svarade med ett förvånansvärt högt medeltal på 3,2 (se figur 7, s.15) vilket är 
förbryllande då sajten de fick testa inte innehöll några interaktiva element av någon 
högre grad än just kontroll av fart och flöde samt kontroll av variabler. En mycket 
trolig förklaring kan vara att grupp 1 ställde lägst krav på interaktion på webbsajter, 
vilket förmodligen kan förklara resultatet på denna fråga. Förväntningarna innan testet 
var att desto mindre interaktiva element användaren har tillgång till desto mindre nöjd 
med webbsajten kommer besökaren bli. Svaret som grupp 2 bidrog med var inom 
ramarna för våra förväntningar. Grupp 3 visade ett svar som var högre än grupp 2, 
vilket också utföll på det sätt vi trodde. Det var däremot inte väntat att grupp 1 skulle 
svara med ett så högt medel och dessutom högre än de andra grupperna. En annan 
orsak till att grupp 2 fick ett lägre medelsvar kan bero på att gruppen endast fick en 
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gästbok att tillgå. Det är väldigt svårt att skriva något i en gästbok om man inte vet 
direkt vad man ska skriva och detta kan ha spelat in på resultatet. Vi kan även tolka 
svaren som att grupp 2 ställde marginellt lägre krav på få ge feedback. Vi såg också i 
gästboken när testerna var avklarade att de inlägg som fanns inte hade någon större 
fantasi eller kreativitet. 
 
En analys av behovet av att spela online (se figur 8) visar att grupp 1 har ett stort 
behov av att få spela online vilket var väntat då de inte fick möjligheten att testa 
spelen i den version av webbsajten de fick använda. Deras svar kan ses som mycket 
säkert då det sticker ut så markant från de andra grupperna i testet. Märkligare är att 
grupp 2 svarade med ett medel på bara 3,1. Grupp 3 svarade med ett medel på 3,2 på 
samma fråga. Grupp 2 fick, som känt, bara tillgång till en gästbok utöver vad grupp 1 
fick tillgång till. Likt med förväntningarna av frågan om hur nöjda de var med de 
former av interaktivitet webbsajten erbjöd, var vi relativt säkra på att grupp 1 och 2 
borde visa ungefär samma resultat. Det visade sig att grupp 2 inte alls delade 
uppfattning med grupp 1, vilket är intressant. Genomgående är det dock höga resultat 
vilket vi tror betyder att våra testpersoner gärna vill ha en möjlighet att prova spel 
innan de köper det. 
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1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

GRUPP1 GRUPP2 GRUPP3

M
ed

el
ta

l Nöjd med interaktivitet
Vikt av att få testa spel
Tillräckligt interaktivitet

 
Figur 8. Förhållandet mellan hur nöjda testpersonerna var med interaktiviteten och hur stor vikt de 
ställde på att få testa spel online. 
 
 
Ett annat intressant men överraskande resultat är svaren på frågan om det är viktigt för 
användarna att kunna ge feedback på webbsajten. Grupp 2 och 3 fick som bekant 
skriva i en gästbok men svaren på frågan visade att de svarat med exakt lika medeltal. 
Grupp1 fick inte möjligheten att skriva i någon gästbok men svarade med ett högre 
medeltal att de tyckte det var viktigt. Vi kan alltså se att om grupperna har en gästbok 
så tycker de inte att det är viktigt med den möjligheten. Dessa svar var något som vi 
inte hade väntat oss innan testerna. En möjlig förklaring är att grupp 2 och 3 märker 
hur svårt det kan vara att skriva i en gästbok när grupp 1 inte vet eller tänker på detta. 
Medelsvaren är också så marginella att endast 4 % skiljer grupperna åt, vilket gör att 
vi inte dra en rak slutsats, men vi tror att detta är en möjlig orsak. 
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Som sist vill vi belysa en kommentar som grupp 3 gjorde. ”Dåliga instruktioner i 
spelen gjorde mig besviken.” Detta tolkar vi som att om man väljer att inkludera 
denna typ av element så är det av stor vikt att utvecklarna lägger ner mycket kraft på 
att även få instruktionerna i spelen användbara, så att besökare inte blir irriterade på 
en så relativt enkel detalj. 

5.3. Förtroende 

Ökar förtroendet för en webbsajt om det finns en högre grad av interaktivitet? 
På denna fråga ville vi se hur förtroende för företaget som presenterar sajten förändras 
vid olika grad av interaktion (figur 7, s.15). Det som man kan se direkt är att grupp 1 
och 2 visar siffror som inte ligger i linje med grupp 3. Resultatet som visas hade vi 
inte förväntat oss. Vi trodde att en sajt med mindre interaktiva element borde ha ett 
lägre medeltal som svar. Det visar att våra förväntningar inte stämde med svaren. 
Svaren hos de olika grupperna är väldigt lika. Skillnaden är endast 6 % mellan det 
högsta och lägsta medeltalet.  
 
Vi tror att förklaringen till att resultatet blev som det blev, är att förtroendet 
förmodligen inte ändras av hur hög grad av interaktivitet det finns på en webbsajt. När 
det gäller förtroende är det andra variabler som spelar in. Värt att notera är också att 
grupp 2 ger ett lägre medeltal än grupp 1, även om fler interaktiva element fanns, 
vilket inte heller var något vi förväntade oss innan testerna.  
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6. Slutsats 

Vi kan i föregående kapitel se att svaren visar att grupperna verkligen uppfattade de 
olika nivåerna av interaktivet som våra testsajter erbjöd. Detta resultat och 
ställningstagande är mycket viktigt och avgörande eftersom vi annars inte skulle 
kunna fortsätta med undersökningen om resultaten visats sig vara helt slumpmässiga.  
 
För att få svar på vår frågeställning om högre grad av interaktiva element ger en högre 
belåtenhet, måste vi belysa de delar som är relevanta i det här avseendet. Vi kan se i 
föregående avsnitt att grupp 3 var nöjdast med interaktiviteten på sin testsajt, medan 
grupp 2 var minst nöjd. Detta ser vi som att det inte enbart är graden på interaktivitet 
som ökar belåtenheten, utan även hur de interaktiva elementen är utformade. Detta är 
inte helt överraskande i sig, men som vi förklarade i föregående kapitel finns det 
några osäkerhetsfaktorer som vi tror kan ha spelat in i svaren.  
  
Vi kan få svar på vår andra fråga, ökar förtroendet för en webbsajt om det finns en 
högre grad av interaktivitet på en webbsajt, om vi jämför fyra svarsresultat i figur 6 
och figur 7. Vi ser att grupp 3 svarade med högst medelsvar på frågan om tillräcklig 
interaktivitet, vikt av interaktivitet, nöjd med interaktivitet och förtroende. Det sista 
svaret bekräftar de andra frågorna.  
 
När det gäller förtroendet för en webbsajt är vi något osäkra på att de resultat vi har 
fått kan leda till någon definitiv slutsats. Skillnaden mellan svaren är bara 6 % vilket 
är marginellt och det medför att vi inte kan bevisa vår frågeställning. Dock tyder 
svaren på att möjligheten finns att förtroendet ökar med fler interaktiva element som 
en webbsajt erbjuder och detta för en grupp som bevisat kräver mer interaktion på 
webbsajter. Därför ser vi vår slutsats på denna fråga som möjlig. Men även på denna 
frågeställning tror vi att det är av stor vikt att tänka på hur man utformar elementen 
istället för enbart antalet element. 
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7. Diskussion 

Nu i efterhand kan man diskutera om de resultat vi fick fram är korrekta och de 
slutsatser vi dragit från de resultaten stämmer. Vi har försökt förklara oegentligheter 
med testerna i analysen men givetvis kanske det finns andra faktorer som vi missat. 
Vi hävdar att de resultat och slutsatser vi fick fram är rimliga. Några av svaren som 
grupperna gav var tydliga och helt utan problem att tolka. Andra svar var mer 
komplicerade och krävde mer undersökning innan vi kunde dra en slutsats. 
 
Metoderna vi använde för detta arbete under testerna var en form av passiv 
övervakning, där vi använde ett program som spelade in alla rörelser och musklick 
som gjordes på testsajterna. Det positiva med denna form av program är att det inte 
behövs extra utrustning som videokamera eller annan utrustning mer än enbart en 
dator. Allt material finns samlat i datorn. Fördelar med att ha detta istället för att 
sprida ut på många olika tekniker, är att administrativa problem minimeras. Andra 
positiva delar var att vi inte behövde vara närvarande vid testerna och testpersonerna 
kunde arbeta i egen takt. Att låta instruktioner bestämma vad användarna skulle göra, 
tror vi låser användarna mycket men efter diskussion kom vi fram till att det 
förmodligen var det bästa praktiskt genomförbara sätt. Denna övervakningsmetod 
gjorde att vi med säkerhet minimerade risken för stress och i längden erhöll bättre 
resultat. 
 
Om vi ska dra en slutsats av det här så visade det sig att vår hypotes, ökad grad av 
interaktiva element ökar intresset för en webbsajt, var delvis korrekt. Vi kunde bevisa 
att ju högre grad av interaktiva element det finns på en webbsajt ökar intresset för 
webbsajten genom belåtenhet och möjligtvis även förtroende. 
 
Resultatet från testerna var upplysande på alla tänkbara vis. Det visade sig att svaren 
inte alltid blev som vi trodde, men i stort blev utfallen som vi hade förväntat oss. 
Vissa svar var mycket snarlika och ibland mycket överraskande. Vad detta beror på är 
svårt att säga, men det skulle kunna ha att göra med att vissa frågor möjligtvis var 
något felformulerade och lite svårtolkade.  
 
Slutligen finns det några punkter vi är lite osäkra på, det finns också saker vi skulle 
vilja utveckla och delar vi skulle vilja lägga till men som vi av olika skäl inte tagit 
med i arbetet. 
 
Sökfunktionen som grupp 1 hade tillgång till skulle vi ha tagit bort, för att undersöka 
effekterna av frånvaron av just den graden av interaktion. Eftersom alla grupperna 
hade denna grad vet vi nu inte följderna. 
 
Grupperna av testpersoner skulle kunna bestå av ett större antal individer för att 
säkerställa en säkrare fördelning mellan grupperna. Fler personer i testerna skulle i 
förlängningen tagit längre tid och blivit svårare att hantera. Negativ följd är att 
analysen skulle ha tagit längre tid. 
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Ett ytterligare sätt att påverka resultaten skulle kunna vara att låta testerna pågå 
längre. Vi tror det skulle ge utrymme för testpersonerna att lära känna sajterna bättre 
och därmed i längden ge noggrannare svar. Vidare skulle detaljer som frågornas 
komplexitet utvecklas. Fler och mer specificerade frågor skulle ge svar på mer 
detaljerade frågor.  
 
Ett misstag som vi begick i testerna, var att testpersonerna fick instruktioner att skriva 
i gästboken. Det var alltså något som testpersonerna möjligen kände var påtvingat och 
därigenom kanske uppfattade uppgiften som ansträngande och jobbig. Detta kan 
mycket troligt ha påverkat testerna negativt. 
 
När alla testerna nu är genomförda och sammanställda tänkte vi i högre grad på 
idéerna om att låta de olika grupperna testa de andra sidorna. Med denna metod skulle 
vi se hur grupperna i sig uppfattade de olika versionerna av sajten vilket skulle var 
intressant. Detta genomfördes emellertid aldrig på grund av tidsbrist. 
 
Det fanns även delar som vi tyckte fungerade bra. Testprogrammet vi använde i 
undersökningarna visade sig fungera utmärkt och förenklade testerna mycket. 

7.1. Framtida studier 

Under arbetets gång har vi kommit upp med ett antal idéer och frågor som vi gärna 
skulle se svar på eller att någon i framtiden testade. Tiden som gick åt och 
inriktningen på detta arbete gjorde att vi inte själva tog tag i dessa frågor. 
 

 Hur interaktiva element förhåller sig till varandra och vilka som uppfattas mer 
positiva. 

 
 Undersöka hur förtroendet för webbsajter skapas och om olika grader av 

interaktivitet spelar in. 
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Bilaga 1: Testsajter 
 
Bilaga 1.1: Webbsajt 1 
 

 

Sökfunktion, var den högsta grad 
av interaktivt element som grupp 
1 fick tillgång till. 
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Bilaga 1.2: Webbsajt 2  

 

Grupp 2 fick fler interaktiva element. Både 
sökfunktion och en gästbok. 
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Bilaga 1.3: Webbsajt 3  
 

 
 

Grupp 3 fick flest grader av interaktiva element. 
En sökfunktion, en gästbok och möjligheten att 
testa spel online. 
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Bilaga 2: Instruktioner till testpersoner 
 
Bilaga 2.1: Instruktioner Grupp 1  
 
1.  
Maximera browser-fönstret! 
Använd sök-alternativet för att leta upp spelet Cannon Blast. 
Undersök spelet och den information som finns där. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
2. 
Maximera browser-fönstret! 
Leta upp på valfritt sätt spelet Stay the distance. 
Undersök spelet och den information som finns där. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
3. 
Maximera browser-fönstret! 
Leta upp var företaget har sina kontor placerade. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
4. 
Maximera browser-fönstret! 
Använd sök-alternativet för att lista alla spel som finns inlagda. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
5. 
Maximera browser-fönstret! 
Använd meny-alternativet för att lista alla spel som finns inlagda. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
6. 
Maximera browser-fönstret! 
Leta upp på valfritt sätt spelet Snowball. 
Undersök spelet och den information som finns där. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
7. 
Maximera browser-fönstret! 
Navigera dig igenom sidorna och leta dig fram till ett spel som du tycker verkar roligt 
och intressant. Du bestämmer helt själv hur du går tillväga och när du hittat ett 
intressant spel så minimerar du browser-fönstret och anser dig klar med uppgiften! 
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8. 
Maximera browser-fönstret! 
Navigera dig igenom sidorna och leta fram ett spel som du tycker verkar roligt och 
intressant. Du bestämmer helt själv hur du går tillväga och när du anser dig klar. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
 
9. 
Maximera browser-fönstret! 
Du får nu max 5 minuter att surfa fritt på sidan. När du anser dig färdig minimerar du 
browser-fönstret! 
 
10. 
Maximera browser-fönstret! 
Använd menyerna för att leta upp bilderna som finns på spelet Cannon Blast. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
 
Du är nu färdig med testet. Säg till en av testledarna att du är färdig. 
 
Många tack för din medverkan! 
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Bilaga 2.2: Instruktioner Grupp 2  
 
1. 
Maximera browser-fönstret! 
Använd sök-alternativet för att leta upp spelet Cannon Blast. 
Undersök spelet och den information som finns där. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
2. 
Maximera browser-fönstret! 
Leta upp på valfritt sätt spelet Stay the distance. 
Undersök spelet och den information som finns där. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
3. 
Maximera browser-fönstret! 
Gå till gästrummet och skriv ditt testnummer som Alias och skriv ett valfritt 
meddelande som inte påverkar de andra senare i testerna. Exempelvis: ”Nu har jag 
tittat på Cannon Blast”. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
4. 
Maximera browser-fönstret! 
Leta upp var företaget har sina kontor placerade. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
5. 
Maximera browser-fönstret! 
Använd sök-alternativet för att lista alla spel som finns inlagda. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
6. 
Maximera browser-fönstret! 
Använd meny-alternativet för att lista alla spel som finns inlagda. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
7. 
Maximera browser-fönstret! 
Leta upp på valfritt sätt spelet Snowball. 
Undersök spelet och den information som finns där. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
8. 
Maximera browser-fönstret! 
Navigera dig igenom sidorna och leta fram ett spel som du tycker verkar roligt och 
intressant. Du bestämmer helt själv hur du går tillväga och när du anser dig klar. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
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9. 
Maximera browser-fönstret! 
Du får nu max 5 minuter att surfa fritt på sidan. När du anser dig färdig minimerar du 
browser-fönstret! 
 
10. 
Maximera browser-fönstret! 
Använd menyerna för att leta upp bilderna som finns på spelet Cannon Blast. 
Gå till gästboken igen. Använd ditt Testnummer som Alias. Och skriv nu in att du har 
avslutat ditt test =). 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
 
Du är nu färdig med testet. Säg till en av testledarna att du är färdig. 
 
Många tack för din medverkan! 
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Bilaga 2.3: Instruktioner Grupp 3 
 
1. 
Maximera browser-fönstret! 
Använd sök-alternativet för att leta upp spelet Cannon Blast. 
Undersök spelet och den information som finns där. Testa spelet om du vill. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
2. 
Maximera browser-fönstret! 
Leta upp på valfritt sätt spelet Stay the distance. 
Undersök spelet och den information som finns där. Testa spelet om du vill. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
3. 
Maximera browser-fönstret! 
Gå till gästrummet och skriv ditt testnummer som Alias och skriv ett valfritt 
meddelande som inte påverkar de andra senare i testerna. Exempelvis: ”Nu har jag 
tittat på Cannon Blast”. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
4. 
Maximera browser-fönstret! 
Leta upp var företaget har sina kontor placerade. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
5. 
Maximera browser-fönstret! 
Använd sök-alternativet för att lista alla spel som finns inlagda. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
6. 
Maximera browser-fönstret! 
Använd meny-alternativet för att lista alla spel som finns inlagda. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
7. 
Maximera browser-fönstret! 
Leta upp på valfritt sätt spelet Snowball. 
Undersök spelet och den information som finns där. Testa spelet! 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
8. 
Maximera browser-fönstret! 
Navigera dig igenom sidorna och leta fram ett spel som du tycker verkar roligt och 
intressant. Du bestämmer helt själv hur du går tillväga och när du anser dig klar. 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
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9. 
Maximera browser-fönstret! 
Du får nu max 5 minuter att surfa fritt på sidan. Testa gärna spelen. När du anser dig 
färdig minimerar du browser-fönstret! 
 
10. 
Maximera browser-fönstret! 
Använd menyerna för att leta upp bilderna som finns på spelet Cannon Blast. Testa 
spelet om du vill. 
Gå till gästboken igen. Använd ditt Testnummer i Alias. Och skriv nu in att du har 
avslutat ditt test =). 
Minimera browser-fönstret när du anser dig klar med uppgiften! 
 
 
Du är nu färdig med testet. Säg till en av testledarna att du är färdig. 
 
Många tack för din medverkan! 
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Bilaga 3: Frågeformulär 
 
Hej och välkommen till ett test som ingår i vårt kandidatarbete. Vi är mycket glada att 
du ställer upp på detta test och hoppas det inte skall ta för mycket av din tid. Nu kör 
vi! 
 
Testet kommer att ta cirka 10-20 minuter. 
 
VIKTIGT!  
 
Ingen personlig information som kan spåras på något sätt kommer att insamlas. 

Var så objektiv du kan! 
 
 
Inledning 
Du som testperson kommer att få ett testnummer som du kan använda under detta test. 
Ditt nummer måste vara exakt det samma genom hela undersökningen för att 
underökningen skall ha betydelse.  
 
Test beskrivning 
Testet är uppdelat i 2 delar. 
 
Del 1 blir du tilldelad uppgifter som du skall följa. 
I Del 2 får du uppföljningsfrågor på del 1. 
 
Först kommer du att gå igenom en hemsida efter instruktioner som du blivit tilldelad. 
Det är av yttersta vikt att du gör exakt som det står och inget annat. 
 
Läs ej frågorna i förväg utan gå metodiskt igenom instruktionerna som de står 
skrivna. Testet går Inte på tid så ta den tid du behöver och stressa inte. 
 
Efter att du gått igenom instruktionerna kommer du få svara på några frågor. Ringa in 
det passande svaret på de frågor som har färdiga val. Övriga frågor skriver du så 
kortfattat som möjligt.  
 
Det är viktigt att du som testperson gör så specificerade val som möjligt då ditt 
resultat är till vikt för oss.  
 
Svara så sanningsenligt du kan och hoppa inte över några frågor. Även här är det av 
yttersta vikt att du inte stressar utan tar den tid du behöver. 
 
 
 
Frågor 
Har du några frågor så ställ dem innan testet, du kommer inte få någon hjälp eller 
någon assistans under testets gång. 
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Ansvariga för undersökningen är 
Anders Hermansson, inb00ahe@student.bth.se 
Datavetenskapligt program vid BTH – Blekinge Tekniska Högskola 
Kenneth Nilsson, keni02@student.bth.se 
Datavetenskapligt program vid BTH – Blekinge Tekniska Högskola 
 
Testnummer: ______ 
Din ålder är: ____år 
 
Hur länge har du använt dig av Internet? (alla tjänster) 
Över 10år 10-8år 8-6år 6-4år 4-2år 2-0år 

 
Uppskattad användning av Internet för ren informationssökning i veckan!  
(Inte spel, icq, mejl, med mera) 

Över 10h 10-8h 8-6h 6-4h 4-2h 2-0h 
 
Hur mycket spelar du mobilspel i veckan? 

Över 6h 6-4h 4-2h 2-1h Under 1h Spelar 
aldrig 

 
Beskriv ditt intryck av hemsidan du såg i testet (max 20 ord): 
 

 
 

 
 
Tyckte du det finns tillräckligt med interaktion på sajten i helhet? Med interaktion 
menar vi funktioner som gör att du kan påverka en sida på något eller flera sätt, som 
en gästbok. 

5 4 3 2 1 0 
 
Hur stor vikt ställer du på att det finns interaktiva element på sajten du besöker? 

5 4 3 2 1 0 
 
 
Var det någon funktion eller upplägg som du uppfattade störande?  
Om ja, beskriv vilket och varför! 
 

 
 

 
Hur stort förtroende har du nu efter att ha testat företagets sajt och läst om deras 
produkter? 

5 4 3 2 1 0 
 
Uppfattade du någon form av interaktivitet? 

Ja Nej 
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Ange hur nöjd du var med de former av interaktivitet som sajten erbjöd dig? 

Mycket 
nöjd 

Nöjd Lite Nöjd Lite 
besviken 

Besviken Mycket 
besviken 

 
 
 
 
Erbjöd sajten dig tillräckligt med relevanta funktioner? 
 

 
 
Om inte, vilka fler funktioner skulle du vilja se på sajten? 
 

 
 
Hur viktigt är det att få ge feedback eller utrycka sig om något på en sajt? 

5 4 3 2 1 0 
 
Fanns det något som gjorde att du fick höjt intresse för något spel på sajten, vilket och 
varför? 
 

 
 
Fanns det något som gjorde att du tappade intresset för något spel på sajten, vilket och 
varför? 
 

 
 
Hur viktigt är det för dig att få testa spelen online? 

5 4 3 2 1 0 
 
 
Många tack för din medverkan! 
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Bilaga 4: Resultat från formulär 
 
Tyckte du att det fanns tillräckligt med interaktion på sajten i helhet? (0-5) 
Grupp 1 2
Grupp 2 3,1
Grupp 3 3,5  
Tabell. 4.1 
 
Hur stor vikt ställer du på att det finns interaktiva element på en sajt du besöker? (0-5) 
Grupp 1 2,3
Grupp 2 2,6
Grupp 3 2,7  
Tabell. 4.2 
 
Hur stort förtroende har du nu för företaget efter att ha testat företagets sajt och läst 
om deras produkter? (0-5) 
Grupp 1 3,2
Grupp 2 3,1
Grupp 3 3,4  
Tabell. 4.3 
 
Uppfattade du någon form av interaktivitet? (0-1, Nej/Ja) 
Grupp 1 0,5
Grupp 2 0,9
Grupp 3 0,9  
Tabell. 4.4 
 
Ange hur nöjd du var med de former av interaktivitet som sajten erbjöd dig. (0-5) 
Grupp 1 3,2
Grupp 2 3
Grupp 3 3,6  
Tabell. 4.5 
 
Hur viktigt är det att få ge feedback eller få uttrycka sig om något på en sajt? (0-5) 
Grupp 1 2,8
Grupp 2 2,6
Grupp 3 2,6  
Tabell. 4.6 
 
Hur viktigt är det för dig att få testa spelen online? 
Grupp 1 4,3
Grupp 2 3,1
Grupp 3 3,7  
Tabell. 4.7 


