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Abstract 

E-handeln växer kraftigt och konsumenterna blir allt mer kräsna, vilket gör att konkurrensen 

ökar. Användbarhetstest används för att utvärdera en produkt eller service för att komma fram 

till om den är användbar. Användbarhet är avgörande för e-handeln. Om användaren tycker 

systemet är för svårt att använda så slutför de köpet någon annanstans. I en större 

undersökning av Baymard Institute från 2017 visade det sig att produktlistor på webben är 

dåligt utformade gällande användargränssnittet. Syftet med föreliggande studie är att 

identifiera fördelar och brister som förekommer vid användandet av interaktiva animationer 

för att visa hur de påverkar användbarhet hos produktlistor.  

En utvärdering har skett med hjälp av två prototyper: en statisk produktlista och en 

produktlista med interaktiva animationer som senare har jämförts med varandra. Dessa 

prototyper ligger till grund för de intervjuer som utförts och de observationer som gjorts. 

Intervjuerna har samlat in kvalitativ data och observation metoden har samlat in kvantitativ 

data som antal klick och tid.  

Resultatet visade att animationer påverkade attityden till produktlistans innehåll positivt hos 

majoriteten av deltagarna. Deltagarna upplevde en ökad feedback från webbplatsen. 

Produktlistan med interaktiva animationer förbättrade deltagarnas uppgiftsprestanda med både 

mindre totala klick och den totalt spenderade tiden än den statiska produktlistan. Resultatet 

från denna studie visar att interaktiva animationer starkast påverkar tillfredställelsen men har 

en viss påverkan även på effektivitet och ändamålsenlighet. 
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1 Inledning 

Inledningsavsnittet innehåller en introduktion till problemområdet för att vidare gå in på vad 

syftet med uppsatsen är. Avsnittet består även av vilken målgrupp uppsatsen tillhör och de 

undersökningsfrågor som ska besvara syftet samt en avgränsning av undersökningen. 

1.1 Bakgrund 

Under en längre tid har användandet av webben ökat. Utvecklingen fortsätter framåt, speciellt 

inom e-handeln, där utvecklingen i Norden går kraftfullt framåt (PostNord 2015). Enligt 

PostNord kommer konkurrensen bland de kräsna e-handelkonsumenterna att öka på grund av 

den starka tillväxten. 

Nya mediagränssnitt erbjuder stora variationer av interaktioner för användarna (Sundar et al. 

2010). Ökade interaktioner med systemet behöver dock inte alltid vara positiva. I en studie av 

Sundar (2000) testades olika nivåer av multimediafunktioner som textbaserat, text och ljud, 

text och bilder, text, bilder och ljud samt text, bilder, ljud och video. Resultatet visade att 

ökande av multimediafunktioner påverkade webbplatsen negativt. Mer specifikt till 

interaktion studerade Xu och Sundar (2016) hur olika typer av interaktion påverkar 

informationsbearbetning bland användare ur ett e-handelsperspektiv. I studien jämfördes låga 

nivåer av interaktion, medelnivå och hög nivå. Analysen visade att en medelnivå med 

interaktioner påverkar uppmärksamheten mest. Däremot har tidigare studier visat att effekter 

från animationer i vissa fall påverkar uppmärksamheten. Sutcliffe och Namoun (2012) 

observerade uppmärksamhet med hjälp av eye-tracking, en metod som spårar ögonrörelser, 

där resultatet visade att animationer och bilder dominerade uppmärksamheten inom vissa 

layouter, det vill säga den grafiska utformningen av föremål.  

Ett användbarhetstest är en resurs för att utvärdera en produkt eller ett system (Albertazzi et 

al. 2012). Innan en ger sig in på användbarhetstest så måste dock användbarhet definieras 

(Rubin & Chisnell 2008; Peacock 2010). För att utvärdera hur användbar en produkt eller 

tjänst är används användbarhetstest (Rubin & Chisnell 2008). Användbarhet är en kvalité som 

många produkter innehåller men många fler saknar. Det kan vara svårt att veta vad som gör 

något användbart då användbarhet bara är ett problem när det saknas. Något som gör 

produkten användbar är frånvaron av frustration när den används. Användbarhet är avgörande 

för e-handeln. Användaren tittar på användbarheten först. Om systemet är svårt att använda 

eller om de inte förstår det går de någon annanstans för att slutföra sitt köp (Benyon 2011; 

Peacock 2010).  

När ett användbarhetstest genomförs samlas data in om hur en särskild produkt eller service 

används och uppfattas av användaren, hur långt vissa produkter eller tjänster uppfyller de 

fastställda målen, samt var användaren finner svårigheter med att använda produkten eller 

tjänsten (Chowdhury & Chowdhury 2011). För att förbli konkurrenskraftiga på marknaden 

eller för att förbättra kvalitén på sina produkter och tjänster så måste användbarhetstester 

användas. Vidare berättar Chowdhury och Chowdhury att det dock är möjligt att genom 

webben nå ett högt antal konsumenter med en produkt eller service, men en dåligt designad 

webbsida, produkt eller tjänst kan väldigt lätt frustrera konsumenterna och därigenom skapa 

en affärsförlust för organisationen. Användbarhet är dock ändå ett stort problem. En 
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utvärdering visar att användbarhetsproblem orsakas av trångt innehåll, dålig navigation och 

besvärlig interaktion (Benbunan-Fich 2001). 

Enligt Lohse och Sphiller (1998) står designen av produktlistan för mer än hälften av den 

månatliga försäljningen på en e-handel. Mer specifikt är produktlistan den lista som visar upp 

produkterna i ett e-handelssammanhang. Vad gäller produktlistor har Baymard Institute 

(2017) utfört en bedömning över 50 produktlistor på webben. Resultaten visar att den större 

delen av produktlistorna är dåligt utformade gällande användargränssnittet, det vill säga 

interaktionen mellan människa och dator. Det är utifrån dessa fakta som uppsatsens syfte har 

valts, nämligen att utvärdera hur interaktiva animationer påverkar användbarhet hos just 

produktlistor. Därav kommer uppsatsen att utvärdera hur interaktiva animationer påverkar 

användbarhet. Naturligtvis kan denna uppsats inte ge ett uttömmande svar, men det finns 

många frågor som behöver belysas, såsom hur användares attityder och prestanda påverkas av 

interaktiva animationer, och denna uppsats kan initiera en diskussion om hur problemen kan 

belysas och undersökas. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att identifiera eventuella fördelar och brister som förekommer vid 

användandet av interaktiva animationer för att visa hur de påverkar användbarhet hos 

produktlistor. 

1.3 Målgrupp 

Målgruppen för uppsatsen består av yrkesverksamma webbutvecklare som utvecklar med 

webbanimationer och användbarhet, eller de som bedriver e-handel. 

1.4 Undersökningsfrågor 

För att utföra en utvärdering ska dessa undersökningsfrågor besvaras: 

 Hur påverkar interaktiva animationer attityden till produktlistans innehåll? 

 Upplever användaren en ökad feedback från webbplatsen? 

 Hur påverkar interaktiva animationer användarens uppgiftsprestanda (antal klick, 

genomförandets tid)? 

1.5 Avgränsning 

Uppsatsarbetet avgränsas till att undersöka interaktiva animationer hos produktlistor i en e-

handelsmiljö. En undersökning som generellt undersöker interaktiva animationer genom en 

hel e-handelsupplevelse från val av produkt till slutfört köp skulle bli för generell och 

tidskrävande. Det skulle även innebära en svår specificering av undersökningsfrågorna och 

vara för många faktorer att hålla i ordning.  

1.6 Etiska överväganden 

Undersökningen har följt de krav som kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen (Vetenskapsrådet 2002). Under de testsessioner som utförts har deltagarna tydligt 

fått förklarat syftet med uppsatsen och varför deras deltagande är viktigt för att följa 

informationskravet som innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagare om 

forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet 2002). Alla deltagare har även skrivit på ett 
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medgivandeformulär där information om testet och deltagarens rättigheter förklarats för att 

uppfylla samtyckeskravet. Med samtyckeskravet menas att deltagare i en undersökning själva 

ska få bestämma om sitt deltagande, och när som helst kunna avbryta undersökningen om så 

önskas (Vetenskapsrådet 2002). Medgivandeformuläret förekommer i bilaga 4. 

Undersökningen har vidare uppfyllt konfidentialitetskravet vilket innebär att uppgifter om 

deltagarna i undersökningen förvaras på ett sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet 2002). Alla deltagare har varit anonyma och det har även undvikits att 

samla in känslig data såsom personnummer men även namn och ålder. Nyttjandekravet anger 

att uppgifter som forskaren hämtar om enskilda personer endast får användas i forskningsbruk 

(Vetenskapsrådet 2002). I denna studie är det uppfyllt eftersom om enskilda personer inte har 

samlats in. 
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2 Begrepp och tidigare studier 

Begrepp och tidigare studier avhandlar begrepp som anses relevanta för ämnet såsom 

webbutvecklings-verktygen HTML och CSS. Det förklaras även mer genomgående vad 

webbanimationer är och vad användbarhet samt användbarhetsstudier innebär. En större del 

av avsnittet består även av tidigare studier som har relevans för ämnet. 

2.1 HTML & CSS 

2.1.1 HTML 

Hypertext Markup Language (HTML) härstammar från en prototyp skapad av Tim Berners-

Lee 1992 (Guarini 2013). Det fanns en möjlighet att länka ihop dokument med hjälp av 

hypertext och på så vis skapades HTML menar Guarini. Hypertext är ett digitalt dokument 

som innehåller text. 

Tim Berners-Lee utvecklade HTML och i samband med detta utvecklade han även ett 

protokoll för att få tillgång till text från andra dokument via hyperlänkar (Guarini 2013). 

Protokollet är kallat http och har belagt vägen för framtiden. HTML härstammar 

ursprungligen från ett annat språk, nämligen Standard Generalized Markup Language 

(SGML). Guarini påstår även att standardiseringen av HTML är en pågående process. 

Gustafson (2013) klargör att HTML5-applikationer är som applikationer skrivna i vilket annat 

programmeringsspråk som helst. Det finns viss mängd infrastruktur och förarbete som måste 

utföras innan arbetet med den underhållande delen kan sätta igång. 

 

Figur 1: En webbapplikation och dess komponenter. Översatt från Gustafson (2013, s.9). 

 

Enligt Gustafson (2013) innehåller varje webbapplikation tre komponenter: HTML, CSS och 

JavaScript (se figur 1). Figuren visar en tolkning av en HTML5-applikation och dess 

komponenter. Webbapplikationen bygger på HTML, CSS och JavaScript. Dessa bygger i sin 

tur på toppen av CSS3- och HTML5-ramverket, som består av element från ”markup” och 

JavaScript API. 
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2.1.2 CSS 

Cascading Style Sheet (CSS) är ett språk designat för att beskriva utseendet i ett dokument 

som är skrivet i HTML (Pouncey och York 2011). Pouncey och York förklarar att med CSS 

kan färg på texter kontrolleras, typografi er kan väljas, mellanrummet mellan stycken kan 

kontrolleras, storlek och plats på kolumner, vilka bakgrundsfärger och bilder som ska 

användas och andra varianter av visuella effekter. Den stora fördelen med CSS är att samma 

CSS kan användas av fler än en webbsida. Det betyder att stilen på hela webbplatsen kan 

justeras utan att ändra varje sida separat. 

Den vanligaste användningen för CSS är att justera stil på webbsidor med en kombination av 

HTML och JavaScript. JavaScript är ett scriptspråk för webbsidor men används även i många 

sammanhang utanför webbläsaren (Mozilla 2017). 

2.2 Webbanimationer 

Webbsidor är väldigt komplexa och komplicerade (Guarini 2013). Med komplexa och 

komplicerade menar Guarini självaste utvecklingen med webbplatsen och inte webbsidan i 

sig. Guarini förklarar att innan HTML5 och CSS3 användes JavaScript för animationer. 

Webbsidor har tre lager: innehåll (HTML), presentation (CSS) och beteenden (JavaScript), 

och den allmänna förståelsen är att lagren alltid ska hållas separata (Gasston 2015). Detta 

betyder att CSS eller JavaScript inte ska skrivas i taggspråkets (HTML) dokument. Däremot 

har denna separation inte alltid varit särskilt tydlig, då CSS alltid haft vissa beteenden 

egenskaper. Linjen mellan presentation och beteenden blev ännu otydligare när nya CSS3-

moduler lades till som tillåter animering. 

Traditionellt sett används animationer i informationssystem för grafisk förbättring, 

informationshämtning, multimediaträning, processvisualisering, visualisering av 

domänkunskap, beslutsfattande, stöd för gruppsamarbete eller bara för att det är 

underhållande (Hong et al. 2007). Hong et al. nämner även att animationer är allmänt 

accepterade bland forskare och att om de på ett förnuftigt sätt appliceras kan de få 

användargränssnittet att se häftigt ut och som en nymodighet. De kan även förbättra förståelse 

och lärande samt hjälpa till att attrahera användarens uppmärksamhet. Animationer kan dock 

också orsaka irritation, trötthet bland användarna och distrahera användarens uppmärksamhet 

från deras huvuduppgift. Trots dessa problem använder enligt Hong et al. webbplatser 

animationer, bland annat visuella signaler såsom färgmarkeringar, på grund av 

tillgängligheten på webbanimationsteknologi och den intensiva konkurrensen för användarnas 

begränsade uppmärksamhet på webben. 

2.2.1 CSS3: Transitions, Transforms & Animations 

CSS3 är indelat i olika moduler. Med CSS3 introducerades även begrepp såsom transform-, 

transition- och animations som är verktyg för att underlätta att skapa funktioner (Guarini 

2013). Dessa moduler tillåter animering av elementegenskaper, vilket innebär att de lägger till 

rörelser även när JavaScript inte är tillgängligt (Gasston 2015). 

2.2.1.1 CSS3 Transitions 

Transitions tillåter egenskaper att förändras i CSS-värden mjukt över en specifik period (W3C 

2017a). Cederholm (2014) skriver att CSS Transitions är som smör: de slätar ut 
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värdeförändringar i stilmallar när de blir utlösta av interaktioner såsom när användaren 

klickar, svävar över objekt och fokuserar på dem.  

Om ett element har en bredd på 10em som ändras till 20em när musen svävar över elementet 

finns det ingen smidig övergång förrän en transition har lagts till (Gasston 2015). I CSS är 

transition-modulen den som berör egenskaper mellan två tillstånd. Transitions läggs enbart till 

när en egenskaps värden förändras. 

 

Figur 2: Överblick över hur CSS Transitions jämnar ut bakgrundsbytet. Översatt från Cederholm (2014, s.18) 

En CSS Transition är en implicit animation, vilket innebär att den enbart aktiveras när det 

sker ett nytt värde i CSS-egenskapen. Detta kan vara när musen svävar över objektet (se figur 

2) eller att det manipuleras med JavaScript (Gasston 2015).  

2.2.1.2 CSS3 Transforms 

Transforms tillåter element som är stajlade med CSS att bli transformerade i en 

tvådimensionell eller tredimensionell värld (W3C 2017b). Denna specifikation är en 

konvergens av CSS 2D transforms, CSS 3D transforms och SVG transforms specifikation.  

 

Figur 3: Överblick över hur CSS Transforms roterar element när muspekaren svävar över dem. 

Källa: Författaren. 

Med CSS Transforms kan positionen på elementet ändras utan att det normala flödet på 

webbsidan förstörs (Guarini 2013). CSS 2D innehåller funktioner såsom att rotera objekt (se 

figur 3), göra dem sneda, flytta dem genom X- och Y-axeln samt att ändra skalan. Med CSS 

3D tillkommer även en Z-axel på roteringen och flyttandet. 

2.2.1.3 CSS3 Animations 

Animations är en modul som tillåter designer att animera värden ur CSS-egenskaper över en 

tidsperiod med användandet av så kallade nyckelbilder (W3C 2017c). Beteendet av 
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nyckelbilderna kan kontrolleras genom att specificera deras varaktighet, antal upprepningar 

och repeterande beteende. 

Gasston (2015) skriver att CSS3 Animations går bortom vad som är möjligt med CSS 

Transitions, då det tillåter animationer att läggas till direkt på element med en syntax som är 

mer flexibel och medger bättre kontroll. Animations och transitions har mycket syntax 

gemensamt, men processen för att skapa animations är annorlunda: Först ska egenskaper och 

tider definieras, sedan läggs animationskontrollerna till till det element som ska animeras. 

 

Figur 4: En animation med tre nyckelbilder och övergången mellan dem. Översatt från Gasston (2015, s. 176). 

Den större delen av hanteringen av CSS3 Animations handlar om nyckelbilder. Gasston 

(2015) nämner att CSS-animationer kan ses som en serie av övergångar som är kedjade i en 

sekvens (se figur 4). En enkel animation använder sig av två nyckelbilder, en i början och den 

andra i slutet, men mer komplexa animationer kan använda sig av många nyckelbilder.  

2.3 Användbarhet 

Innan en definierar vad ett användbarhetstest är, är det ännu viktigare att definiera vad det är 

som gör en produkt eller service användbar (Rubin & Chisnell 2008). För att en produkt eller 

service ska vara användbar bör den vara effektiv, ändamålsenlig, tillfredsställande, lätt att lära 

sig och tillgänglig. 

2.3.1.1 Användbarhet 

Användbarheten berör hur en produkt tillåter användaren att nå sina mål och är en bedömning 

av användarens vilja att använda produkten (Rubin & Chisnell 2008). Ett system kan vara 

enkelt att använda, lära sig och tillfredsställande, men uppfyller inte produkten målet som 

användaren vill nå kommer produkten ändå inte användas.  

2.3.1.2 Effektivitet 

Effektiviteten är hur snabbt en användare når sitt mål. Det används främst i användbarhetstest 

för att mäta tiden (Rubin & Chisnell 2008). Effektivitet är hur snabbt en användare kan 

identifiera egenskaper och funktioner av produkten för att samla in den information de 

behöver för att slutföra sin uppgift menar  Chowdhury och Chowdhury (2011).  
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2.3.1.3 Ändamålsenlighet 

Ändamålsenlighet refererar till att produkten beter sig på ett sätt som användaren förväntar sig 

och hur enkelt användaren kan använda produkten (Rubin & Chisnell 2008). Detta används 

främst för att mäta kvantitativa felfrekvenser. 

2.3.1.4 Lätt att lära sig 

Rubin och Chisnell (2008) skriver att hur lätt systemet är att lära sig är en del av 

ändamålsenligheten och har att göra med att användarens möjlighet att använda systemet till 

en viss kompetens efter att ha använt det under en viss period. Det innebär även användarens 

möjlighet att lära om systemet efter viss tid av inaktivitet. 

Enligt Chowdhury och Chowdhury (2011) definieras ändamålsenlighet något annorlunda. De 

menar att det innebär hur enkelt en användare kan slutföra sina grundläggande uppgifter första 

gången de möter en specifik service eller produkt. 

2.3.1.5 Tillfredsställande 

Tillfredsställande refererar till användarens egna uppfattningar, känslor och omdömen av 

produkten (Rubin & Chisnell 2008). Användbarhetens mål består av mätbara termer av en 

eller flera attribut. Men att göra en produkt användbar är aldrig så enkelt att genera siffror om 

användande och tillfredställande. Medans siffror kan tala om om en produkt fungerar eller ej, 

så finns det ett kvalitativt element hur användbar en produkt är, vilket är svårt att fånga med 

siffror och är svårt att klämma fast. Det har att göra med hur data tolkas för att veta hur ett 

problem ska lösas eftersom beteendedata redogör varför något är ett problem. Chowdhury och 

Chowdhury (2011) nämner att tillfredsställande innebär att identifiera hur nöjd en användare 

är med den givna informationen från produkten samt de allmänna uppfattningarna om 

kvalitén av produkten. 

2.3.1.6 Tillgänglighet 

Rubin och Chisnell (2008) nämner att tillgänglighet och användbarhet är släktingar. Generellt 

sett handlar tillgänglighet om att ha tillgång till de produkter som behövs för att uppnå ett mål. 

Det kan dock också handla om hur en produkt förblir användbar för människor med 

funktionsnedsättning, då detta även bidrar med fördelar för de som inte har en 

funktionsnedsättning. Tillgänglighet kan också förtydliga och förenkla design för människor 

som har en temporär funktionsnedsättning, som exempelvis en skada eller miljöförhållanden 

som för ljust eller mörkt ljus (ibid.)  

När något är användbart är det osynligt (Barnum 2010; Rubin & Chisnell 2008). Barnum 

(2010) förklarar att när användbarhet befinner sig i de produkter som människor använder sig 

av är de osynliga. Produkter som har inbyggd användbarhet passar människor och betyder att 

personer inte behöver krångla med produkten, den fungerar på det sätt de vill att den ska 

fungera. Ibland behövs det att användaren lär sig ett par saker för att få produkten att fungera 

men om belöningen är större än ansträngningen så bryr sig inte användaren. Det här kan vara 

belöningar såsom att: 

 produkten är enkel att lära sig 

 produkten är enkel att använda 

 användandet av produkten är intuitivt 

 användandet av produkten är roligt. 
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Enligt Barnum (2010) ska produkter inte vara för svåra att lära sig. Tid som slösas bort på att 

lära sig produkter är bara tid som ödslas för konsumenterna och innebär en försäljningsförlust 

för företag eftersom konsumenterna lämnar tillbaka produkter som de inte anser fungerar.  

Användbarhet har varit ett centralt fokus i litteratur inom människa-dator-interaktion i många 

årtionden (Teo et al. 2003). Det föreslås vara en av de tre faktorer som bestämmer ett systems 

acceptans. Systemets acceptans kan definieras som en funktion av tre ortogonala dimensioner: 

nytta (om systemet gör det som behövs funktionellt), användbarhet (om användarna faktiskt 

kan använda systemet med framgång) och likbarhet (om användaren känner att systemet är 

passande). Dessa tre balanserar mot systemets kostnad. Vidare nämner Teo et al. att tidigare 

forskning också visar att användbarhet är förknippat med många positiva resultat, inklusive 

minskning av antal fel, ökad noggrannhet, mer positiv inställning till målsystemet och ökad 

användning. Med den utbredda användningen av webben har studier som fokuserar på 

webbanvändbarhet växt fram. Webbanvändbarhet omfattar webbsidans lärbarhet, 

genomflöde, flexibilitet och användarens inställning till webbsidan.  

2.3.2 Användbarhetstest 

Ett användbarhetstest är ett forskningsverktyg med sina rötter från klassiska experimentella 

metoder (Rubin & Chisnell 2008). Utbudet av tester som kan genomföras är betydande. Det 

kan handla om klassiska experiment med stora provstorlekar och komplexa test till väldigt 

informella kvalitativa studier med bara en deltagare. Ett användbarhetstest utförs för att 

exponera designproblem så att de kan avhjälpas och därmed eliminera frustration hos 

användaren. 

Rubin och Chisnell (2008) nämner att det generella målet med användbarhetstest är att samla 

information för att identifiera brister som finns i produkterna innan de släpps för allmänheten. 

Avsikten är att säkerställa produkter som: 

 är användbara och värdefulla av målgruppen 

 är enkla att lära sig 

 hjälper personer att vara effektiva och ändamålsenliga på det de vill göra 

 är tillfredsställande att använda. 

För att utföra ett användbarhetstest krävs det noggrann planering och noggrant utförande, men 

det viktigaste är att förstå produkten eller servicen som studeras och målgruppen av 

användarna som deltar i studien (Chowdhury & Chowdhury 2011). 

Chowdhury och Chowdhury nämner dessa allmänna riktlinjer för att utföra 

användbarhetstester av produkter eller tjänster: 

 att planera ett användbarhetstest: utveckla testobjektiv och forskningsfrågor 

 att välja användbarhetsmätvärden och metoder för datainsamling 

 att välja studiedeltagare 

 att utföra test och samla in data 

 att analysera data och göra rekommendationer. 

Dessa riktlinjer är baserade på de riktlinjer som är föreslagna av en mängd olika forskare och 

de här generella riktlinjerna är presumtiva vid utförandet av användbarhetsstudier 

(Chowdhury & Chowdhury 2011). 
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2.4 Interaktiva system 

Med uppkomsten av alla möjliga nya kommunikationstekniker har konceptet interaktivitet fått 

väldigt stor uppmärksamhet de senaste 20 åren (Xu & Sundar 2016). Xu och Sundar nämner 

även att många kommunikationsforskare har försökt konceptualisera interaktivitet med olika 

definitioner och modeller. En del studier har fokuserat på kommunikationen mellan individer, 

medan andra har diskuterat interaktivitet i kontexten mellan individen och datorsystemet. 

Enligt Beuckels och Hudders (2016) har internet har blivit en nödvändig del av näringslivet. 

De menar även att användarna inom näthandeln förväntar sig en webbplats med optimala 

fördelar, värden och erfarenheter och att företagen gör deras bästa för att nå upp till de höga 

förväntningarna. Benyon (2011) anser att designa interaktiva system omfattar en mängd olika 

typer av produkter. Det innebär att designa mjukvarusystem som kräver en dator för att 

fungera. Detta i sin tur innebär att designa hemsidor, spel och även interaktiva produkter 

såsom MP3-spelare och digitalkameror. Enligt Benyon handlar det om att utforma miljöer där 

telefoner, surfplattor, bärbara datorer och annan utrustning och tjänster kommunicerar med 

varandra och genom människor interagerar med varandra. Det handlar om att designa 

interaktiva system, produkter, och tjänster för hemmet och jobbet (ibid.).  

I utvecklandet av de mest teknologiska och komplexa produkter, system och miljöer är det nu 

accepterat att rollen av användaren måste ligga i fokus (Wodehouse & Yung 2015). 

Wodehouse och Yung menar att det inte är nog att uppfylla alla funktionella krav såsom 

säkerhet och prestanda, eller att uppnå en teknisk förträfflighet i tillverkningen. Framväxten i 

användarcentrerad design har varit avgörande för att flytta fokus till mänskliga behov i 

design- och utvecklingsprocessen (ibid.). 

2.4.1 Mängden interaktion på webben växer 

Många nätbutiker har lagt till olika former av produktpresentationer för att visa upp deras nya 

produkter för att attrahera kunder (Yi et al. 2015). Medan traditionella produktpresentationer 

är begränsade till enbart text och bilder använder nätbutiker nu mer levande 

multimediaegenskaper för att berika presentationen. Webbplatser använder sig av videoklipp 

med ljud- och visuella effekter för att visa sin produkt i rörelse. De tillåter användaren att 

använda musen och/eller tangentbordet för att rotera och använda sig av produktens 

funktioner (Yi et al. 2015). Mycket uppmärksamhet har berört interaktiv multimediateknologi 

för att förbättra användarens näterfarenhet. Studier visar att presentationer som har rörelse och 

interaktivitet är bättre än statiska bilder i form av lära sig produkten och som en underhållande 

erfarenhet. (ibid.). 

Eftersom att det förekommer mer interaktiva verktyg för övertygande kommunikation på 

webben så imiteras presentationen av produkterna som de presenteras i en fysisk handel (Xu 

& Sundar 2016). De interaktiva verktygen används för att förstärka funktionaliteten på en 

webbplats genom att erbjuda olika former av interaktion på innehållet. Användarna kan 

interagera med produkter på olika sätt genom att klicka, dra och zooma för att tydligare se 

egenskaper från produkten (ibid.). Xu och Sundar anser att de kognitiva effekterna är 

otydliga, de influerar processen för produktinformation på webben. Ger interaktion 

användarna uppmärksamhet till produkten och påverkar det deras beslutsfattande eller 

distraherar det dem från viktig produktinformation? 

Interaktion på en webbplats innebär bättre kommunikation, en möjlighet att anpassa 

informationen som visas för kunden samt bildmanipulation och underhållning för kunden 
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(Beuckels & Hudders 2016). Mer specifikt erbjuder bildinteraktion ett innovativt sätt att 

presenta produkter och ett sätt att simulera en riktig produkt inom en virtuell värld. 

Bildinteraktion möjliggör manipulation av egenskaperna av en produkt såsom bakgrunden, 

kontexten, olika vinklar och avstånd. Det finns många sätt att interagera med bilder, 

exempelvis att zooma och byta färg (ibid.). 

2.5 Tidigare studier 

2.5.1 Animationer tillämpade i huvudinnehållet 

Hong et al. (2007) definierar webbanimationer som vilken rörelse som helst på en webbplats. 

Nuvarande forskning som finns inom webbanimationer kan klassificeras i två strömmar. Den 

första strömmen är den forskning som huvudsakligen hanterar webbannonser. I dessa studier 

är forskare intresserade av att upptäcka om animationer kan öka användarnas uppmärksamhet 

med hjälp av webbannonser, öka deras klickfrekvens och därefter stärka deras medvetenhet 

om ett annonserat varumärke. Den andra strömmen av forskning hanterar animationer av 

huvudinnehållet på en webbplats, såsom produktlistor i ett e-handelssamband.  

Hong et al. (2007) utförde en studie på webbanimationer som var tillämpade i 

huvudinnehållet på en webbplats där de studerade söknings- och surfuppgifter för att få en 

komplett förståelse för effekterna av animationer. I studien involverades 230 deltagare med en 

medelålder på 20,3 år, där 67 % var kvinnor och 33 % män. Detta för att studera effekterna av 

animationer i kontexten av en e-handel där de använde flash-animationer på produktlistorna. 

Hong et al. använde sig av en sökandeuppgift där användaren hade ett förutbestämt 

varumärke av en produkt som de skulle hitta bland en lista över varor på webbplatsen. De 

använde sig också av en surfuppgift i en situation där användaren skulle handla en produkt 

men utan något specifikt varumärke i åtanke. Målet var att användarna skulle bläddra igenom 

en lista med olika varumärken av en produkt på en webbsida innan de fattade sina köpbeslut. 

De tilldelade deltagarna slumpmässigt till fyra experimentella förhållanden: sökuppgift med 

animation och utan samt surfuppgift med animation och utan. 

Resultaten från studien utförd av Hong et al. (2007) visade att animationer ökade chansen att 

en produkt skulle bli klickad på först av användarna och ökade marginellt chansen att 

produkten skulle vara användarens slutgiltiga val. Både ur sök- och surfuppgifterna visade det 

sig att utan animation var första klicket på 9,1 % och med animation 17,3 %. Det slutgiltiga 

valet visade 9,0 % utan animation och 10,9 % med animation. Däremot verkade de animerade 

produkterna generellt mindre troliga att klickas på, där produkterna utan animering hade 47,5 

% totala klick och de animerade 38,11 %. Även uppdelat i sök- och surfuppgifterna tenderade 

de animerade produkterna att klickas på först, och ökade marginellt chansen att de skulle vara 

det slutgiltiga valet. Resultatet visade även att när animationer var involverade spenderade 

deltagarna längre tid på webbsidan både i sök- och surfuppgifterna. Därefter gjorde deltagarna 

betydligt fler klick innan de fattade sitt köpbeslut i sökningsuppgifterna, vilket indikerade en 

sämre prestanda i sökandet. Däremot klickade deltagarna betydligt mycket mindre i 

surfuppgifterna. Gällande användarnas uppfattning visade studien att animationer hade en 

starkare inverkan på sökningsuppgifterna än surfuppgifterna. I sökuppgifterna reducerade 

närvaron av animationer nivåerna av upplevd fokuserad uppmärksamhet och attityden till att 

använda webbsidan. Däremot påverkade närvaron av animationer i surfuppgifterna inte 

nivåerna av upplevd fokuserad uppmärksamhet och attityden till att använda webbsidan. 

För att utvärdera effekterna av användarupplevelse med animationer undersökte Hong et al. 

(2007) deltagarnas klickbeteenden och uppgiftsprestanda i alla sex shoppingturer. De mätte 
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totala antalet första klick, antal klick och det slutgiltiga valet som de animerade varorna 

mottog vid söknings- och surfuppgifterna. Vid sökningsuppgiften minskade alla tre mätningar 

av klickbeteende med fler shoppingturer, det vill säga med mer användarupplevelse med 

animationen. Det var kraftiga nedgångar efter de första två shoppingturerna när det gäller 

varor som klickades först, antal klick och att produkten som valdes var sista valet. På den sista 

shoppingturen var de animerade varorna inte längre sannolika att klickas först, klickas på alls 

eller vara det slutgiltiga valet. Vid surfuppgifter genererade de animerade varorna också fler 

klick den första shoppingturen, men effekten stabiliserades därefter. Till skillnad från 

sökningsuppgifterna observerades dock ganska stabila effekter av animering från den andra 

shoppingturen och framåt i surfuppgiften. 

Hong et al. (2007) undersökte även webbanvändarens erfarenhet av animationer på 

uppgiftsprestanda. För både sök- och surfuppgiften visade det sig att shoppingtiden minskade 

vid närvaron av animationer vid fler shoppingturer. Detta innebär att med erfarenhet av 

animationen färdigställde deltagarna sina uppgifter fortare. Däremot minskade effekterna av 

animationer fortare vid sökuppgifterna än vad de gjorde i surfuppgifterna.  

2.5.2 Animationer i anknytning till notifieringssystem 

Enligt McCrickard (2003) är animationer naturligt anpassade för sekundära skärmar. Då 

sekundära skärmar oftast är mindre. Följaktligen tycks animering distrahera människor från 

deras primära fokus. Människor kan vara villiga att acceptera en viss rörelse inom det visuella 

fältet så länge det bidrar till ett användbart syfte och att det inte orimligt distraherar dem från 

deras primära arbetsfokus.  

McCrickard (2003) nämner en tidigare studie som hanterat animerade textdisplayer där de 

implementerade ett hopp på 5 pixlar när scrollande uppstod som skapade en ryckig effekt 

vilket kan ha resulterat i en onödig distraktion. McCrickard tar även upp att deras pilot-test 

visade att en mjukare ticker som uppdaterades en pixel åt gången introducerade mindre 

distraktion och påverkade möjligtvis andra testobjekt som reaktion och uppfattning. 

McCrickard (2003) menar att de var intresserade att fastställa hur nivåer av avbrott, reaktion 

och förståelse i ett dubbeluppgiftssystem visar signifikanta skillnader når någon av de tre 

animationstyperna visas på en sekundär skärm: en mjuk ticker, en blekande bildskärm som 

gradvis bleknar mellan olika bitar av information och en som placerar ut objekt på skärmen 

utan mjuka animationer (McCrickard 2003). För att undersöka dessa egenskaper av animerade 

skärmar genomförde McCrickard två empiriska utvärderingar. I båda utvärderingarna skulle 

deltagarna utföra en serie av surfuppgifter och samtidigt titta på notifikationssystemet, i form 

av en sekundär skärm, som visade konstant varierande nyheter, väder, aktier och 

sportinformation. I det första experimentet jämfördes de tre animationerna ticker, fast 

animation och blekande text. I det andra experimentet undersöktes den djupare 

blekningsanimationen och tickeranimationen i större detalj och med liknade uppgifter såsom 

två olika hastigheter och storlekar. 

Resultatet från det första experimentet som McCrickard (2003) utförde visade att 

tickeranimationen var bäst för att stödja en djupare förståelse och att blekningsanimationen 

var bättre för att möjliggöra reaktion. Ingen av de animerade skärmarna agerade avbrytande 

för surfuppgiften. Det andra experimentet visade att mindre skärmar tillät bättre reaktion men 

var mer avbrytande medan långsammare skärmar gav ökad förståelse. Totalt sett visar studien 

att den långsamma blekanimationen var den bästa sekundärskärmsanimationen som testades. 
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2.5.3 Effekterna av interaktion på användarnas uppmärksamhet och minne 

Det finns oenighet gällande huruvida interaktivitet ska vara definierad som närvaron av 

teknologiverktyg eller den subjektiva uppfattningen av användarna (Xu & Sundar 2016). Xu 

och Sundar anser att ”The eye-of-the-beholder”-tillvägagångssätt hävdar att en 

konceptualisering av interaktivitet genom närvaron eller frånvaron av funktioner inte är 

lämpligt för att definiera interaktivitet. Vidare nämner de att utan valida 

manipuleringskontroller är det svårt att se vilka funktioner som uppfattas som mer interaktiva 

och vilka som uppfattas som mindre interaktiva. Om personer inte använder de interaktiva 

funktionerna anses manipuleringskontrollen dessutom vara misslyckad. Det perceptuella 

tillvägagångssättet placerar den uppfattade interaktiviteten som en oberoende variabel och 

mediaeffekterna som en beroende variabel. Det misslyckas dock med att erkänna att 

strukturella egenskaper hos informationstekniska system krävs för att framkalla en känsla av 

uppfattad interaktivitet. Det perceptuella tillvägagångssättet ignorerar inte bara de individuella 

skillnaderna mellan användarna, men också mediaattribut som föregår i användarnas 

uppfattning om interaktivitet. Därför föreslås de att mediastimuli bör användas i experiment 

för att manipulera graden av interaktivitet ontologiskt. 

Ett experiment utfördes av Xu och Sundar (2016) för att utvärdera effekterna av interaktion på 

användarnas uppmärksamhet och minne. I experimentet användes tre typer av interaktion: låg, 

medium och hög grad av interaktion. De använde sig av 186 studenter med en medelålder på 

20,26 år, med en jämn fördelning av kvinnor och män. Xu och Sundar använde sig av tre 

stimulerande webbsidor med ett fiktivt varumärke. Informationen på webbsidorna var 

identiska men det som skilde dem åt var de interaktiva egenskaperna. Det låg-interaktiva 

tillståndet hade två produktbilder i olika perspektiv att välja mellan. Det medium-interaktiva 

tillståndet öppnades efter att produktbilden klickats på för att få upp en ny bildruta. I den nya 

bildrutan var det en stor bild i mitten med mindre bilder under. När de undre bilderna 

klickades på ändrades den stora bilden i olika perspektiv. Det hög-interaktiva tillståndet hade 

också den nya bildrutan men ytterligare interaktiva egenskaper där deltagarna kunde dra, 

klicka och snurra på produktbilden och även zooma den in och ut (ibid.). 

Resultaten från Xu och Sundars (2016) experiment visade att det medium-interaktiva 

tillståndet hade högst påverkan på uppmärksamhet medan de låg-interaktiva hade minst 

påverkan. Vidare visade även resultaten att deltagarna kände igen information olika. När 

information var placerad nära interaktion igenkändes den tydligare i samband med hög- och 

medium-interaktiva tillstånd. Däremot igenkändes information som befann sig utanför de 

interaktiva egenskaperna bättre med det låg-interaktiva tillståndet. Dessutom spenderade 

deltagarna mindre tid på webbplatsen med de hög-interaktiva tillstånden än de låg- och 

medium-interaktiva tillstånden. 

2.5.4 Bidragande faktorer till användarens attityd till innehållet 

Teo et al. (2003) skriver att litteraturen indikerar att användarens positiva inställning till 

informationssystem ökar det faktiska användandet av systemet. Många forskare anser att 

attityden består av affektiva och kognitiva komponenter. Den affektiva komponenten avser de 

känslor som bildas utan medvetna tankar och de kan uttryckas i verbala uttalanden om 

påverkan. Den kognitiva komponenten består av de idéer och övertygelser som bildas genom 

medvetna tankar. Dessa kan uttryckas i verbala uttalanden om tro och värderingar. Det finns 

även vissa forskare som separerar en tredje komponent, den beteendemässiga komponenten. 

Den beteendemässiga komponenten kan uttrycka sig i verbala uttalanden angående beteende. 



14 

 

Den affektiva komponenten är ett avgörande element för attityd. Vilket innebär att en person 

inte kan ha en attityd tills de har en känsla om objektet i fråga.  

Vidare nämner Teo et al. (2003) en modell där affekt och kognition tillsammans bidrar till 

attityden till webbannonser. Affekt mäts av de känslomässiga effekterna från webbannonsers 

underhållning. Underhållning avser förmågan att väcka estetisk njutning. Kognition mäts som 

värdet av webbannonser för användaren. Utöver affekt finns det två viktiga element som 

påverkar webbannonsens värde: hur informativ den är och irritationseffekter. Fortsättningsvis 

diskuterar Teo et al. att även om modellen är avsedd för webbannonser kan dessa 

nyckelelement som studeras ha liknade effekter på användarens inställning till kommersiella 

webbsidor. Detta då känslan av tillfredsställelse från en online-upplevelse, såsom den 

påverkan som följer av underhållning i webbannonsering, kan bidra till webbanvändarens 

attityd och kännedom om webbsidans värde. Det här betyder att precis som i annonsering kan 

webbens effektivitet vid tillhandahållandet av information vara den främsta bidragande 

faktorn till användarens uppfattade värde. Irritation som uppstår på grund av överträdelser 

eller bortslösad tid vid användandet av webbsidan går emot användarnas värde oavsett vilket 

typ av webbplats det är.  

En del av den existerande forskningen om attityd har poängterat vilka specifika egenskaper 

som kan framkalla en positiv webbanvändningsattityd (Teo et al. 2003). Det potentiella värdet 

av sådan forskning kommer inte att vara genomförbart förrän sådana egenskaper är 

identifierade. Teo et al. nämner även att interaktivitet kan vara en sådan egenskap.  

2.5.5 Effekterna av interaktivitet på användares attityd 

I en empirisk studie utvärderade Teo et al. (2003) effekterna av interaktivitet gentemot 

användarnas attityd, det vill säga användarens inställning till webbsidan. Studien var ett 

faktoriellt experiment där interaktivitet manipulerades i olika steg i webbdesignen med tre 

grupper, där varje grupp hade 18 deltagare. Uppgiften var att utvärdera en e-butik där 

deltagarna skulle köpa ett datorsystem av femton möjliga. Deltagarna var studenter inom 

informationssystem, vilket innebar att den valda produkten var relevant och bekant för dem. 

För en ökad realism tilldelades deltagarna rollen som hemanvändare som ville köpa ett nytt 

datorsystem. De blev uppmanade att bläddra igenom webbplatsen för det ändamålet och att 

utvärdera webbplatsen. Webbplatsen för varje session hade samma innehåll och design men 

olika nivåer av interaktion. Alla tre webbsidor hade samma typ av produktinformation och 

designlayout men olika typer av interaktiva verktyg tillgängliga. Först gavs varje grupp 5 

minuter att för att fylla i ett frågeformulär som mätte deras förmåga att använda webben. 

Sedan blev de uppmanade att inom 1 timme genomföra den experimentella uppgiften utan 

verbal kommunikation med andra deltagare eller underlättande från observatören. Slutligen 

fick de 20 minuter för att ge öppna kommentarer på de interaktiva funktionerna som användes 

i experimentet. Deltagarna ställdes frågor om de hade avsikt att köpa någon av produkterna 

från e-butiken och deras orsaker till varför. Detta var inte för att fånga deras köpavsikt utan 

för att skapa realism i experimentets uppgift. Teo et al. (2003) skriver att de förstår att 

köpavsikt är en komplex konstruktion och kan vara resultatet från många andra överväganden 

såsom produktkvalitet, pris och säkerhet på webben. Vidare nämner de att detta ligger utanför 

ramen för denna forskning, som enbart försöker undersöka attityden gentemot en webbplats. 

Teo et al. (2003) nämner att för god validitet av manipulationen av de experimentella 

behandlingarna användes en 7-skalig betygsvåg för att bedöma den upplevda interaktiviteten 

hos varje grupp. En statistisk analys visade att de tre grupperna var betydligt olika, vilket 

innebär att testerna visade tillräckligt med bevis för effektiv manipulation mellan de olika 
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nivåerna av interaktivitet. Resultatet visade att interaktivitetsnivån på webbsidan verkar ha 

den starkaste positiva effekten på tillfredsställande. Det visade även att tillfredsställande kan 

vara den största bidragande faktorn för att forma användarens uppfattade värde på 

webbplatsen. Interaktivitetsnivån verkade också positivt påverka effektiviteten av 

informationsdelningen på webbplatsen. Det som påverkades minst av interaktivitetsnivån i 

studien var effektivitet. Teo et al. upptäckte även att de kognitiva elementen och de affektiva 

elementen bidrog till formationen av attityd. Det uppfattade värdet fungerar som en stark 

antecedent till attityd till webbplatsen. Detta innebär att ett högre uppfattat värde på en 

webbplats bidrar till att skapa en positiv attityd gentemot den. 
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3 Metod 

Metodavsnittet består av vilken typ av forskning som uppsatsen inriktar sig på. Det tar även 

upp varför uppsatsen har de valda metoderna för insamlandet av data samt hur insamlingen 

av data gått till. Avsnittet består också av en analysmetod och definition av begreppen 

validitet och reliabilitet. 

3.1 Typ av forskning 

Chowdhury och Chowdhury (2011) anser att när kvalitativa och kvantitativa metoder 

övervägs inom användbarhetsstudier måste en komma ihåg att en kvantitativ undersökning 

generar statistisk data som kan användas för att presentera fakta och siffror om 

produktfunktioner och användarmönster. En kvalitativ undersökning ger insikt över ett 

specifikt problem och hur de kan lösas. Chowdhury och Chowdhury påstår också att det ofta 

förekommer en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder för att producera bäst 

resultat i användbarhetsstudier för webben.  

Då syftet med uppsatsen är att visa hur interaktiva animationer påverkar användbarhet krävs 

både kvalitativ och kvantitativ data. Uppsatsarbetet innebär en kombination av 

användbarhetsstudier och klassisk insamlingsdata. De mest betydande data kommer att ligga i 

kategorin kvalitativ data då en mer tolkande analys med upplevelser och attityd är av störst 

vikt. En del av forskningsarbetet riktar dock även in sig på på kvantitativ data där antal klick 

och total tid för varje uppgift ingår. 

3.2 Insamling av data 

Vad gäller insamling av data kan det delas in i primär och sekundär data menar Mälardalens 

högskola (2016). Det är den indelningen av data som uppsatsen baseras på. Primär data 

innehåller information som författaren själv samlar in och tolkar såsom enkäter, intervjuer och 

observationer. Sekundärdata är det som redan existerar eller som har inhämtats från andra 

studier som kan utgöras av fakta. Sekundära data kan vara litteratur från kursböcker, 

avhandlingar, tidskrifter och webbplatser. Uppsatsarbetet håller sig främst till intervjuer och 

observation för insamling av primär data. 

Det finns många tekniker för att samla in data, men det krävs rätt typ för att besvara 

frågeställningen. Eftersom uppsatsarbetet är av en kvalitativ inriktad forskning behövs även 

den typen av teknik för att samla in kvalitativ data. Kvalitativ data finner sig genom tre typer 

av datainsamling: djupgående intervjuer, direkt observation och skrivna dokument (Patton 

2002).  

Eftersom det är specifikt produktlistor som ska undersökas ur ett e-handel scenario krävs det 

även en prototyp som är grunden till de andra teknikerna för att samla in data. Deltagarna 

behöver använda sig av prototypen för att kunna bli intervjuade då data som samlas in handlar 

om vad deltagaren känner för prototypen. Data som samlas in via observation är i stort sett 

vad som sker när deltagaren använder prototypen. Därav är prototyperna ett underlag för de 

andra metoderna. 



17 

 

3.2.1 Prototyp 

En prototyp är en konkret men en delvis representation av designen av ett system (Benyon 

2011). Prototyper kan användas för att demonstrera koncept i en tidig del av designen. Det 

som karaktäriserar en prototyp är att den är interaktiv, att det händer något när en knapp 

klickas på. Lämpligheten av en prototyp beror på olika faktorer beroende vad prototypens mål 

är, såsom steget av designprocessen och vad designern avser att upptäcka. Prototypen kan 

betona gränssnittet specifikt eller vissa delar av funktionaliteten (ibid). 

Benyon (2011) nämner att det finns två typer av prototyper – low fidelity (lo-fi) och high 

fidelity (hi-fi). En Hi-fi-prototyp är väldigt lik den färdiga produkten: den är producerad i en 

mjukvara och är nödvändig för att detaljerat utvärdera element från grunddesignen. Lo-fi-

prototypen fokuserar mer på en generell designidé och skapas vanligast i form av en 

pappersprototyp, vilket gör att den produceras väldigt snabbt och effektivt, men en helhet 

saknas och prototypen är långt ifrån den riktiga, färdiga produktdesignen. 

Prototyperna som skapats är av typen Hi-fi för att de ska vara så lika en färdig produkt som 

möjligt. Animationer ska vara på plats och interaktion ska betonas. Den mer statiska 

prototypen innehåller en produktlista med en köpknapp och två listor där en specificerar färg 

och den andra storlek, samt en kundvagn i högra hörnet (se Bilaga 3). Prototypen med 

interaktiva animationer innehåller också en produktlista med bläddringsmöjligheter för 

färgalternativen som med hjälp av animationer glider från sidorna. Den här prototypen 

innehåller även en köpknapp som animeras till en bockikon vid knapptryck samt en kundvagn 

i högra hörnet som skakar vid genomfört köp (se Bilaga 4). Prototyperna ser likadana ut, men 

de interaktiva animationerna är det som skiljer dem åt.  

Eftersom prototypen är utvecklad av författaren kan det förekomma att den speglar hur 

författaren upplever en produktlista på e-handeln, vilket gör att den kanske inte fungerar fullt 

ut. Dessutom speglar inte prototypen ett helt e-handelsscenario (se Bilaga 2) utan endast 

produktlistan, vilket gör att den kanske inte får samma resultat som ett helt e-handelsscenario, 

det vill säga från startsida till slutfört köp. Prototypen kan dock fortfarande betona vissa 

specifika delar av funktionaliteten hos produktlistan. 

3.2.2 Observation (prestationsmätning) 

Observation har använts för att samla in primärdata. Data från observation består av detaljerad 

beskrivning över personers aktiviteter, beteenden, handlingar samt ett utbud av mänskliga 

interaktioner, organisatoriska processer som är en del av mänsklig erfarenhet (Patton 2002). 

Det finns två typer av observationer menar Patel och Davidson (2011). Den strukturerade där 

det i förväg bestämmer vilka beteenden och skeenden som ska observeras. Den ostrukturerade 

typen används i ett utforskande syfte där observationen ska erhålla så mycket kunskap som 

möjligt. 

Observationen har genomförts på ett strukturerat sätt, där beteenden i förväg ingick i ett 

observationsschema. Schemat är väldigt enkelt och listar de händelser och beteenden som 

förväntas från användaren (se Bilaga 5). Observationsmetoden är ett bra underlag för de 

kvantitativa data som används där klick och tid mäts men hade i ett experiment med fler 

deltagare kunnat ersättas av automatisk klickräkning och tidtagning. 
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3.2.3 Intervjuer 

Uppsatsarbetet består av intervjuer för insamling av primärdata. Patton (2002) nämner att 

intervjuer ger direkta citat om personers erfarenheter, synpunkter, känslor och kunskap. En 

kvalitativ intervju ska bestå av en låg grad av strukturering så att personen som blir intervjuad 

får utrymme att svara med egna ord (Patel & Davidson 2011). Patton (2002) menar att för att 

minimera förutbestämda svar vid insamling av data bör det vara öppna frågor så de som 

intervjuas kan svara med sina egna ord då syftet med att intervjua är att få tillgång till en 

annans persons perspektiv (Patton 2002). 

Uppsatsarbetets intervjuer är kvalitativa, och de har även en hög grad av standardisering. Patel 

och Davidson (2011) skriver att intervjuer med hög grad av standardisering innebär att 

frågorna ställs i exakt samma ordning för varje intervjuperson. Intervjuerna har även en låg 

grad av strukturering vilket innebär att de lämnar maximalt med utrymme för 

intervjupersonen att svara inom för att de ska kunna vara så öppna som möjligt. För att få ut 

så mycket som möjligt av frågorna har även följdfrågor förberetts i intervjuguiden för att 

undvika kortare svar (se Bilaga 1). Även intervjuer är ett bra komplement till prototypen för 

att vidare kunna besvara de undersökningsfrågor som ställts. 

3.2.4 Urval av respondenter 

I ett användbarhetstest ska valet av deltagare representera bakgrund och kunskaper för den 

produkt som avses att testa, menar Rubin och Chisnell (2008). Enligt Rubin och Chisnell är 

testresultaten endast valida om människorna som deltar är den typiska användaren för 

produkten. Åtskillnaden med denna uppsats är att det inte finns en specifik produkt att 

utvärdera samt att den inte avser att utvärdera enbart användbarhet och även bidrar med 

kvalitativa resultat. Rubin och Chisnell (2008) skriver även att om ”fel” människor blir 

testade blir resultaten ifrågasatta och med ett begränsat värde. Eftersom interaktiva 

animationer är generella, även i en e-handelsmiljö, kommer dock respondenter att 

representera den vardagliga människan som handlar på nätet, då den större delen av 

befolkningen använder e-handeln. För att kunna se någon skillnad på användargrupper 

används dock två olika åldersgrupper: en åldersgrupp som är över 50 år och som klassas som 

äldre, samt en ytterligare åldersgrupp som är yngre än 30 år och därmed klassas som en yngre 

åldersgrupp. I en kvalitativ studie är mängden deltagare betydligt mycket mindre än i en 

kvantitativ studie (Chowdhury & Chowdhury 2011). Chowdhury och Chowdhury nämner att 

det beror på att i ett kvalitativt angreppssätt förväntas mer direkt kontakt mellan deltagaren 

och forskaren och att deltagaren förväntas spendera mer tid på studien. Genom att rekrytera 

fler deltagare ökar däremot reliabiliteten för den data som samlas in och ger en större 

mångfald, vilket bidrar till bättre forskningsresultat (Chowdhury & Chowdhury 2011).  

Totalt ingår sex stycken deltagare i studien, där tre av dem är i den äldre åldersgruppen och de 

andre tre i den yngre åldersgruppen för att jämnt fördela åldersgrupperna. Efter tre av varje 

åldersgrupp började ett mönster komma fram mellan åldersgrupperna där resultaten blev 

väldigt lika. Därmed räckte det med totalt sex stycken deltagare. 

3.3 Analysmetod 

Det centrala problemet inom vetenskapligt arbete är hur teori och verklighet ska relateras till 

varandra (Patel & Davidson 2011). Patel och Davidson (2011) nämner deduktion, induktion 

och abduktion för att relatera teori och empiri. Patton (2002) skriver att en deduktiv analys 

innebär att data analyseras enligt ett existerande ramverk. Deduktion utgår från befintlig teori 
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som prövas empiriskt (Patel & Davidson 2011). Patton (2002) skriver att en induktiv analys 

handlar om att upptäcka mönster, teman och kategorier i data. Induktion innebär att utifrån 

den insamlade empirin formulera en teori (Patel & Davidson 2011). Uppsatsarbetet kommer 

att använda sig av deduktion då instudering av befintlig teori inom användbarhet, animationer 

och interaktion kommer företa sig för att se faktorer och tidigare effekter.  

3.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att veta att en undersöker det en avser att undersöka och reliabilitet innebär 

att undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt (Patel & Davidson 2011). Det är därför 

väsentligt att uppsatsarbetet strävar efter hög validitet och reliabilitet. 

I en kvantitativ studie betecknas validitet med att rätt företeelse studeras med god 

teoriunderbyggnad, bra instrument och noggrannhet vid mätningen (Patel & Davidson 2011). 

I en kvalitativ studie som uppsatsen inriktar sig emot är däremot begreppet validitet något 

som gäller hela forskningsprocessen: att upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden 

av livsvärlden samt att beskriva uppfattningar eller en kultur (Patel & Davidson 2011). 

Patel och Davidson (2011) nämner att förutsättningen för god reliabilitet i en kvalitativ studie 

är att intervjuaren och observatören är tränade. Då kan en räkna med god reliabilitet vid 

användning av strukturerade observationer eller standardiserade intervjuer. 

Uppsatsarbetet strävar efter en hög validitet och reliabilitet. Samtliga intervjuer är 

standardiserade och observationerna är strukturerade. Även ett pilot-test införs för att 

säkerställa att intervjun genomförs på rätt sätt. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt presenteras all data som samlats in under testet. Detta innefattar en snabb 

presentation av respondenter för att sedan visa de svar som respondenterna uppgett efter att 

de testat prototyperna. Avsnittet innefattar även kvantitativa data såsom antal klick och 

spenderad tid. 

4.1 Presentation av respondenter 

Det är totalt sex stycken respondenter som har testat båda prototyperna under observation. De 

blev även intervjuade efter testet. Samtliga deltagare har skrivit på ett medgivandeformulär. 

Respondenterna har delats in i två ålderskategorier, en yngre och en äldre.  

Tabell 1: Översikt över respondenterna 

Respondent Ålder Yrkesbakgrund Intervjuad Plats 

Deltagare 1 28 IT och webb 12/5 2017 Eskilstuna 

Deltagare 2 65 Teknik, 

instrumentmakare 

15/5 2017 Karlstad 

Deltagare 3 59 Vård och omsorg 15/5 2017 Karlstad 

Deltagare 4 65 Processingenjör 15/5 2017 Karlstad 

Deltagare 5 25 Gyminstruktör, 

student 

11/8 2017 Karlstad 

Deltagare 6 30 Supporttekniker 11/8 2017 Karlstad 

 

4.2 Effekterna från de olika produktlistorna 

4.2.1 Attityd till den mer statiska produktlistan 

Den statiska produktlistan innehåller mindre interaktiva animationer. Hälften av deltagarna 

gav positiv kritik till att produktlistan var lättöverskådlig, lätt att begripa samt innehöll bra 

struktur. De andra tre deltagarna tyckte att det fattades något. 

Deltagare 1 hade negativ kritik kring interaktionen på produktlistan. 

Interaktionen kändes lite knapp, det var bra att man såg att det lagts till däruppe i 

kundvagnen där det stod ”one new”, annars hade jag inte förstått att jag lade till något i 

kundvagnen, men det kändes som att något fattades. 

Deltagare 2 beskrev att hen hade känt sig säkrare om det hade funnits ett bildbyte när färgbyte 

sker i listan: ”Däremot när jag väljer färg i listan så skulle jag nog vilja se att bilden visar en 

röd tröja, det hade gjort att jag känt mig ännu säkrare.” 

Deltagare 6 upplevde att produktlistan kändes statisk: ”Det känns väl lite statisk samt lite 

information om varje produkt.” 

Kundvagnen som användes i produktlistan visade sig fungera utan några problem. Den 

uppdaterades enbart med en siffra när en produkt lades till i kundvagnen utan någon 

animation alls och alla respektive deltagare märkte att den befann sig uppe i hörnet och 
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beskrev att den uppdaterades när de lade till något i kundvagnen. Däremot var det tre 

deltagare som inte upplevde att den var så tydlig. Deltagare 1 beskrev att den inte var 

”supertydlig”: 

Det var inte supertydligt, vet inte om det var själva listan eller sidan i sig, det var där uppe 

man såg lite, men det hade kunnat vara tydligare. På nåt sätt att det ska visas mer, man 

skulle nog kunna göra det bättre, men jag vet inte hur.  

Även deltagare 5 tyckte att det fattades något och att produktlistan hade kunnat vara tydligare. 

Det kunde ha visat tydligare att något hände, man klickade på knappen men fick tänka 

efter om det faktiskt hände något, jag kan inte sätta mitt finger på vad det är men det 

kändes väldigt ”stelt”. 

Deltagare 6 upplevde inte att kundvagnen var så tydlig: ”Nej det var det inte, det enda var att 

siffran ändrades där uppe.” 

Köpknappen hade blandade upplevelser.  Det beskrevs av deltagare 2 och 3 att de automatiskt 

tittade upp mot kundvagnen när de klickat på köpknappen, deltagare 2 nämnde: ”Jo den var 

väl som vanligt, när jag klickade på den så tittade jag automatiskt uppe vid kundvagnen för att 

se vad som händer, så man vet att man lägger till något.” Däremot beskrev deltagare 1 att 

knappen hade kunnat indikera att ett köp går utförs: ”Köpknappen hade nog kunnat indikera 

mer att man köper något.” Även deltagare 6 tyckte att en indikation på knappen saknades: 

Jag missade nästan att lägga till en grej, för när man klickar på köp ser man inte direkt att 

det händer någonting, man ser att det kommer 1 new men en indikation på knappen 

saknades. Där hade varit en riktigt bra animation att knappen kanske försvinner blir en 

ring som laddar och bockar av att man lagt till ett köp. 

Deltagare 4 och 5 hade inga större åsikter kring köpknappen. Enligt deras åsikt var den stor 

och tydlig.  

4.2.2 Attityd till produktlistan med interaktiva animationer 

Runt denna produktlista skapades fler åsikter generellt, både positiva och negativa. Deltagare 

1 beskrev att utförandet var bättre men att ändra färg med interaktiva animationer var nog 

konstigt. Deltagare 1 menar att det hade varit okej att se bilderna på tröjan i olika perspektiv. 

Jag tyckte utförandet kändes bättre, när man till exempel köpte något eller lade till något, 

men det var svårare att ändra färg på kläderna genom att klicka på bilderna, jag fattade 

hur man skulle göra det men allmänt tror jag att det är svårare att förstå hur man ska göra 

det. Helhetsintrycket var nog bättre men att ändra färg på det sättet var nog konstigt, det 

hade varit okej om bilderna var hur tröjan satt i olika perspektiv men personligen tycker 

jag att ändra färg på det sättet var konstigt. Men även med ändringen av färgen hade jag 

nog mer valt denna typ av modell.  

Deltagare 2 tyckte att denna produktlista var svårare att begripa till en början men att de lätt 

lärde sig lätt att förstå den. Hen menade också att de som inte handlar så mycket på nätet hade 

upplevt produktlistan svår och påpekade att det saknades en indikation på bläddringen: 

Jag skulle nog hellre använt denna typ av modell, men någon som inte varit ute på 

näthandeln förut hade nog haft det svårt till att börja med, det skulle funnits någon slags 
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indikation som visar att man ska bläddra. Det kan ha varit lättare för mig då jag varit ute 

och bläddrat tidigare. 

Deltagare 3 upplevde produktlistan som mycket mer otydlig då endast halva objekt syntes i 

färgbläddringen. Hen tyckte även att interaktionen tog längre tid. 

Den är mer otydlig, eftersom man ser halva objekt, annars är den bra upplagd med 

produkterna. Men färgbläddringen var otydlig. Det var negativt att färgerna var 

annorlunda på sidan i bläddringen, men när man klickade fram de blev de mer tydliga. 

Jag tyckte interaktionen tog längre tid.  

Deltagare 4 upplevde att den statiska produktlistan var enklare men att bläddringen gjorde 

produktlistan med interaktiva animationer roligare, vilket skulle resultera i ökad försäljningen 

eftersom kunden då känner sig delaktig.  

När man klickar på en knapp och får en lista så är det nog enklare, men att bläddra så här 

är nog roligare, så att om du ska tänka på hur mycket du säljer ska du nog använda dig av 

animationen, för att man känner sig delaktig, den andra är mer fast. 

Deltagare 5 upplevde också att bläddrandet var roligare, men visste inte precis om det var 

smidigare. Hen upplevde dock webbplatsen som mer levande. 

Det var väldigt roligt att bläddra på detta sätt, men jag vet inte om det är smidigare, nu så 

kändes webbplatsen mer levande skulle jag säga. Men listorna var nog bättre på den andra 

att välja färg tror jag. 

Deltagare 6 ansåg att produktlistan med interaktiva animationer var mycket bättre, men att det 

skulle förtydligats vilken färg som valts, samt att det saknades en indikation som visade hur 

bläddrandet går till. 

Den här var mycket bättre, det är lika mycket val men man upplever det inte som lika 

mycket val. Nu kommer den här funktionen att man väljer färg där uppe, däremot skulle 

jag vilja förtydliga att man beställer en röd tröja så det inte bara är att man bläddrar. Jag 

var även osäker först hur man skulle välja färg, för jag tänkte att det kan ju inte vara så 

när jag sade så innan. Det skulle finnas en indikation som visar att man drar här och visar 

var man ska bläddra.  

Tre av deltagarna upplevde kundvagnen på samma sätt som den statiska. Vidare var det tre 

deltagare som upplevde att det skakade när de lade till något i kundvagnen. Deltagare 1 

beskrev att kundvagnen skakade, och att det nog var det som fattades i den statiska 

prototypen. Deltagare 5 nämner att hen nu märkte att det skakade där uppe, vilket det inte 

gjorde förut. Deltagaren menar också att: ”Det var väldigt positivt för jag fick blicken mot 

kundvagnen direkt.” Även deltagare 6 märkte att kundvagnen skakade och nämnde att det var 

tydligare att produkten kommit in i kundvagnen. De andra tre deltagarna beskrev att de inte 

upplevde någon skillnad. Deltagare 2 märkte enbart av att knappen slocknade: ”Jag tyckte det 

var tydligare nu när knappen slocknade. Annars var det nog som förra prototypen.” 

Den generella attityden till köpknappen var mycket mer positiv. Alla deltagare förutom en 

märkte att den blinkade och ändrades till en bock när ett klick utfördes. Deltagare 1 beskrev 

att den interaktiva köpknappen var mycket bättre än den förra, statiska knappen och att den 

var mycket tydligare: ”Jag tyckte det var mycket bättre nu än den förra, när man klickade på 

knappen så ändrades det till en bockikon, så det verkligen känns att man lagt till något i 
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kundvagnen”. Deltagare 2 upplevde också att knappen var tydligare genom att den slocknade. 

Även deltagare 3 beskrev att bocken på knappen var tydligare, och ansåg att det var den stora 

skillnaden mellan produktlistorna. Däremot missade deltagare 4 animationen helt och hade 

ingen åsikt kring köpknappen, men tyckte fortfarande det var tydligt när något lagts i 

kundvagnen då hen tittade uppe vid kundvagnen: ”Ja, jag tittade där uppe.” Deltagare 5 

beskrev att den animerade köpknappen gjorde produktlistan livligare: ”Nu var det betydligt 

mycket bättre, det gjorde så det kändes mer levande.” 

Deltagare 6 upplevde också köpknappen som mycket bättre då det tydligare visat att något 

lagts till i kundvagnen. 

Interaktionen kändes mycket bättre, när man köper något visas en bock och ska man leta 

lite i teori så är det nog vad som tillfredsställer ens sinne att det var bra jobbat liksom och 

att det känns bra. Samt att man vet definitivt att man lagt något där, man funderar inte om 

det hände något eller inte. 

4.3 Deltagarnas jämförelser 

Deltagare 1 upplevde att köpet var bättre med interaktiva animationer, men att de var 

jobbigare vid bläddrandet av färger, då deltagaren anser det är viktigt att se färgen i text. 

Deltagaren berättade även att det optimala skulle varit en kombination av de två prototyperna, 

där färgen fortfarande skulle valts i listan men att bilden med animationerna hade varit kvar. 

Jag tyckte det var mycket bättre att köpa på varor på prototyp A, men lite jobbigare att 

välja färg med bläddringen, jag hade nog kunnat vänja mig med tiden men det känns ändå 

som att det var skönare att ha en vanlig lista, men jag skulle nog kunna haft något mitt i 

mellan där man har en lista och har själva bläddringen kvar, sen när man väljer röd i 

listan så ”slidear” det. Så en kombination med dem hade ökat intresset för listan. Man vill 

se i text att man valt röd annars känns det som man tittar på vilka färger det finns men 

man väljer inte riktigt den. 

Deltagare 2 upplevde att sättet att välja färg var bättre med de interaktiva animationerna. Hen 

gillade även den animerade knappen och tyckte produktlistan var tydligare vid valet av färg. 

Jag upplevde att prototyp A var mycket bättre då man kunde se de olika färgerna som jag 

tyckte fattades på den andra prototypen. Jag tyckte sättet att välja färg var mycket bättre. 

Jag gillade som sagt knappen och jag tyckte det var tydligare när jag valde färg.  

Däremot tyckte inte deltagare 3 att de interaktiva animationerna var särskilt intressanta. Hen 

hade nog gått tillbaka till den mer statiska prototypen, då hen inte gillade färgalternativen. 

Deltagaren berättade även att de halva bilderna störde. Dessutom tyckte hen att den animerade 

köpknappen inte hade någon stor betydelse. 

Hade det varit två olika affärer hade jag nog gått tillbaka till prototyp B för att jag 

upplevde att den var tydligare, speciellt med färgalternativ och de halva bilderna stör mig. 

Köpknappen har ingen stor betydelse för mig. 

Deltagare 4 upplevde sig mer styrd av att använda sig av listformat vid valet av färg. De 

interaktiva animationerna som tillät att bläddra gjorde att hen kände sig mer involverad i 

köpprocessen: ”Jag tycker man känner sig mer styrd av att klicka på färg och sedan välja 

bland listan, i prototyp A så får man klicka fram färgen själv och känner sig mer delaktig.” 
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Deltagare 5 upplevde många skillnader, såsom att produktlistan med interaktiva animationer 

kändes mer levande eftersom kundvagnen och köpknappen rörde sig. Däremot tyckte 

deltagaren att bläddrandet var bättre i den statiska produktlistan. 

Ja det var många skillnader, det största var väl att prototyp A kändes mycket mer levande. 

Kundvagnen skakade och köpknappen ändrade sig. Men jag är inte riktigt säker om 

bläddrandet var bättre på prototyp A, jag skulle nog säga att prototyp B är bättre åt det 

hållet. 

Vidare berättade deltagare 6 att det var en skillnad mellan prototyperna då det var lättare att 

göra val med prototyp A eftersom hen själv fick bläddra fram produkten och inte välja direkt i 

en lista. Deltagaren upplevde prototyp B som negativ då produktlistan enbart hade massa val 

att välja bland. Deltagaren nämnde även att det skulle funnits en indikation som visat hur 

bläddrandet går till i prototyp A. 

Ja det är ju en skillnad, prototyp A är enklare att göra ett val, man ser ju hur produkten ser 

ut och man väljer inte bara en färg i en lista, man bläddrar fram produkten själv. Jag sitter 

och letar ett par byxor och väljer själv vilken färg jag vill ha. Sen känns den bättre för att 

man inte kommer in som på prototyp B där man har massa val och måste välja massa 

saker som känns lite negativt. Däremot skulle det finnas en pil eller något som visar att 

det finns fler att val att välja på, något som indikerar att det finns fler val. 

4.4 Webbanimationer 

4.4.1 Uppfattad uppmärksamhet 

Åsikterna kring att animationerna stärkte deltagarnas uppmärksamhet var ganska blandade, 

speciellt gällande vad som ökade uppmärksamheten. Deltagare 1, 5 och 6 upplevde 

köpknappen och kundvagnen som stärkande. Även deltagare 1 upplevde att animationerna 

stärkte uppmärksamheten, speciellt köpknappen men även att kundvagnen skakade när något 

lades till i den: ”Det skulle jag absolut säga att det gjorde, speciellt köpknappen och att det 

rörde sig däruppe vid kundvagnen, mot att det bara ändrade text.” Deltagare 5 ansåg också att 

animationerna stärkte uppmärksamheten: ”Ja men det tror jag, det var tydligt att något lagts 

till i kundvagnen, speciellt köpknappen.” Vidare upplevde deltagare 6 köpknappen och 

kundvagnen som stärkande: ”När man klickar på köpikonen så verifierar det att du har gjort 

ett val och sedan skakar det till däruppe vilket säger att du har lagt till den här, men jag är 

kvar på sidan, alltså kan jag lägga till fler saker.” 

Deltagare 2 upplevde att bläddrandet bland färger stärkte hens uppmärksamhet på 

webbplatsen: ”Ja det tycker jag, på prototyp A när man valde färger tycker jag det förstärka 

min uppmärksamhet på webbplatsen.” 

Däremot var deltagare 3 inte helt säker att hens uppmärksamhet stärkts då hen beskrev att 

deras fokus låg mer åt vilken färg produkten var: ”Ja det kanske de gjorde, jag tänkte nog mer 

på vad det är för sorts färg, så när du till exempel sa röd så ville letade jag efter de mest röda.” 

Fortsättningsvis uppfattade inte deltagare 4 att animationerna skapade någon uppmärksamhet 

då hen inte ägnade så mycket tanke åt dem: ”Nej det skulle jag nog kanske inte säga riktigt, 

jag tänkte nog inte på animationerna så mycket.” 
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4.4.2 Hur deltagarna upplevde animationerna 

Samtliga deltagare upplevde de interaktiva animationerna som väldigt positiva, förutom 

deltagare 3. Deltagare 3 tyckte inte att animationerna hade någon större betydelse då hen 

tittade på kundvagnen: ”Knappen hade nog inte en större betydelse för mig, jag letade mest 

efter nästa steg, så jag tittade mest på kundvagnen i alla fall.” Deltagaren återger även att i 

verkligt fall skulle hen ändå gått igenom kundvagnen för att säkerställa allt.  

Deltagare 1 upplevde att animationerna var väldigt bra eftersom knappen ändrade sig och 

blinkade, vilket stärkte förståelsen att något lagts till i kundvagnen: ”Jag tycker nog 

animationerna var väldigt positiva, det var väldigt bra att knappen ändrade sig och blinkade 

och det gjorde att man förstod att det lades till i kundvagnen. Jag skulle nog säga att de bara 

var positivt.” Fortsättningsvis tyckte deltagaren också att den animerade kundvagnen skapade 

en reaktion men att den absolut inte var störande: ”Jag tycker det skapade en reaktion, det 

händer något däruppe och man såg att det har kommit ett nytt ’item’, men de var inte 

avbrytande när jag handlade.” Deltagaren nämner att animationen var bra i början då den 

uppmärksammade kundvagnen: ”Väldigt bra grej i början annars hade man kanske inte tänkt 

på den.” 

Även deltagare 2 tyckte att de interaktiva animationerna var positiva eftersom de hjälpte hen 

att visa att något lagts till i kundvagnen: ”Jag tycker de var väldigt positiva och jag tycker de 

hjälpte mig, när jag till exempel klickade på köpknappen så visade ju animeringen att den 

produkten verkligen gått in.” 

Fortsättningsvis ansåg deltagare 4 att animationerna var väldigt positiva då hen tyckte att de  

var roliga: ”Jag tycker de var positiva, jag tycker de var väldigt roliga är roliga att använda.” 

Deltagare 5 var positivt inställd till köpknappen och kundvagnen, men tyckte inte att de inte 

hjälpte till i bläddrandet något nämnvärt: ”I själva bläddrandet så hjälpte de mig nog inte 

särskilt mycket, men jag tyckte att köpknappen och kundvagnen var väldigt positiva.” 

Även deltagare 6 upplevde animationerna som positiva då de hjälpte hen: ”Ja jag tycker de 

var positiva, för de underlättar mig vad jag gör och vad jag har gjort, så jag behöver inte tänka 

att hände det här eller hände det inte. De hjälper mig att se vad som har skett.” 

Hälften av deltagarna märkte att kundvagnen var animerad och de upplevde inte detta som ett 

störande moment, medan den andra hälften inte ens märkte av att den skakade. Med detta kan 

det konstateras att kundvagnen inte var särskilt störande eller avbrytande. Deltagare 6 menar 

även på att den till och med kunde förstärkas: ”Ja men det hade kunnat hända något mer där, 

jag tycker om att den är minimal men jag tänker att man kan missa den.” 

Deltagarna tyckte även att prototypen med interaktiva animationer var den roligaste. 

Deltagare 1 nämnde att det hände mer i den, och att den andra var något stel och tråkig. 

Dessutom berättar deltagaren att hen inte gillade att bläddra färg med interaktiva animationer 

men gillade att det rörde sig vilket gjorde produktlistan roligare. Vidare tyckte deltagare 2  

också att det var roligare att använda de interaktiva animationerna vid bläddrandet av färger: 

”Jag tycker prototyp A var mycket roligare då man sitta och klicka när man valde färger.” 

Deltagare 3 beskrev att prototypen med interaktiva animationer var roligare, men att deras val 

ändå hade varit den mer statiska. Fortsättningsvis förklarade deltagare 4 att de interaktiva 

animationerna var väldigt roliga men att om produkterna hade funnits i fler färger hade det 

varit mer logiskt med en lista: ”Ja jag tyckte prototyp A var väldigt rolig. Men om det skulle 
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vara fler färger så tror jag nog att det skulle varit mer logiskt att ha en lista att välja mellan.” 

Deltagaren nämner även att en får tänka sig för vilken produkt det är och vilka möjligheter 

köparen ges. Även deltagare 5 tyckte att bläddrandet var roligare: ”A var nog mycket roligare 

då man kunde leka runt med bläddrandet bland produkterna.” Deltagare 6 tyckte produktlistan 

med interaktiva animationer var roligare eftersom den var mer interaktiv och den skapade en 

upplevelse för hen: ”Det var ju prototyp A som sagt som var roligare för att det är mer 

interaktivt, det känns som det är jag handlar, sitter och tittar på produkterna jag gör inte bara 

val, jag får faktiskt en upplevelse.” 

4.5 Uppgiftsprestanda 

4.5.1 Antal klick och tidsåtgång 

Tabell 2 och 3 visar hur många klick och hur mycket tid som deltagarna behövde för att utföra 

uppgiften. 

Tabell 2: Uppgiftsprestanda över den statiska prototypen 

Deltagare 1 Antal klick: 39 Total tid: 01:59:11 

Deltagare 2 Antal klick: 40 Total tid: 03:51:23 

Deltagare 3 Antal klick: 41 Total tid: 01:43:06 

Deltagare 4 Antal klick: 38 Total tid: 03:27:00 

Deltagare 5 Antal klick: 39 Total tid: 02:14:00 

Deltagare 6 Antal klick: 39 Total tid: 01:28:00 

Totalt Totalt antal klick: 236 Medeltid: 2,2 min 

Minsta uppnåbara klick: 38 

Tabell 3: Uppgiftsprestanda över prototypen med interaktiva animationer 

Deltagare 1 Antal klick: 35 Total tid: 01:05:05 

Deltagare 2 Antal klick: 35 Total tid: 03:12:21 

Deltagare 3 Antal klick: 37 Total tid: 01:52:03 

Deltagare 4 Antal klick: 33 Total tid: 02:52:00 

Deltagare 5 Antal klick: 32 Total tid: 01:43:00 

Deltagare 6 Antal klick: 32 Total tid: 01:25:00 

Totalt Totalt antal klick: 204 Medeltid: 1,8 min 

Minsta uppnåbara klick: 31 

4.5.2 Deltagarnas uppfattade uppgiftsprestanda 

Deltagarna uppfattade inte att de utförde uppgifter bättre med de interaktiva animationerna. 

De upplevde även att den statiska produktlistan var lättare att använda, även om det inte var 

några stora marginaler mellan prototyperna. 

Deltagare 1 menar att det var lättare att välja färg i ett listformat än att bläddra bland de 

interaktiva animationerna, då det fanns en tveksamhet i valet: ”Jag uppfattade att det var 

lättare att välja färg på prototyp B och då kändes det direkt som man var klar med uppgiften, 

på prototyp A kändes det mer som, att jag valt gula shorts på bilden men har jag verkligen valt 

rätt?” Vidare berättar deltagaren att det fanns någon slags osäkerhet runt färgerna, men vid 
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själva köpet var de interaktiva animationerna bättre och tydligare med att något lagts i 

kundvagnen: ”så köpet var bättre på prototyp A, för på prototyp B så klickade man på 

köpknappen men man förstod inte direkt om man verkligen lagt till något i kundvagnen.” På 

det stora hela berättar deltagaren att prototypen med de interaktiva animationerna ändå var 

lättare att använda då säkerheten att något lagts till i kundvagnen vägde upp.  

Väldigt svårt att välja vilken som var lättare, det var ju lättare att välja färg på prototyp B, 

men i helheten tror jag nog att prototyp A var lite lättare just för att det var lättare att 

förstå att köpet är ”confirmat”, för jag fick en liten osäkerhet på första om jag verkligen 

lagt till något i kundvagnen. Men det var inte svårare att välja heller egentligen bland 

produkter. 

Deltagare 2 upplevde att den statiska produktlistan gick bättre än den med interaktiva 

animationer då hen fick leta med blicken för att hitta färgbläddringen: ”Jag tycker prototyp B 

gick jättebra, med prototyp A så valde jag storlek först sen fick jag leta med huvudet och 

blicken, för att hitta för att välja färg.” Deltagaren berättar även att det gick bättre med den 

mer statiska produktlistan men att hen gillade prototypen med de interaktiva animationerna 

mer. Dessutom förklarar deltagaren att den mer statiska produktlistan var lättare att använda 

eftersom produktegenskaper var beskrivna i text: ”Jag tyckte prototyp B var lättare, för att det 

stod färg och storlek i text.” 

Deltagare 3 upplevde att det var tryggare och att det gick bättre att använda den statiska 

produktlistan än den med de interaktiva animationerna: ”Upplevelsen av prototyp B kändes 

att tryggare och bättre att använda än prototyp A.” Deltagaren nämner även att det var lättare 

att använda den statiska produktlistan då den gav alternativen en tydlig bild: ”Jag tyckte 

prototyp B var lättare att använda för att det var lättare för mig en mer tydlig bild av 

alternativen där jag valde färg, storlek och köp.” Deltagaren nämner även att prototypen med 

de interaktiva animationerna upplevdes av dem som mer frågande: ”På den andra så fick jag 

bläddra genom färgerna och blev mer frågande vad det är för färg.” 

Deltagare 4 upplevde inte någon större skillnad på uppgiftsprestandan mellan den statiska 

produktlistan och den med interaktiva animationer: ”Det var så logiskt, så jag tycker nog inte 

att det spelar någon roll.” Deltagaren tyckte heller inte att någon av dem upplevdes som 

lättare än den andra, men nämner att produktlistan med interaktiva animationer var roligare att 

använda. 

Deltagare 5 upplevde också att bläddrandet var lättare på den statiska produktlistan, men att 

köpet var tydligare med interaktiva animationer. 

Bläddrandet var ju lättare på prototyp B, men köpet var tydligare på prototyp A, men 

samtidigt var det ju roligt att bläddra på prototyp A och det försämrade väl inte 

svårigheten. 

Deltagare 6 tyckte att produktlistan med interaktiva animationer uppfattades lättare än den 

statiska produktlistan att använda och att deltagaren uppfattade att det fanns fler produkter. 

Det är lättare på prototyp A, då man kommer över denna barriär över att man uppfattar att det 

inte är lika mycket val. Sen kan det vara en trigger man har fler grejer att välja på, även om det 

är samma tröja så bläddrar du mellan den vilket gör att känns som det är fler produkter, fast du 

egentligen bara har en produkt. 
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5 Analys 

Analysavsnittet innefattar resultaten i mer analytisk form där mönster och beteenden kommer 

fram. Detta avsnitt är strukturerat efter de tre undersökningsfrågorna som ställdes i kapitel 1 

för att besvara dem med hjälp av de resultat som framkommit. 

5.1 U1: Hur påverkar interaktiva animationer attityden till 
produktlistans innehåll? 

Tre deltagare tyckte att det animerade bläddrandet av färg var bättre än listvyn då de upplevde 

att de var mer delaktiga och hade färre val att välja mellan. De upplevde även att det var 

roligare. Däremot var det enbart hälften av deltagarna som upplevde att presentationen med 

rörelse och interaktivitet var bättre. Däremot tyckte samtliga deltagare att det bör finnas en 

indikation som visar hur bläddringsfunktionen ska användas vilket skulle kunna förändra 

resultatet något, även om det blir mer interaktion. 

Xu och Sundar (2016) skriver att det förekommer mer interaktiva verktyg på webben som 

imiterar hur produkterna presenteras i en fysisk handel. Det intressanta här är att bläddrandet 

skulle representera något av letandet i en fysisk handel där kunderna bläddrar bland produkter 

för att välja färg. För att ge en återblick från tidigare kapitel om användbarhet innebär 

ändamålsenlighet att produkten beter sig på ett sätt som användaren förväntar sig och hur 

enkelt användaren kan bruka produkten (Rubin & Chisnell 2008). I stället för igenkänning 

blev det dock en osäkerhet om färgen verkligen blev vald då deltagarna förväntade sig att se 

färgen i textformat i stället för enbart på bilden. Detta kan ha att göra med att samtliga 

deltagare tidigare handlat på nätet vilket gör att de förväntar sig att se färgen i textformat då 

den vanligtvis presenteras på det sättet, vilket innebär att bläddrandet påverkade användbarhet 

i ändamålsenlighet. Även om kundvagnen och kassan kan verifiera färgen finns det en 

osäkerhet om färgen faktiskt är vald direkt i produktlistan vilket inte sker i den fysiska världen 

då köparen faktiskt håller i tröjan och till exempel ser att den är röd. Trots osäkerheten 

gällande färgvalet var det ändå hälften av deltagarna som föredrog bläddrandet oavsett. De 

tyckte de var roligare att bläddra och verkar helt enkelt vara en individuell åsikt. Det här kan 

ha något med intresse att göra: om deltagarna gillar att bläddra bland produkter även i den 

fysiska handeln. Det kan vara så att en inledande fråga om intresset kring shopping överlag 

hade varit bra för att ta reda på detta, men nu fokuserades det mer på e-handel än den fysiska 

handeln. 

För att återblicka från tidigare kapitel tyder resultaten från studien av Teo et al. (2003) på att 

interaktivitetsnivån på webbsidan verkar ha den starkaste positiva effekten på 

tillfredsställande samt att det uppfattade värdet fungerar som en stark antecedent till attityden 

gentemot webbplatsen. Teo et al. nämner även att känslan av tillfredsställande från en online-

upplevelse, kan bidra till attityd och kännedom om webbsidans värde. Detta stämmer 

förmodligen till stor del, då den större majoriteten, 5 av 6 deltagare, upplevde animationerna 

som positiva och att de var till hjälp. Dessutom tyckte samtliga deltagare att produktlistan 

med interaktiva animationer var roligare, vilket bidrar till tillfredsställande. Tillfredsställande 

refererar till användarens egna uppfattningar, känslor och omdömen av produkten (Rubin & 

Chisnell 2008).  

Övriga resultat visar att majoriteten av deltagarna faktiskt föredrog de interaktiva 

animationerna för själva köpprocessen då de hjälpte till att verifiera att något lagts till i 

kundvagnen. Deltagare 1 övervägde att använda produktlistan med de interaktiva 
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animationerna även om bläddringen upplevdes som jobbig. Det var endast deltagare 4 som 

inte tänkte alls på animationerna, vilket egentligen inte riktigt stämde då deltagaren var 

positivt inställd till interaktiva animationer när deltagaren bläddrade bland produkter. Därmed 

finns det nog olika kännedom om vad animation är för något, även om det förklarades i 

förväg. 

5.2 U2: Upplever användaren en ökad feedback från webbplatsen? 

Majoriteten av deltagarna upplevde att animationerna stärkte uppmärksamheten på 

webbplatsen. Det var 2 deltagare som inte tänkte nämnvärt mycket på animationerna, vilket 

gjorde att svaret inte var helt säkert. En väldigt tydlig sak som märktes relativt tidigt in i 

testerna var att den äldre åldersgruppen inte märkte att kundvagnen skakade när en produkt 

lades till i den. Detta visade att den skakande kundvagnen enbart hade effekt på den yngre 

åldersgruppen. 

McCrickard (2003) utförde ett experiment om avbrott, reaktion och förståelse kring 

dubbeluppgiftssystem bland animationer. Experimentets resultat visade att de animerade 

skärmarna inte agerade avbrytande för surfuppgiften. En jämförelse med McCrickards resultat 

kan göras med de resultat som samlats in i denna studie. Den skakade kundvagnen och de 

animerade knapparna upplevdes varken störande eller avbrytande för deltagarna, dessutom 

upplevde deltagarna att produktlistan med interaktiva animationer var till stor hjälp till 

surfuppgiften. 

5.3 U3: Hur påverkar interaktiva animationer användarens 
uppgiftsprestanda? 

Resultatet från deltagarnas egna uppfattade uppgiftsprestanda var ganska skildrande. 

Deltagare 1, 2, 3 och 5 upplevde att den animerade bläddringen av färg skapade en osäkerhet, 

samt att den upplevdes som svårare att lära sig vilket gjorde att den uppfattade 

uppgiftsprestandan upplevdes vara sämre. Däremot upplevde deltagare 1 att det 

helhetsmässigt var lättare att utföra uppgifterna med de interaktiva animationerna då köpet 

utfördes enklare. Den uppfattade uppgiftsprestandan visade att 3 deltagare uppfattade sin 

uppgiftsprestanda som bättre med de interaktiva animationerna. Vidare märkte 1 deltagare 

ingen skillnad, och 2 deltagare upplevde uppgiftsprestandan som bättre på den statiska 

produktlistan. Detta innebar att endast hälften av deltagarna ansåg att produktlistan med de 

interaktiva animationerna var lättare att utföra uppgifterna med. 

Ur den kvantitativa data som samlats in är däremot de totala klicken för den statiska 

produktlistan 236 och för produktlistan med interaktiva animationer 204 klick. Detta innebär 

att det var 32 mindre klick med produktlistan med interaktiva animationer. Tiden var också 

mindre på produktlistan som innehöll interaktiva animationer. Medeltiden för den statiska 

produktlistan är 2,2 minuter jämfört med produktlistan med interaktiva animationer som har 

en medeltid på 1,8 minuter. Deltagare 3 upplevde sin uppfattade uppgiftsprestanda sämre på 

produktlistan med interaktiva animationer men hade överlag 4 mindre klick på produktlistan 

och spenderade längre tid på produktlistan med interaktiva animationer. Alla andra deltagare 

hade dock färre antal klick och spenderade mindre tid på produktlistan med de interaktiva 

animationerna. Även om de kvalitativa data totalt sett hade färre antal klick och mindre tid är 

det dock förmodligen inte hela sanningen. Det totalt minsta antalet klick som kunde uppnås 

gentemot hur produktlistan var designad skilde sig. Den statiska produktlistan krävde minst 

38 klick för att gå igenom alla uppgifter och produktlistan med interaktiva animationer krävde 

minst 31 klick. Här kommer problematiken in med kvantitativ data. Jämför en hur långt ifrån 
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de absolut minsta klick var från de totalt högsta är den statiska produktlistan effektivare då det 

endast skiljer 3 klick, jämfört med 6 klick med de interaktiva animationerna. Problematiken 

med detta är att det förväntas att produktlistan med interaktiva animationer ska ha högre antal 

klick, då bläddringen sker interaktivt med animationer för färgval precis som i en fysisk 

handel. Däremot spenderade deltagarna mindre tid på produktlistan med interaktiva 

animationer, vilket kan ha att göra med att de krävdes mindre klick eller att produktlistan var 

mer effektiv. 

Den totala tiden som spenderades på webbplatsen var olika mellan de studier som beskrivits 

tidigare. Hong et al. (2007) studie visade att shoppingtiden ökade när animationer var 

delaktiga samt att fler klick skedde. När mängden interaktivitet mättes fick dock Xu och 

Sundar (2016) andra resultat, där deltagarna spenderade mindre tid på webbsidan med de hög-

interaktiva tillstånden än de låg- och medium-interaktiva tillstånden. Från de empiriska 

resultat som uppsatsarbetet samlat in visar det sig att interaktiva animationer minskade tiden, 

vilket stämmer överens med Xu och Sundars resultat. Mer interaktivitet minskar alltså tiden 

spenderad på webbplatsen.  

För att ge en återblick från tidigare kapitel om användbarhet innebär effektivitet hur snabbt en 

användare når sitt mål (Rubin & Chisnell 2008). Chowdhury och Chowdhury (2011) menar 

att det innebär hur snabbt en användare kan identifiera egenskaper och funktioner av 

produkten för att samla in den information de behöver för att kunna slutföra sin uppgift. 

Interaktiva animationer påverkar alltså effektivitet hos användbarheten då de totala klicken 

minskade och den spenderade tiden sjönk när de var aktiva. Det återstår dock frågor och 

diskussioner om hur viktigt det är att den uppfattade uppgiftsprestandan förhåller sig mot 

resultaten. Även om användbarhetstestet visar ett positivt resultat betyder det inte att 

deltagaren upplever att det är lättare att utföra uppgifter med de interaktiva animationerna.  
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6 Slutsats 

De interaktiva animationerna påverkade attityden till produktlistans innehåll positivt hos 

majoriteten av deltagarna. Användaren upplevde en ökad feedback från webbplatsen då 

majoriteten av deltagarna tyckte att animationerna stärkte deras uppmärksamhet och var till 

stor hjälp för att slutföra uppgiften. Ur den kvantitativa data som samlats in visar det sig att 

både totalt antal klick och den totalt spenderade tiden minskade med produktlistan med 

interaktiva animationer, vilket innebär att de stärker uppgiftsprestandan. För att en produkt 

eller service ska vara användbar bör den vara effektiv, tillfredställande, lätt att lära sig och 

tillgänglig. Resultatet från denna studie visar att interaktiva animationer påverkar starkast på 

tillfredställande hos användbarhet men har en viss påverkan även på effektivitet och 

ändamålsenlighet. Det här innebär att interaktiva animationer påverkar användbarhet på 

ungefär hälften av vad som gör en produkt användbar. 
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7 Vidare forskning 

Även om denna uppsats kan belysa ett par saker är det vissa saker som skulle kunna belysas 

vid vidare forskning. Det hade varit intressant att se hur resultatet skiljer med ett perspektiv 

från ett helt e-handelsscenario. Då skulle det möjligen kunna visa sig att uppgiftsprestandan 

ändrar läge och följer annan teori om webbanimationer.  

Det som inte heller var tydligt ur resultatet var bläddrandet av färger i produktlistan med 

interaktiva animationer. Där skulle det behövas en tredje prototyp som har ett mellanläge som 

visar hur bläddringen går till samt har färgen i ett textformat för att sedan undersöka om den 

skulle öka tillfredsställande, effektivitet och ändamålsenlighet ytterligare.  

Vidare var det den äldre åldersgruppen som inte uppmärksammade den skakande kundvagnen 

vilket den yngre åldersgruppen lade märke till. Det hade varit intressant att undersöka på 

vilken nivå de äldre faktiskt märkte kundvagnen och hur stor skillnad det är mellan yngre 

människor och äldre när det gäller uppmärksamhet. Fortsättningsvis hade det också varit av 

intresse att studera om det är svårare att få uppmärksamhet med animationer hos äldre 

människor än vad det är med yngre.  

Avslutningsvis skulle det vara intressant att fortsätta undersöka om uppgiftsprestandan då 

många av deltagarna inte upplevde att deras uppgiftsprestanda var bättre på produktlistan med 

interaktiva animationer än på den statiska produktlistan. Det hade varit intressant att se hur 

stor skillnad detta faktiskt gör och undersöka om den kvantitativa uppgiftsprestandan har 

någon mening om deltagarna ändå uppfattar uppgiftsprestandan som sämre än statiska 

produktlistan. 
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Bilaga 1: Intervju - Mall 

Inledning 

 Vilken typ av yrkesbakgrund har du? 

 Har du handlat på nätet tidigare? 

 Hur skulle du beskriva vilken betydelse utseendet på e-handeln har? 

 Vad har du för erfarenheter kring produktlistor på e-handeln? 

 Vilka tankar har du kring produktlistan utseendemässigt? 

 Vilka tankar har du kring animationer på nätet?  

o Har du någon tanke mer specifikt kring produktlistan på e-handeln? 

Frågor angående prototyp – Statisk och Interaktiva animationer 

 Vilka tankar har du kring produktlistan? 

o Vad tycker du om att använda denna typ av modell av produktlista för att utföra 

shoppingaktiviteter? 

 Skulle du kunna använda denna typ av modell? 

o Kan du beskriva när du upplevde produktlistan positivt? 

o Kan du beskriva när du upplevde produktlistan negativt? 

o Hur kändes interaktionen? 

 Beskriv hur du upplevde händelsen när du lade till något i kundvagnen? 

 Tycker du att var det tydligt att något lagts till i kundvagnen? 

o Upplevde du någon respons? 

 Berätta hur du upplevde köp knappen. 

Skillnader kring prototyperna 

 Hur skulle du jämföra dessa två produktlistor? 

o Upplever du någon skillnad mellan dessa två? 

o På vilket sätt? 

 Berätta hur du uppfattar din egen uppgiftsprestanda mellan dessa två produktlistor? 

o På vilket sätt upplevde du skillnaden? 

 Upplevde du någon prototyp lättare att använda? 

o Beskriv på vilket sätt 

 Upplevde du att någon prototyp var roligare att använda? 

o Berätta hur du tycker det var roligare? 

o Varför då? 

 Berätta gärna vilken prototyp som var mest tillfredsställande och varför? 

 Upplevde du att animationerna på webbplatsen förstärkte din uppmärksamhet? 

 Berätta gärna hur du upplevde animationerna. 

o Var de positiva? 

o Hjälpte det dig? 

 Tycker du att den animerade kundvagnen skapade en reaktion? 

o På vilket sätt? 
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o Upplevde du på något sätt att den var avbrytande? 

 Beskriv vilken prototyp du helst skulle vilja använda (det totala värdet i helhet) 
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Bilaga 2: Uppgifter till prototyp 

Introduktion till deltagande 

 

Du ska surfa in på två olika webbsidor, du kommer att få uppgifter som du ska utföra på varje 

webbsidan.  

 

Innan du börjar med uppgifterna kommer en inledande intervju att påbörjas, när den inledande 

intervjun är klar så kommer du att påbörja uppgifterna på första webbsidan.  

 

När du är klar med uppgifterna på webbsidan så kommer en intervju att introduceras, när du 

svarat på frågorna kommer du att surfa in på den andra webbsidan och påbörja uppgifter även 

där. Därefter avslutas det med en längre intervju.  

 

Uppgifter – Statisk prototyp 

  

 Du ska lägga till en Röd tjocktröja med storlek medium i kundvagnen 

 Du ska även lägga till ett par gula strumpor i valfri storlek 

 Du ska handla en damsko i storlek small 

 Lägg till ett par röda chinos i valfri storlek i kundvagnen. 

 Lägg till ett par blåa kalsonger i storlek large 

 Lägg till en T-shirt i valfri storlek och färg 

 Lägga till en rosa keps i storlek medium 

 Lägg till ett par shorts i valfri färg och storlek 

Uppgifter – Prototyp med interaktiva animationer 

  

 Du ska lägga till en Röd tjocktröja med storlek medium i kundvagnen 

 Lägg till ett par shorts i valfri färg och storlek 

 Lägga till en rosa keps i storlek medium 

 Lägg till en T-shirt i valfri storlek och färg 

 Lägg till ett par blåa kalsonger i storlek large 

 Lägg till ett par röda chinos i valfri storlek i kundvagnen. 

 Du ska handla en damsko i storlek small 

 Du ska även lägga till ett par gula strumpor i valfri storlek 
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Bilaga 3: Prototyp 

Statisk prototyp 
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Prototyp med interaktiva animationer 
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Bilaga 4: Medgivandeformulär 

 

Medgivande  

 

 
Jag medger att: 

 

 Skärminspelning används 

 Ljudet spelas in 

 

Data samlas in enbart i syfte med kandidatuppsats och kommer inte att användas i något annat 

syfte. 

 

Du som deltagare är anonym och ingen personlig information kommer kunna kopplas till dig. 

 

Du kan när som helst avbryta testet. 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har läst och förstått ovanstående villkor och avger härmed mitt medgivande enligt ovan. 

 

Namn    Namnteckning  Datum 

__________________________________________________________________________ 
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Bilaga 5: Observationsschema 

Antal 

klick:  

Tid statisk:  

 

Totala klick: 

 

Tid interaktiva animationer:  

 

Totala klick:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


