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Förord  
 
Jag vill tacka de sex testdeltagarna som ställt upp i användartesterna och möjliggjort denna 
studie. Jag vill också tacka min handledare John Sören Pettersson.  
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Sammanfattning 
 
Inom psykologin diskuteras ett fenomen benämnt prajming. Detta fenomen beskrivs vara en 
omedveten form av minne som påverkas av vår perception vid identifieringen av ord och 
objekt. Exempelvis sker detta när en person får se färgen grön vilket gör att denne snabbare 
känner ingen ordet gräsmatta. Detta beror på att ordet grön är nära associerat i minnet med 
gräs. På detta sätt, menar man, påverkar omedvetna associationer våra handlingar omedvetet.  
 
Prajming har tidigare studerats på flertalet områden och både bekräftats och vederlagts. Efter 
litteraturstudien som initialt genomfördes inför denna studie, har dock inga studier som 
undersöker prajming i samband med användartester hittats. Det ledde fram till syftet med 
denna studie som är ”att undersöka om prajming har någon effekt på testdeltagarens utförande 
i ett användartest”.  
 
Studien genomfördes med hjälp av användartester på en webbsite, sex stycken testdeltagare 
medverkade i testet. Testdeltagarna delades upp i två grupper, varav den ena gruppen utförde 
användartest utan att bli prajmade innan testet och den andra gruppen blev prajmade med en 
kort film innan testet. Resultatet i studien påvisar att de testdeltagare som innan 
användartestet blivit prajmade lyckades lösa uppgifterna snabbare. Resultatet demonstrerar 
effekten av prajming.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Inom psykologin diskuteras ett fenomen benämnt prajming [eng. priming] (Egidius 2018). 
Detta fenomen beskrivs vara en omedveten form av minne som påverkas av vår perception 
vid identifieringen av ord och objekt. Exempelvis sker detta när en person får se färgen grön 
vilket gör att denne snabbare känner ingen ordet gräsmatta. Detta beror på att ordet grön är 
nära associerat i minnet med gräs. På detta sätt, menar man, påverkar omedvetna associationer 
våra handlingar omedvetet (Psychologytoday 2018). Fenomenet är studerat i ett stort antal 
studier och i ett flertal olika sammanhang där effekterna både blivit bekräftade och vederlagda 
(Bargh, Chen, Burrows 1996). År 2016 genomfördes en stor metastudie av Weingarten, Chen, 
Maxwell, Albarracín, helper och Yi, (2016, 474) på området prajming i vilken författarna 
menade att forskningen verkligen bekräftar effekterna av prajming.  
 
Användartester är ett kraftfullt verktyg för att utforska användbarheten av produkter. Men de 
många fördelarna kommer inte utan några tillkortakommanden (Rubin & Chisnell, 2008, 75–
76). Förutom att vara en konstlad och högst onaturlig situation att befinna sig i för en 
testdeltagare finns en oönskad inlärningseffekt som uppenbarar sig vid utförandet av 
testuppgifter. Denna effekt är oönskad därför att den beskrivs överskugga produktens 
användbarhetsproblem då testdeltagaren uppgift för uppgift blir mer effektiv i sitt 
användande. Det faktum att inlärningseffekten existerar innebär också att data som rör 
prestanda blir svårare att fånga i de första uppgifterna av ett användartest då deltagaren delvis 
använder tiden till att bekanta sig med testet och produkten i fråga (Sauro 2011). 
 
Prajming har studerats i ett stort antal studier men jag har i min litteratursökning inte funnit 
studier som kopplat samman detta prajming med inlärningseffekten. Således vill jag i denna 
studie utforska om effekten av prajming också är ett faktum även vid användartester. 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om prajming har någon effekt på testdeltagarens 
utförande i ett användartest.  
 

1.3 Målgrupp 
Målgrupp för uppsatsens resultat utgörs av de användbarhetsexpeter eller studenter som är 
intresserade av om prajming har någon effekt på testdeltagare i användartester.  
 

1.4 Undersökningsfråga 
Är det möjligt att utläsa någon effekt av att testdeltagaren blivit prajmad före ett användartest? 
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1.5 Avgränsning 
Uppsatsen utförs på en förhållandevis enkel webbsida där den mest avancerade 
funktionaliteten är ett formulär som användaren kan fylla i. Det finns också ett antal fält som 
användaren kan öppna och stänga. 
 
Vanligt förekommande vid användartester är att man vill fånga testdeltagarens personliga 
tycke av produkten. I denna uppsats har dock inte detta undersöks, istället har fokus varit att 
undersöka om prajming kan ha en effekt på prestandadata, såsom antal klick eller tidsåtgång. 



 7 

2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Definitionen av användbarhet 
Användbarhet är en egenskap som tillskrivs en produkt och beskrivs vanligen som hur “lätt 
den är att använda”. Vidare definieras användbarhet av en rad karaktärsdrag som av Nielsen 
(2012) definieras enligt följande: 
 

• Lätt att lära: Hur lätt är det för användarna att utföra grundläggande uppgifter första 
gången de stöter på designen? 

• Effektivitet: När användaren väl har lärt sig designen, hur snabbt kan de då utföra 
uppgifter? 

• Lätt att komma ihåg: När användaren återvänder till designen efter en stunds avbrott, 
hur lätt kan de då återfå den tidigare förmågan att lösa uppgifter?  

• Fel: Hur många fel gör användaren, hur allvarliga är de och hur lätt kan de återhämta 
sig från detta? 

• Tillfredsställelse: Hur trevlig är upplevelsen av designen? 

2.2 Inlärningseffekten kontra användbarhet 
Att en användare av en produkt, ute i verkligheten, blir bättre genom att använda den är i sak 
korrekt och tillika önskvärt vilket således kan beskrivas som att den reella användbarheten 
ökar med användningen (Rubin & Chisnell 2008, 4-6). Dock, i ett sammanhang där syftet är 
att upptäcka fel hos produkten, som genom användartester, är detta fenomen inte alltid lika 
önskvärt. I ett sammanhang av användartester beskrivs det nu istället som en inlärningseffekt 
[eng. transfer of learning effects]. Konkret innebär detta fenomen att uppgift A kommer hjälpa 
testdeltagaren att lösa uppgift B. Således ägnar testdeltagaren de första uppgifterna, eller 
delarna av testet till att, inte bara bekanta sig med produkten, utan också lära sig den. Om 
inlärningseffekten bryts ner så är likheterna med definitionen av användbarhet, som beskriv i 
föregående avsnitt, slående. Inlärningseffekten sker från första uppgiften då testdeltagaren lär 
sig (1) och memorerar (3) produkten. På så vis blir denne också mer effektiv (2) i sitt 
användande (Rubin & Chisnell, 2008, 76). Således är inlärningseffektens attribut motsvarande 
de attribut som tillskrivs användbarhet. Men, som sagt, inlärningseffekten och den reella 
användbarheten en produkt har är inte det samma. Eftersom att inlärningseffekten är oönskad 
har också metoder utvecklats för att minimera denna effekt, varav en beskrivs nedan. 

2.2.1 Counterbalance  
För att motverka inlärningseffekten förespråkas metoder som counterbalance. Denna metod 
innebär att de uppgifter testdeltagaren tilldelas antingen är slumpartade eller jämnt 
balanserade för att på så vis neutralisera inlärningseffekten (Rubin & Chisnell 2008, 76). Ett 
vanligt förekommande scenario i användartester vari deltagarna endast är fem till antalet och 
kräver att samtliga utför uppgifter på samtliga delarna av produkten, likt tabell 1, kolumn 2. 
Denna testdesign kallas för within-subjects design. Dock är detta en testdesign i vilken 
chanserna för att inlärningseffekten ska uppstå påtaglig. Således appliceras counterbalancing 
och på detta vis neutraliseras effekterna av inlärningskurvan. Nedan illustreras ett exempel på 
hur ett test utformas enligt within-subjects design med counterbalance som metod. 
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Deltagare Uppgiftsfördelning 
utan counterbalancing  

Counterbalance fördelning 

Erik A, B, C A, B, C 

Maja A, B, C B, C, A 

Lisa A, B, C C, A, B 

Kim A, B, C B, A, C 

Britta A, B, C C, B, A 
Tabell 1 Fördelning av uppgifter med Counterbalance som metod för att undkomma inlärningseffekterna. 

2.2.2 Prestandadata 
Som synes i kolumn 1 i tabellen ovan är uppgifterna jämnt fördelade mellan deltagarna. När 
en teknik som counterbalance i kolumn 3, används avviker dock ordningen på uppgifterna i 
för stor grad från det verkliga och naturliga användarflödet en produkt har. Därmed kvarstår 
inlärningseffekten och precis som den indikerar så tar de första uppgifterna i ett test generellt 
något längre tid att genomföra eftersom testdeltagaren dels gör sig bekant med testet och dels 
gör sig bekant med produkten. Exempelvis tar de olika mätbara parametrarna i varje uppgift 
som tidsåtgång, tid för att slutföra, återhämtningstid och tid som spenderas på att läsa och 
förstå kontra effektivt arbete mer tid i de första uppgifterna än de senare (measuringui). I detta 
läge måste ett övervägande göras baserat på den aktuella situationen och på vad 
användartestet avser att utröna. Nedan följer två centrala scenarier att ta ställning till, vilka 
båda alltså påverkar vilken typ av data som är lämplig att mäta (Rubin & Chisnell 2008, 76): 
 

1. Är det viktigare att tillhandahålla en realistisk uppgiftsföljd för testdeltagaren och 
därmed också maskera användbarhetsproblem i senare uppgifter, eller  

2. är det möjligt att tillhandahålla en slumpartad uppgiftsföljd för att upptäcka 
användbarhetsproblem som enligt scenario 1 annars hade maskerats. 

 
Fattas ett beslut att välja scenario 1 kommer användbarheten av produkten synbarligen att 
öka, se avsnitt 2.2 inlärningseffekten kontra användbarheten. Alltså kommer testdeltagaren att 
uppgift för uppgift prestera bättre, vilket demonstrerar inlärningseffekten snarare än den reella 
användbarheten. Prestandadata kan utan vidare samlas in. Dock med den bieffekten att de 
första uppgifterna tar längre tid att genomföra. Om scenario 2 istället är valet, minskar 
inlärningseffektens påverkan på den genomsnittliga prestationen. Syftet med detta val är att 
antal fel som testdeltagare gör ska framträda tydligare, vilket är en väsentlig faktor att ta med 
vid bedömningen av användbarhet enligt punkt 4 i avsnitt 2.1.  
 

2.3 Prajming 

2.3.1 Litteraturstudie  
Initialt i denna studie genomfördes en litteratursökning med syfte att finna tidigare forskning 
på prajming i kombination med användartester. Litteratursökningen gav inga sådana utfall 
vilket föranledde denna studie. Sökning gjordes i ACM Digitala Librarys databas vilket är en 
erkänd databas inom informatik vilken tillhandahåller bland annat böcker och 
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forskningsrapporter (ACM Digitala Library 2018). Nedan presenteras en lista på de sökord 
som användes. 

• Priming
• Priming och HCI
• Priming och interaction design
• Priming och user experience
• Priming och UX
• Priming och usability test 

2.3.2 Prajming och dess effekt 
Då vi människor utsätts för ett externt stimuli, påverkar detta sedermera den information vi 
processar. Forskning har påvisat att detta också påverkar våra fortsatta handlingar och sker 
dessutom omedvetet (Bargh et al. 1996). En omtalad studie på området är “Automaticity of 
Social Behavior: Direct Effects of Trait Construct and Stereotype Activation on Action” 
(Weingarten et al. 2016, 474). I experimentet hade författarna två grupper där den ena 
gruppen blev prajmade med stimuli i form av stereotypa ord om ålderdom och den andra 
gruppen med ord som saknade koppling till ålderdom. I nästkommande del av testet fick 
deltagarna sedan promenera genom en korridor till ett annat kontrollrum, där ytterligare ett 
test väntade. Forskarna fann då att de deltagare som blivit prajmade med ord som påminde om 
ålderdom gick långsammare genom korridoren till nästa rum, än de deltagare som inte blivit 
prajmade. 

Dock har denna effekt ifrågasatts i denna replikerade studie ”Behavioral Priming: It's All in 
the Mind, but Whose Mind?” av Doyen, Klein, Pichon och Cleeremans (2012). När forskarna 
i den första studien klockade tiden testdeltagarna promenad gjordes detta manuellt. I den nya 
studien klockade nu istället forskarna tiden med ett automatiskt mätinstrument. Effekten av 
prajmingen visade sig i den replikerade studien nu utebli; deltagarna promenerade alltså inte 
långsammare genom korridoren (Doyen. et al. 2012). Det verkar snarare som om den första 
forskargruppen själva kanske hade en förutfattad mening om tidsåtgång som påverkade deras 
tidtagning.

Trots att effekterna kring prajming har ifrågasatts, bekräftade en metastudie genomförd 2016, 
som omfattade drygt 130 studier, att effekten av prajming faktiskt existerar (Weingarten et al. 
2016, 474). Forskarna fann i denna studie att det framförallt finns två slutsatser att 
uppmärksamma. Den första slutsatsen var att effekterna av prajming var starkare när 
deltagarna värderade resultatet högt. Hur högt deltagaren värderar resultat kan dessutom 
manipuleras för att öka drivkraften genom att exempelvis tillhandahålla en motiverade faktor 
(ibid., s. 485). Vidare visade resultatet också att om det redan finns en inneboende drivkraft, 
till exempel genom att testdeltagarna vill få goda resultat på ett intelligenstest, så presterar de 
bättre (ibid., s. 485).  

2.4 Teoridiskussion 
Av studien “From Primed Concepts to Action: A Meta-Analysis of the Behavioral Effects of 
Incidentally Presented Words” (Weingarten et al. 2016) har prajming som fenomen visat sig 
ha tydlig effekt inom ett flertal områden. Dock saknas i denna metastudie studier som 
inbegriper användartester. Detta visade sig även vara fallet i min litteratursökning, presenterad 
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i metodkapitlet. Eftersom detta fenomen påverkar vårt sinne till omedvetna handlingar, ville 
jag utforska om stimuli vi blivit utsatta för tidigare även kan ha en inverkan på utfallet i 
användartester. Som framgick av diskussionerna kring störande effekter i användartester, 
finns ett fenomen som definitivt liknar prajming. 
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3. Metod 

3.1 Motiv till vald metod 
För att kunna studera prajming i kombination med användartester föll sig valet av 
undersökningsmetod i denna studie naturligt på att genomföra användartester. Författarna av 
metastudien som tidigare nämnds i teorikapitlet, fann också att om en motiverande faktor 
används på deltagaren främjar detta effekten av prajming (Weingarten et al. 2016). 
Testuppgifterna följde ett naturligt arbetsflöde eftersom att prestandadata skulle samlas in. 
Generellt kategoriseras insamlade data under två former, prestandadata och preferensdata. I 
denna studie har preferensdata samlats in och den baserades på deltagarnas förmåga att 
prestera, det vill säga hur väl de vid en given uppgift kunde utföra den (Nielsen 2012). 
Tidsåtgången för varje uppgift, antal avklarade uppgifter och antalet klick var vad som mättes 
i denna studie.  

3.1.1 Prototypen 
Prototypen som har använts i användartesterna är en webbplats som jag personligen har 
utvecklat till denna studie. Grunden till denna site är enkel. På denna webbplats kan 
användaren finna en detaljerad beskrivning av varje steg som en polering eller biltvätt 
innefattar. Således är målgruppen de som i detalj vill ha information om hur de på bästa sätt 
ska tvätta eller polera en bil. Webbplatsen är byggd med html, css och javascript. Den är 
också responsiv. Dock utfördes användartesterna endast på desktopversionen. Design och 
funktionalitet kan beskrivas vara i ett tidigt första stadie i utvecklingsprocessen, se bilaga 5. 
För ytterligare beskrivning av prototypen, se kapitel 1.5 avgränsning. 

3.1.2 Film som prajming 
För att framkalla effekten av prajming fick hälften av deltagarna, som var sex till antalet, se 
en kort film om cirka en minut före användartestet startade. Den visade hur det var möjligt att 
navigera på siten och tog tittaren från första sidan och vidare så långt ner i hierarkin det vara 
möjligt att navigera och vidare tillbaka till startsidan igen. För att se hur startsidan såg ut se 
bilaga 5. 

3.1.3 Urval 
Rekryteringen av testdeltagare till detta användartest, baserades på att testdeltagaren skulle 
tvätta sin egen, någon väns eller anhörigs bil varje eller varannan vecka. På så vis uppfyllde 
de också en motiverande faktor som främjar prajming då de förmodligen har ett intresse i att 
tvätta eller polera en bil. Personens ålder var i metastudien om prajming inte specificerat som 
något kriterium för att prajming skulle framträda tydligare. Därför togs det heller inte i denna 
studie i beaktande vid rekrytering av testdeltagarna. För en detaljerad beskrivning av de frågor 
som ställdes, se bilaga 2. 
 

3.1.4 Testmiljö 
Varje enskild testsession genomfördes i ett avskilt rum hemma hos testdeltagarna och varade i 
cirka 10 minuter. Att testdeltagaren genomförde testet i en känd miljö, medförde att dem 
kunde testa produkten i en bekväm miljö, vilket enligt Rubin och Chisnell (2008, 100) kan ha 
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en positiv inverkan på resultatet. Genom hela sessionen satt testmoderatorn vid sidan av för 
att kunna få en god överblick av vad som skedde, samt för att få testdeltagarna att känna sig så 
bekväma som möjligt och inte distraheras (Rubin & Chisnell 2008, 100–101). 

3.2 Genomförande av användartester 

3.2.1 Testsessionen 
Testdeltagarna, som var sex till antalet, var slumpvis uppdelade i två olika grupper varav den 
ena gruppen fick se en kort film för att på så vis bli prajmade strax innan de genomförde 
testuppgifterna. Före användartestet genomfördes en bakgrundsenkät för att säkerställa att de 
rekryterade testpersonerna representerade målgruppen för denna produkt, se bilaga 2. Därefter 
fick deltagarna läsa uppgift för uppgift högt och försöka lösa dem. Enligt Rubin och Chisnell 
(2008, 80) kan det vara svårt att fastställa när en uppgift är slutförd och därför hade kriterier 
tagits fram för att avgöra vad en avklarad uppgift var. Uppgiften ansågs vara avklarad när 
deltagaren meddelade sig färdig. Om deltagaren gav upp eller om deltagaren tog för lång tid 
på sig. Om deltagaren tog för lång tid på sig eller ej avgjordes av testmoderatorn i varje 
enskild testsession.  
 
Vid analysen av resultatet framkom att det även fanns en möjlighet att mäta hur lång tid 
deltagarna tog på sig att avkoda delar av uppgift tre. Uppgift tre innefattar tre delmoment 
varav ett delmoment kan fungera som en uppgift. Då deltagarna i detta moment måste, likt 
uppgift 1, 2 och 4, avkoda information går denna uppgift också att mäta. I resultatkapitlet och 
i bilagorna 3 och 4 benämns denna uppgift som 3.1. Uppgift 3 består annars i att följa ett 
typiskt förutbestämt interaktionsmönster för att skapa ett konto. Övriga uppgifter består i att 
söka korrekt information och tala om det för testmoderatorn.  
 
Vidare spelades deltagarnas tid, skärm och ljud in med Quicktime Player på en Mac Book Air 
vilket de fick godkänna i medgivande formuläret som delades ut före testet (bilaga 1). 
Tidtagningen för varje enskild uppgift började från och med den stund som deltagaren hade 
läst klart uppgiften. De förkunnades också om att detta testet sker helt anonymt och att den 
data som samlas in om dem inte kommer att kunna användas av någon annan än mig och i 
syfte till denna studie. 
 
Nedan listas testuppgifterna som deltagarna genomförde: 
 

1. Hur lång är tiden för en utvändig tvätt? 
2. På siten finns varningsrutor. Vilken färg har de? 
3. Skapa ett tillfälligt konto. 
3.1 Hur ofta tvättar du bilen? 
4. Hur mycket avfettning bör man använda när man ska tvätta bilen? 

3.2.2 Datainsamling 
För att kunna jämföra de båda testgrupperna, det vill säga gruppen som inte blivit prajmade 
innan testet genomfördes och gruppen som blev prajmad med en kort film innan testet 
genomfördes, samlades följande prestandadata in: 
 

• Tidsåtgången för varje uppgift. 
• Antal avklarade uppgifter. 
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• Antal klick. 

3.2.3 Pilottest 
Ett pilottest genomfördes för att säkerställa att testdeltagaren i pilottestet förstod uppgifterna 
som skulle genomföras och att den film som visades innan testet påbörjades var förståelig. 
Den enda förändringar som gjordes efter pilottestet var: 
 

• Knappen “login” som finns på samtliga sidor på webbplatsen ändrades till “konto” 
vilket gör att innehållet och testuppgiften stämmer bättre överens med knappens namn. 
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4. Resultat och Analys 

 

Uppgifter  1. Hur 
lång är 
tiden för 
en 
utvändig 
tvätt? 

2. På siten 
finns 
varningsrutor. 
Vilken färg 
har de? 

3. Skapa ett 
tillfälligt 
konto. 

3.1 Hur 
ofta 
tvättar du 
bilen? 

4. Hur 
mycket 
avfettning 
bör man 
använda 
när man 
ska tvätta 
bilen? 

Genomsnittstid i 
sekunder 

40s/15s n/a 88s/62s 8.3s/5s 121s/75s 

Genomsnittsklick 1st/1st n/a 9,6st/8,66st n/a 6,66st/8,33st 

Tabell 2 illustrerar tid och klick för icke prajmad /Prajmad 

4.1 Genomsnittsklick 
Vad gäller genomsnittsklick så finns inget tydligt mönster att urskönja som visar på att 
prajmingen skulle haft effekt i detta användartest. I den första uppgiften var det 
genomsnittliga antalet klick likvärdigt för de båda grupperna. I uppgift två var antalet 
uppgifter som ansågs slutförda för få för att använda i studien då tillförlitligheten påverkas å 
det negativa, således ströks uppgift två helt ur resultatredovisningen, se rad 2 och 3, kolumn 2. 
Vad resultatet i uppgift 3 på rad två, kolumn tre visar är att den prajmade gruppen i 
genomsnitt klickade färre antal gånger än den icke prajmade gruppen, 8,66 klick jämfört med 
9,66 klick. I andra delmomentet i uppgift 3, det vill säga uppgift 3.1, mättes inga klick då 
möjligheterna till klick var begränsade för deltagarna då det på den sidan fanns tre val och en 
knapp för att ta sig vidare till nästa delmoment. Vad som istället var intressant i denna uppgift 
var hur snabbt deltagarna avkodade sidan och tog sig vidare till nästa delmoment, se 4.2 
genomsnittstid. Värt att notera är också att i den sista uppgiften (4) är det genomsnittliga 
antalet klick deltagarna gjorde i den icke prajmade gruppen färre än i den prajmade gruppen. 
Sammanfattat var alltså en uppgift neutral (1), en uppgift bekräftade effekten av prajming (3) 
och en vederlade effekten av prajming (4).   

4.2 Genomsnittstid 
Trots att det genomsnittliga antalet klick för deltagarna inte indikerade på att pramingen hade 
effekt kunde ändå effekten av prajming urskönjas av den genomsnittliga tiden för varje 
uppgift. Uppgift 1 visar tydligt att de prajmade deltagarna avkodar sidan snabbare än de icke 
prajmade, se tabell 2 rad 1 kolumn 1. Vad gäller uppgift två annullerades denna som sagt ur 
resultatet. Deltagarna genomförde den ändock vilket innebär att den emellertid inte är helt 
förgäves eftersom att alla deltagarna gör ett försök och därmed kan man tänka sig att de alla 
har tillskansat sig något så när likvärdig inlärningskurva, vilket vidare har en inverkan på 
nästkommande uppgifter. Detta demonstreras i den sista och fjärde uppgiften där de prajmade 
deltagarna tydligt avkodar sidan snabbare än de icke prajmade, se kolumn fyra, rad ett. 
Slutligen kan konstateras att uppgift tre inte införlivande förväntningarna eftersom att alla 
deltagarna fick föra in valfria uppgifter i delmoment 1 och 3 vilket medförde att vissa 
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deltagare tog längre tid på sig än andra. Likt uppgift två var uppgift tre heller inte förgäves då 
den alltjämt fungerar som en ”påbyggnad” av inlärningseffekten. Emellertid kunde data 
utläsas ur delmoment 2 i uppgift 3. Här avkodar de prajmade informationen snabbare är de 
icke prajmade. Genomsnittstiden för den prajmade gruppen var 5 sekunder medan den icke 
prajmade gruppens tid var 8.3 sekunder, en tydlig fördel för den prajmade gruppen. 
Sammanfattningsvis var den genomsnittliga tiden för de prajmade deltagare snabbare än för 
de icke prajmade i tre av fem uppgifter (1, 3.1 och 4). 
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5. Slutsats och diskussion  
Efter studien var genomförd upptäckte jag gjort misstaget att låta samtliga deltagare signera 
ett och samma medgivandeformulär. Jag har givetvis varit i kontakt med samtliga deltagare 
och beklagat mig över detta. De alla har i efterhand ändå godkänt att jag använder deras data.  
 
Studien påvisar att prajmingen har haft en effekt på testdeltagarna. Allra tydligast kan 
effekten av prajming utläsas på uppgifterna 1, 3.1 och 4 som alla tydligt demonstrerar 
effekten av prajming då den prajmade gruppen avkodar informationen på respektive uppgift 
snabbare än den icke prajmade gruppen. Således har studien besvarat frågan, vad gäller 
tidsaspekten, om det ”är möjligt att utläsa någon effekt av testdeltagare som blivit prajmade 
före ett användartest?”. Vad gäller resultatet av genomsnittsklick var det dock inte möjligt att 
utifrån resultatet utläsa om detta har haft någon  
påverkan på testdeltagarna som blivit prajmade.  
 
Efter att ha sammanställt och analyserat resultatet av studien har flertalet tankar om hur 
framtida studier kan komma att utformas väckts. Vad betyder det egentligen för ett 
användartest att effekten av prajming fortfarande existerar vid uppgift fyra? Har prajmingen 
bara resulterat i att inlärningseffekten förskjutits? Hade resultatet blivit annorlunda om 
uppgifterna varit fler till antalet? Då kanske effekten hade planat ut senare i testet. Vidare 
hade det också varit intressant att jämföra skillnaden mellan uppgifterna ett, två och tre för att 
vidare jämföra detta mellan respektive grupp. Detta eftersom att, som (Sauro 2011) beskriver, 
bekantar sig deltagarna med situationen och testet i fråga vilket gör att de tar längre tid på sig 
under det första skedet av testet. Kanske hade prajming kunnat ha en inverkan på just denna 
tid. Tyvärr var inte detta möjligt eftersom uppgift två annullerades. Slutligen, en delvis 
bidragande orsak till att resultatet av uppgift 1 och 3 blev lidanden beror dels på att 
webbplatsens storlek var begränsad. Möjligheterna till svårare uppgifter blev därmed också 
begränsade. Däremot framkom det under studien att uppgifterna hade kunnat vara bättre 
utformade. Exempelvis uppgift tre som istället för att vara utformad som en typisk 
kontoinloggning där deltagaren fick fylla i valfri information hade uppgiften, med fördel, 
kunnat ha förutbestämd information som skulle fyllas i. Förslagsvis med information som de 
själva behövt söka upp på siten. 
 
Sammanfattande rekommendationer till framtida studier: 
 

• Genomför en studie på en större site. 
• Antalet deltagare bör vara fler än i denna studie. 
• Utformningen av uppgifterna bör som uppgifterna 1, 2, 3.1 och 4 vara utformade på så 

vis att testdeltagarna får söka och avkoda information. Av deltagaren bör krävas ett 
visst mått av tankeverksamhet. 
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7. Bilagor   
 

Bilaga 1. Medgivandeformulär. 
 
Medgivande 
 
Denna medverkan är frivillig och sker helt anonymt.  
 
Härmed tillåter jag att all data som samlas in under detta användartest används av den person 
som håller i testet. Du godkänner också att detta test genomförs i ditt hem. Den data som 
samlas in kommer att användas för att utveckla denna produkt och vara underlag till en studie 
på Karlstad universitet. 
 
Du har rätt att avbryta testet när du vill och din data kommer då inte att användas.  
 
Data som kommer att samlas in:  

• Svar från enkätfrågor 
• Notationer om dina reaktioner under testet. 
• Ljud och bild under testsessionen.  

 

 
___________________________________________ 
Underskrift TP 1/Datum 
 

___________________________________________ 
Underskrift TP 2/Datum 
 

__________________________________________   
Underskrift TP 3/Datum 
 

___________________________________________ 
Underskrift TP 4/Datum 
 

___________________________________________ 
Underskrift TP 5/Datum 
 

___________________________________________ 
Underskrift TP 6/Datum 
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Bilaga 2. Bakgrundsenkät 
 
ID Kön och 

ålder  
Dator/mobil 
användare 

Hur ofta 
tvättar du 
bilen själv? 

Hur ofta 
polerar du 
bilen? 

Yrke 

Pilot Man/41 Ja Varannan 
vecka 

1 gång 
vartannat år 

Lastbilschaufför 

TP1 Man/25 Ja En gång i 
veckan 

1 gång per 
år 

Truckförare 

TP2 Man/28 Ja En gång i 
veckan 

1 gång per 
år 

Ingenjör 

TP3 Kvinna Ja En gång 
varannan 
vecka 

Polerat bilen 
en gång 

Undersköterska 

TP4(Prajmad) Kvinna/28 Ja Varannan 
vecka 

Aldrig gjort Civilekonom 

TP5(Prajmad) Kvinn/28 Ja Varannan 
vecka 

Aldrig gjort Grafisk 
designer 

TP6(Prajmad) Kvinna/56 Ja Varannan 
vecka 

Aldrig gjort Lärare 

Tabell 3.  Bakgrundsenkät 
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Bilaga 3. Resultat användartest utan film 
 
Uppgifter 1. Hur lång 

är tiden för 
en utvändig 
tvätt? 

2. På siten 
finns 
varningsrutor. 
Vilken färg 
har de? 

3. Skapa 
ett 
tillfälligt 
konto. 

3.1 Hur ofta 
tvättar du 
bilen? 

4. Hur mycket 
avfettning bör 
man använda 
när man ska 
tvätta bilen? 
 

Tidsåtgång TP1 -  00:06 
TP2 – 00:19 
TP3 – 00:45 

TP1 -  02:10 
TP2 -  02:56 
TP3 - (1.36) 

TP1 – 00:32 
TP2 – 00:46 
TP3 – 00:31 

TP4 – 4 
TP5 -  7 
TP6 - 4 

TP1 – 00:24 
TP2 -  00:26  
TP3 – 01.34  

Antal 
klicka 

TP1 – 1  
TP2 – 1  
TP3 – 1 

TP1 – 6 
TP2 –19 
TP3 -  

TP1- 8 
TP2 - 11 
TP3 – 10 

N/A TP1- 2 
TP2 - 3 
TP3 - 5 

Tabell 4. Resultat icke prajmade gruppen 
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Bilaga 4. Resultat användartest prajmad med film 
 
Uppgifter 1. Hur 

lång är 
tiden för 
en 
utvändig 
tvätt? 

2. På siten finns 
varningsrutor. 
Vilken färg har 
de? 

3. Skapa 
ett 
tillfälligt 
konto. 

3.1 Hur ofta 
tvättar du 
bilen? 

4.Hur 
mycket 
avfettning 
bör man 
använda när 
man ska 
tvätta bilen? 
 

Tidsåtgång TP4 - 
00:04 
TP5 – 
00:08 
TP6 - 
00:08 

TP4 –  
TP5 -  00:53 
TP6 -  

TP4 – 00:18 
TP5 – 00:26 
TP6 – 00:53 

TP4 – 4 
TP5 -  7 
TP6 - 4 

TP4 -  00:14  
TP5 – 00:55 
TP6 – 00:17  

Antal klick TP4 - 1 
TP5 - 1 
TP6 - 1 

TP4 –  
TP5 -10 
TP6 - 

TP4 - 8 
TP5 - 8 
TP6 – 10 

n/a TP4 -  3 
TP5 – 4  
TP6 – 4   

Tabell 5. Resultat prajmade gruppen 
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Bilaga 5. Prototyp Bilvården  
 
 
 
 

 


