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Sammanfattning: 

 

Redan 1899 skrev Woodworth om iakttagelser av effekten av visuell feedback på rörelser. Sedan 

dess har ett stort antal studier berört ämnet och studerat effekterna de medför. Denna studie anser 

att det finns brister i kunskapen om visuell feedbacks effekter inom vardaglig användning. 

Genom att låta deltagare använda och utvärdera instanser av en bokningsplattform för biljetter 

till ett event har studien observerat användarens upplevelse och effektivitet under processen.  

 

Den insamlade datan analyserades via variansanalys men lyckas inte avfärda nollhypotesen. 

Studiens resultat visade ingen korrelation mellan närvaron av visuell feedback på hover-

funktionen och användarens effektivitet och upplevelse. Resultatet påvisar dock ett behov av 

vidare undersöka området. Utöver det diskuteras metodologi vid studier av användarens 

upplevelse och forskning inom visuell feedback.  
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1 Inledning 
 

Vi har uppmärksammat en variation i mängden av visuell feedback i olika operativsystem, 

applikationer och program. Visuell feedback innebär den respons användaren får visuellt vid 

användning av en produkt. Exempelvis kan ett interaktivt objekt lysa upp när muspekaren är över 

den. Alternativt kan den ändra sin storlek eller byta färg för att indikera att den är markerad.  

 

Många olika implementationer och designparadigm kan användas för att ge användaren visuell 

feedback. Utifrån studier i närliggnade områden upplever vi ett antagande om att visuell 

feedback inom gränsnitt skulle ha en direkt inverkan på användaren. Vi antar att bristande visuell 

feedback under användning av gränssnitt skapar frustration och motsvarande känslor hos 

användaren. Studien kommer utveckla en hemsida som används i experiment där deltagare 

kommer observeras och få utvärdera sin upplevelse.  

 

 

1.1 Problembeskrivning  

 

Många studier inom visuell feedback har byggt på Woodworth’s verk (1899) där han presenterar 

en modell som behandlar snabba armrörelser. Den har senare blivit kallad “The two-component 

model”. Dess hypotes var att sådana rörelser bestod av både en central komponent och en 

feedback komponent. (Elliot et al. 2001). I och med hur tekniken har utvecklats under det senaste 

seklet har många nya områden av studier gjorts möjliga inom ämnet. Dock är majoriteten av de 

studier som har hittats vid sökningar på visuell feedback fortfarande riktade mot pointing tasks 

och Fitts law (Edwards et al. 1991) eller effekter inom virtual enviroments (Zhang et al. 2008). 

De tar till merparten inte upp visuell feedback i vardaglig eller realistisk användning. Dessa 

studier fokuserar i stort endast på effektivitet och användbarhet och tar sällan upp user 

experience (UX). Det finns en avsaknad i kunskap om sambandet mellan visuella feedback 

system inom kontemporära E-tjänster och effekterna på användarna. Utifrån detta område, trots 

brist på kunskap, anser fortfarande många av dagens utvecklare att denna metodik har ett faktiskt 

värde. Mycket av arbetet inom visuell feedback i e-tjänster tas för givet att det ska utföras och att 

ingen riktig information finns om märkbara signifikanta effekter ifrågasätts inte. Till exempel är 

standardinställningen inom HTML och C# Windows Forms att ha en färgändring som 

hoverfunktion. Hoverfunktionen syftar på när datormusens pekare är placerad ovanpå ett 

interaktivit objekt varpå det är möjligt att utföra grafiska ändringar. Denna studie är utformad för 

att hjälpa till att studera det saknade kunskapsområdet. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka hur användare påverkas av visuell feedback inom E-tjänster 

inom vardagliga interaktioner. Visuell feedback är begränsad till hover-funktionen. Effekterna 

som syftas att studera är hur användaren upplever tjänsten och deras effektivitet vid användning 

av den. 

 

 

1.2.1 Frågeställningar 

 

1. Hur påverkar visuell feedback på hoverfunktionen användarens upplevelse? 

2. Hur påverkar visuell feedback på hoverfunktionen användarens effektivitet? 

 

 

1.3 Kunskapsintressenter 

 

Resultatet av denna studie kommer kunna användas för att hjälpa utvecklare av mjukvara och 

hemsidor att skapa effektiva och fokuserade produkter för sina klienter och produktens 

användare. I dagens läge krävs en andra gradens förståelse av ens intressenter av utvecklare. 

(Krippendorff 2005, ss 61-65). För att effektivt kunna utveckla produkter måste man ha 

förståelse för hur ens intressenter tänker och ser produktens värde. Visuell feedback är ett system 

som används för att effektivisera användningen av produkten. Utvecklare behöver kunskap om 

hur visuell feedback relaterar till användarens upplevelse och värdering av produkten. 

 

I och med att studien försöker se efter samband med effektiviteten hos användaren finns det 

intresse för organisationer som använder e-tjänster att få resultatet av denna studie. Denna studie 

kommer kunna göra deras tjänster och verktyg mer effektiva för användaren och ge dessa en 

bättre upplevelse. 

 

På samma sätt är studien på sikt ett intresse för vardagliga användare av Internet och e-tjänster en 

behagligare och effektivare upplevelse. I och med att företag och utvecklare tar i akt denna studie 

kommer e-tjänster vara mer utvecklade för att passa till dess användare. 

 

Denna undersökning kommer dessutom kunna ge upphov till vidare studier inom området. 

Studien är intressant för forskning inom systemvetenskap, människo-data interaktion och 

psykologi.  
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1.4 Avgränsningar 

 

Studien kommer endast undersöka och behandla effekten av visuell feedback inom gränssnitt i 

hemsidor för bokning av biljetter till någon form av föreställning och inte inom andra hemsidor, 

applikationer och andra digitala system. 

 

Den enda visuella feedback som kommer studeras i studien är visuell respons på när muspekaren 

hovrar över ett interaktivt objekt. Inom studien syftar interaktiva objekt på knappar, val ur listor 

och val av platser i en salongsöversikt.  

 

Studien kommer endast att mäta användarens upplevelse utifrån en självreflekterande subjektiv 

skala. Biometriska mätningar kommer inte utföras.  

 

 

1.5 Kunskapsprodukter 

 

Studier av detta kommer ge förklaringskunskap om hur användarens upplevelse och effektivitet 

påverkas av grafiska effekter vid hover-funktionen som visuell feedback. (Goldkuhl 2011, ss 13-

14) Detta kan i sin tur ge värdekunskap och kritisk kunskap om hur visuell feedback kan 

användas effektivt genom hur den påverkar användarens upplevelse och effektivitet. I framtida 

studier inom området kommer denna kunskap kunna användas. 

 

 

1.6 Disposition 

 

Arbetets första kapitel, Inledning, går igenom en introduktion till området och vad som ska 

studeras. Teori, det andra kapitlet, innehåller en forskningöversikt av tidigare studier och utgör 

ett teoretiskt ramverk över hur de huvudsakliga aspekterna kommer definieras. Därefter följer ett 

metodkapitel som går igenom studiens utförande och utformning. I resultatet presenteras de 

insamlade datavärdena. Dessa behandlas sedan i analysen för att utfinna deras betydelse. I 

kapitel sex, diskussion, ifrågasätts utkomsten av studien och metoden utvärderas. Detta görs 

utifrån tidigare litteratur på ämnet. Arbetets sista kapitel, slutsats, presenterar en sammanfattning 

på vad arbetet utgör och de resultat vi har funnit. 
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2 Teori 
 

I det här kapitlet presenteras den tidigare forskningen inom närliggande områden och ämnen för 

att sedan sättas samman i studiens teoretiska ramverk och definitionerna som bygger upp den. 

 

 

2.1 Forskningsöversikt 

 

Den första dokumenterade studien av effekten av visuell feedback gjordes av Woodworth. 

(Woodworth 1899) Hans studie går igenom träffsäkerheten i frivilliga rörelser utifrån stimulans 

av synen. Studien lät deltagare röra en penna horisontellt mellan olika mål på ett papper som rör 

sig. Utifrån detta iaktogs den spatiala träffsäkerheten, beståndigheten av rörelsen såväl som 

temporala och spatiala rörelsen. Woodworths modell benämns numera som the two component 

model då hans teori var att rörelser bestod utav en grundkomponent och en komponent utifrån 

den givna återkopplingen. Definitionen av visuell feedback varierar mellan olika arbeten 

beroende på dess ämnesområde, utformning och fokus.  

 

 

2.1.1 Kritik mot Woodworth och fortsatta studier 

 

Elliot, Hensen och Chua gick 2001 igenom Woodworths studie då den hade varit med i 464 

journal artiklar mellan 1972 och 2000 och inte blivit ordentligt granskad under den tidsperioden. 

(Elliot et al. 2001, s.342) Utifrån Woodworths modell och de modeller och teorier som följt hans 

studie relateras det till hur väl Woodworths modell fortfarande står sig och hur kroppen och 

hjärnan styr rörelse utifrån visuell återkoppling. Iterative correction model (Keele 1968, s. 393), 

baserad på Fitts law, omnämns men förklaras föråldrad av Single-Correction Model. (Elliot et al. 

2001, s. 344) Båda modellerena bekriver sambandet mellan rörelsens hastighet och träffsäkerhet. 

Schmidt med flera studerade hur de första millisekunderna av rörelser var oberoende av 

feedback. (Schmidt et al. 1979, s. 417) De studerade även andra faktorer som hastighet och 

massa och hur de påverkade rörelsen. (Schmidt et al. 1979, ss. 438-440) Deras modell går emot 

delar av Woodworths the two component model. (Schmidt et al. 1979 se Elliot et al. 2001, s. 345) 

Elliot beskriver Schmidts modell utifrån “The model was based on the premise that variability in 

the muscular forces used to propel the limb toward the target increased proportionally with the 

absolute forces required for a particular movement type.” (Elliot et al. 2001, s. 345) och påpekar 

att den inte föråldrar Woodworths teorier då de fortfarande är applicerbara på större och längre 

rörelser. Enligt Elliot är Meyer med fleras Optimized Submovement Model (1988; 1990 se Elliot 

et al. 2001, s. 346) en av de teoretiska förklaringar som mest noggrant beskriver hur rörelser är 

uppdelade inom målorienterat siktande rörelser. (Elliot et al. 2001, ss. 345-346) Denna modell är 

en kombination utifrån Schmidts och Woodworths studier. I det första arbetet beskrivs den 

utifrån studier av hastiga rotationer av handleden med och utan visuell feedback för deltagaren. 
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Studien bekräftar modellen och påvisar hur genomgripande korrektion och optimering inom 

rörelser är inom rörelse som helhet. (Meyer et al. 1988, s 340, 357, 364) Elliots slutsats är att 

teorin som Woodworth byggt upp är vad som fortfarande består av hans forskning då hans 

empiriska studier har blivit utdaterade av senare studier. (Elliot et al. 2001, s. 353) Mer 

detaljerade modeller för den initiala impulsen och den rådande kontrollen över rörelsen har blivit 

empiriskt dokumenterade sedan dess, huvudsakligen genom vägen upp till Meyer med fleras 

Optimized Submovement Model. (Elliot et al. 2001, s. 354) Problemet med Woodworths 

forskning och de fortsatta studierna om visuell feedback som Elliot presenterar är att den endast 

är intresserad av att förstå hur kroppen producerar rörelser. Deras studier undersöker inte vilken 

effekt det har på användaren i praktiken. 

 

 

2.1.2 Övrig forskning på Visuell Feedback 

 

Edwards gjorde tre experiment om hur visuell feedback påverkar uppgifter som går ut på att peka 

på eller att greppa saker vid funktionsbortfall av syn hos en patient med artärbråck. Den 

definition av visuell feedback Edwards använder är utifrån bekräftelse av rörelse. Det första 

experiementet gick ut på att peka och greppa mitten av olika långa stavar som låg på en yta 

framför deltagaren. (Edwards et al. 1991) Den påvisade att bortfallet hade mindre effekt vid 

greppande än pekande. Det andra experimentet undersökte om detta ändrades vid upprepade 

övningar. Greppandet var fortfarande mer exakt och hade en förbättrande inverkan om detta 

utfördes innan pekandet. Den sista delen av studien undersökte hur begränsad visuell feedback 

påverkade greppande. Edwards påvisade att med mindre visuell feedback var felen som gjordes 

av deltagarna större. Då studien endast undersökte effekter hos patienter med synbortfall och 

testet undersökte förmågan att avgöra mitten av avlånga objekt i kontrollerade miljöer är det 

debatterbart hur relevant studiens resultat är för vardaglig användning av IT-system och E-

tjänster. 

 

Zhang, Sotudeh och Fernando studerade hur visuell och audio-baserad feedback påverkade 

effektiviteten hos användaren inom virtuella miljöer och en enkät över hur deltagarna tyckte om 

uppgifterna. (Zhang et al. 2008) Uppgifterna gick ut på att få olika objekt att passa i varandra. 

Enkäten gick igenom om det kändes realistiskt, svårt, om de var nöjda med deras arbete och 

huvudsakligen vilken typ av feedback som de föredrog. De definierade visuell feedback som 

grafiska förändringar för att påvisa dåvarande begränsingar. Deras studie påvisade att det var en 

signifikant skillnad i tid och antal fel mellan ingen feedback och en variant av feedback oavsett 

vilken det var. Det var dessutom en signifikant skillnad mellan en variant av feedback och att ha 

två varianter av feedback. Även om testerna utfördes genom ett digitalt verktyg så var mjukvaran 

som användes ett komplicerat system för att låta deltagare placera föremål i hål i andra objekt. 

Detta är inte något som dagligen eller ofta görs vid användning av datorer utifrån vår uppfattning 

vilket ifrågasätter studiens koppling till vardagen.  
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1999 presenterades en studie över hur färgmodeller och visuell feedback påverkade valet av 

färger inom digitala vektyg, till exempel inom applikationer för grafisk redigering. De definerade 

visuell feedback som dynamiska och grafiska representationer av dåvarande handlingar. 

(Douglas et al. 1999) Studien såg hur användarens precision och hastighet påverkades av 

färgmodeller och tillgången till visuell feedback. (Douglas et al. 1999, s. 107) Studien påvisade 

en signifikant effekt på precisionen utifrån tillgång till visuell feedback.  (Douglas et al. 1999, s. 

109) Arbetet lägger även fram en kvalitativ studie över hur olika beteenden hos användaren 

påverkas utifrån färgmodellen och visuell feedback. De lyckas inte förklara varför visuell 

feedback förbättrade träffsäkerheten men effekten av visuell feedback var störst hos de 

deltagaren som var närmast medelvärdet i kännedomen om färgmodellerna. (Douglas et al. 1999, 

s. 124) Om man bortser från arbete med grafik och fotografi är val av färg inom färgmodeller 

inte något som ser vardagligt bruk. Därav verkar studien mer anpassad för att testa kontrollerade 

omständigheter än vardaglig inverkan av visuell feedback inom gränssnitt. 

 

Ett flertal jämförelser mellan effekterna av visuell, taktil och ljudbaserad återkoppling gjordes 

och presenterades under International Conference on Multimodal Interfaces 06 (ICMI 06). 

(Burke et al. 2006; Prewett et al. 2006) Båda arbeten definierade visuell feedback som grafisk 

information tillhandahållet av applikationen. Informationen var baserad på antingen användarens 

val eller beteende och var ofta kopplad till förändring. Hur informationen presenterades beror på 

vilken typ av aktivitet som utförs. Dessa jämförelser presenterades i två arbeten som analyserade 

och ifrågasatte tidigare studier över multimodalla feedback-system. Det ena arbetet jämförde 

studier som tog upp visuell mot visuell och taktil feedback. (Prewett et al. 2006) Det andra 

fokuserade på visuell och audiobaserad mot visuell och taktil feedback. (Burke et al. 2006) 

Studierna undersöker hur kombinationerna av feedback påverkar reaktionstid och effektivitet. De 

kollar dessutom om kvantiteten av uppgifter och tyngden av uppgifter påverkar kombinationerna 

olika. Båda studierna är överrens om att visuell feedback har en signifikant påverkan på att 

minska halten av fel som görs. (Burke et al. 2006, s. 114; Prewett et al. 2006, s 337) Både 

audiobaserad och taktil feedback hade större inverkan på minska reaktionstiden än visuell 

feedback. (Burke et al. 2006, s. 114; Prewett et al. 2006, s 337) De olika kombinationerna av 

feedback fungerade olika bra under olika uppgifter och förutsättningar. Den huvudsakliga bristen 

med dessa studier är då de är en litteraturgenomgång finns risken att många detaljer har fallit 

bort. (Burke et al. 2006, s. 115; Prewett et al. 2006, s 337) Det som framkommer i studien är att 

de studier som har sammanställts har testat visuell feedback inom väldigt varierade scenarion. 

Det som beskrivs är allt från övningar i att kunna peka på objekt och simuleringar av arbete. Inga 

av de beskrivna processerna uppfattas som vardagliga.  

 

Även om definitionerna av visuell feedback är väldigt varierade och används inom olika 

områden kopplas alla till att visuellt bekräfta rörelse och val med grafiska och visuella medel. 

Alla studier som diskuteras här påvisar att visuella medel vid bekräftelse av handling har en 

positiv effekt på användarens effektivitet och på användbarheten. Dock lider dessa studier av 
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samma sak, deras metod testar handlingar som är frånkopplade från deras deltagares vardag. Att 

greppa och peka på stavars mitt (Edwards et al. 1991) och välja färger så lika förval som möjligt 

(Douglas et al. 1999) är inte något som en genomsnittlig människa besväras av ofta. Hur exakt på 

mitten du kan peka på objekt med fingret eller en penna har inte en direkt koppling till hur ofta 

du missar ikoner på datorskärmen med muspekaren. Att testa effekterna av visuell feedback på 

vardagliga användningsområden av IT-system, mjukvara och E-tjänster vore närmare till 

deltagarnas verklighet och områden som deltagarna faktiskt utsätts för. 

 

 

2.1.3 Gränsnitt och interaktionsbeteenden 

 

Deaker med flera såg över effekterna av adaptiv visuell återkoppling inom gränssnitt för spel. 

(Deaker et al. 2013) Arbetet beskriver studerandet av gränssnitt inom en genre kallad Massively 

multiplayer online role-playing games som adaptivt uppdateras och ger visuell feedback och stöd 

inom spelet utifrån statistik av vad användaren brukar göra i olika situationer. 20 vana spelare 

fick testa verktyget i tre sessioner och sedan utvärdera hur det fungerade, upplevdes och effekten 

det hade. (Deaker et al. 2013, s. 39) Utvärderingarna jämfördes mot den insamlade statistiska 

datan av deras utförda val. (Deaker et al. 2013, s. 40) Verktyget upplevdes ha större effekt än vad 

det egentligen hade. (Deaker et al. 2013, s. 41) 

 

En genomarbetad studie av olika interaktionsbeteenden gjordes 2013. (Shyam Sundar et al. 

2013) Studien undersökte hur sätt att interagera med hemsidor upplevdes av användare. 128 

deltagare fick använda en av sex olika interaktions metoder för att interagera med en hemsida. 

(Shyam Sundar et al. 2013, ss. 118-119) Metoderna utvärderades utifrån användarvänlighet, 

engagemang, upplevelse, hur de påverkas av igenkänning och hur de påverkas av användarens 

tekniska kunskap och vana. (Shyam Sundar et al. 2013, ss. 113-118) Mouseover påvisades vara 

användarvänligt, skapa mer engagemang och var mer uppskattad och välanvänt hos erfarna 

användare. Hover hade ingen märkbar effekt på varken upplevelsen annars eller i korrelation 

med igenkänning. (Shyam Sundar et al. 2013, ss. 125-128) 

 

 

2.1.4 User Experience 

 

Enligt Krippendorff är konceptet av andra gradens förståelse vad som tar design närmare 

människan och längre från tekniken och utvecklaren. (Krippendorff 2005, ss 65-70) Detta beror 

på att varje person har en unik upplevelse av varje artefakt. Han fortsätter med att det är personen 

och inte designen eller designern som ska vara i centrum. Ska man förstå användaren ska man 

inte iakta dem ur tredjepersonsperspektiv, då det bara ger en uppfattning baserad på ens egna 

begränsningar. (Putnam 1981 se Krippendorff 2005, s 70)  Det är inte heller artefakter som ska 
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utforskas, utan det är männsikors handlingar och ord som relaterar till artefakten som bör 

studeras. (Rorty 1970 se Krippendorff 2005, s. 21) 

 

Användarens upplevelse (UX) beskrivs som "a person's perceptions and responses that result 

from the use or anticipated use of a product, system or service" (ISO DIS 9241-210 2010) enligt 

Internationella Standardiseringsorganisationen. Detta är en smal beskrivning av en bred mängd 

av känslor och beteenden som personen kopplar till användningen av ett system. Det som 

upplevs inkluderar men är inte begränsat till känslor, uppskattning, förtroende, användbarhet och 

beteenden. UX är dock beroende av sin kontext då det används för att beskriva tre olika 

områden; fenomenet, området av studie och den praktiska användingen. (Dagsthul 2011, s 3) 

Enligt UX White Paper (Dagsthul 2011, ss 2-9) beskrivs fenomenet som en delgrupp av 

upplevelser eller erfarenheter som är kopplade till aktiv eller passiv användning av system, 

mjukvara eller hemsidor. Det är personligt och subjektivt, och baserat på tidigare erfarenheter 

och social och kulturell kontext. (Dagsthul 2011, ss 3-4)  

 

 

2.1.5 User Experience som område för studie 

 

Det finns väldigt många olika modeller för att mäta UX på olika sätt och från olika perspektiv. 

(Roto et al. 2013) Bland dessa inkluderas sätt att mäta användbarhet så som Software Usability 

Measurement Inventory (SUMI eller ISO/IEC 9126), Post-Study System Usability Questionnaire 

(PSSUQ) och System Usability Scale (SUS).  

 

AttrakDiff (Hassenzahl et al. 2013), ServUx (Väänänen-Vainio-Mattila & Segerståhl 2009) och 

Intrinsic Motivation Inventory (IMI) (Ryan 1982) är tre modeller som mäter UX genom 

likertskalor i frågeenkäter. Dessa tre modeller är alla baserade runt 7 punkters likertskala. De 

största skillnaderna ligger i hur de använder dem, hur nära det är kopplade till e-tjänster och it-

system och deras relevans inom den akademiska paradigmen. Både ServUx och IMI använder 

likertskalan för att se hur bra påståenden passar på användaren. ServUx är starkt riktat mot e-

tjänster men är inte välstuderat inom forskningvärlden medan IMI är väldigt generellt riktat mot 

UX och motivation efter utförandet av ospecifierad aktivitet. IMI är dessutom vida accepterat 

inom forskning. ServUx är utformat för att fungera modulärt medan IMI kan användas modulärt 

vid behov. AttrakDiff använder likertskala för istället se vilket av ett flertal ord och dess 

antonymer som passar bäst. Den är utformad för att se det hedonistiska värdet, det pragmatiska 

värdet och värdet i attraktionen av ett it-system. AttrakDiff ligger mellan IMI och ServUX i hur 

använt och etablerat det är inom forskning. 
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2.2 Teoretiskt ramverk och definitioner 

 

Utifrån tidigare forskning inom området kommer denna studie göra följande antaganden och 

använda dessa definitioner. Dessa kommer användas för att inom argumentationen för utförandet 

och diskussionen över studiens resultat.  

 

 

2.2.1 Visuell Feedback 

 

Visuell feedback innebär den respons användaren får visuellt vid användning av en produkt, det 

kan till exempel vara ett operativsystem, en mobiltelefon eller en hemsida som används. 

Beroende på kontexten kan visuell feedback vara ett överliggande system likt hur människan styr 

kroppen utifrån synen, till en detaljmekanism för att ge användaren orsakssamband mellan deras 

användning och resultatet i e-tjänster. Detta är liknande till hur Burke med flera och Prewett med 

flera använde begreppet under ICMI 06 (Burke et al. 2006; Prewett et al. 2006). Valet av 

definition gjordes utifrån att deras definintion av visuell feedback är direkt relaterat till mjukvara 

och E-tjänster. De definitioner som presenteras av Woodworth (1899) och hans efterföljare inom 

forskning om feedback som komponent av rörelse (Keele 1968; Schmidt et al. 1979; Meyer 

1988) är därav inte direkt kopplade till den visuella feedback som detta arbete avser att studera. 

Då grunden av denna förstelse fortfarande ligger i de teorier som Woodworth (1899) och hans 

efterföljare (Schmidt et al. 1979; Meyer et al. 1988) har byggt upp, är deras arbete viktigt för att 

få en full förståelse av den effekten som uppstår hos användaren när de utsätts för visuell 

feedback.  

 

 

2.2.2 Hover-funktionen 

 

Hover-funktionen, benämns även som mouse-over, är det datorbeteende som sker när 

muspekaren är placerade över ett objekt på skärmytan utan att interagera med detta objekt. 

(Shyam Sundar et al. 2013) I dagens teknik verkar det finnas en obestämd standard att använda 

grafiska effekter som visuell feedback på hover-funktionen. Dessa grafiska effekter är till 

exempel färgskiftningar, texturbyten och storleksförändringar.  

 

 

2.2.3 Gränssnitt 

 

Gränssnitt syftar till det visuella lagret som representerar det underliggande systemet för 

användaren och vilket användaren interagerar med vid användning av en produkt. (Deaker et al. 

2013) Detta kan exempelvis vara ett operativsystem som fungerar som ett lager mellan 

användaren och hårdvara och mjukvara. 
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2.2.4 Effektivitet 

 

Effektivitet kan syfta till varierade definitioner utifrån dess kontext. För denna studie kommer 

effektivitet ses ur ett teknisk perspektiv. ISO definierar effektivitet inom användbarhet som 

“accuracy and completeness with which users achieve specified goals” (ISO 9241-11 1998). 

Denna definition av effektivitet tar dock inte hänsyn till resursanvändning vid utförandet av 

uppgiften. Effektivitet kan även definieras som den förmåga en organisation har för att producera 

ett förväntat resultat inom gränserna för en minimum-kvalité med så lite resursanvändning som 

möjligt, resurser kan vara tid, ansträngning med flera. (Law 2014) Detta är i likhet till hur 

tidigare studier av feedbacks effekter definierar och använder begreppet. (Douglas et al. 1999; 

Burke et al. 2006; Prewett et al. 2006; Zhang et al. 2008) 

 

 

2.2.5 User Experience (UX) 

 

UX White Paper beskriver UX utifrån tre olika perspektiv; fenomenet, området för studie och 

praktisk användning. Inom denna studie kommer vi utgå ifrån fenomenet och området för studie.  

 

Då både ISO-standarden och UX white paper beskriver User Experience som något bredare än 

användbarhet kommer denna studie inte begränsa sig till endast användbarhet. Definitionen av 

fenomenet som kommer användas är ISO-standardens beskrivning "a person's perceptions and 

responses that result from the use or anticipated use of a product, system or service" (ISO DIS 

9241-210 2010) med följande tillägg. Användningen behöver inte vara aktiv utan kan även vara 

passiv. (Dagsthul 2011, ss 3-4) Upplevelsen är i grunden baserat på personens subjektiva sociala 

och kulturella kontext.  

 

Utifrån att en andra gradens förståelse behövs för att kunna utföra människocentrerad design 

(Krippendorff 2005, ss 65-70) kommer användarens upplevelse kräva en metod som är nära till 

människan för att kunna studeras. Det finns som tidigare beskrivet en mängd sätt att studera UX 

via enkäter. Studien kommer använda sig av AttrakDiff då den är närmare kopplad till studiens 

definition av UX än de andra alternativen och är en ofta använd och akademisk accepterad enkät 

för att studera användarens upplevelse. (Hassenzahl et al. 2013)  
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2.3 Hypotes 

 

Studiens hypotes är baserad utifrån resultaten av tidigare forskning om visuell feedback. 

Hypotesen är att det kommer vara märkbara skillnader mellan resultaten i en eller flera av 

variablerna tid, antal fel och enkätundersökningen baserat på de två versionerna av testverktyget. 

Utifrån analysen kommer studien få fram ifall den insamlade datan påvisar hypotesen. Denna 

hypotes antas då tidigare forskning på effekter utifrån visuell feedback påvisar att det har en 

inverkan på effektivitet och användbarhet. Detta resultat har presenterats vid flera olika studier 

av visuell feedbacks effekter inom till exempel pek-övningar(Woodworth 1899; Edwards et al. 

1991), mjukvara (Douglas et al. 1999) och virtuella miljöer (Zhang et al. 2008). Resultaten av 

tidigare forskning summerades i kapitel 2.1. 

 

Därav har studien dessutom en noll-hypotes, vilken är att inga signifikanta skillnader mellan 

resultaten i tid, antal fel och resultaten från enkäten kan ses utifrån den insamlade datan. Vid 

denna situation har visuell feedback på hoverbeteendet ingen märkbar effekt inom vår studie.   
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3 Metod 
 

Det här är en positivitisk studie över olika grupper av kvantitativ data utifrån användarbeteende 

och upplevelse av webbplatser med och utan färgskiften hos interaktiva objekt när musen pekar 

på dem. Studien är hypotesprövande och ämnar att undersöka om den förväntade hypotesen kan 

antas eller ifall den avfärdas för dess nollhypotes. Först kommer en hemsida som innhåller 

tjänsten och möjligheter att utföra testet utvecklas. Den kommer utvärderas via Nielsens 

Heuristic Evaluation och sedan användas inom experimenten. Den kvantitativa datan samlas in 

genom observationer och en enkät. Deltagarna och deras handlingar inom mjukvaran spelas in 

via Morae. 

 

 

3.1 Design 

 

För att framställa den data vi behövde för att kunna besvara studiens frågeställning bestämde vi 

oss för att det bästa alternativet var att göra en prototyp i form av en hemsida, samt en kvantitativ 

enkät. Under utvecklingen av hemsidan bestämdes det att två modeller av den skulle framställas, 

en version där visuell feedback på hover-funktionen är närvarande och en utan. Hemsidornas 

syfte var att samla in data som kunde användas för att kunna undersöka en koppling mellan 

denna visuella feedback och användarens effektivitet. Hemsidan ska föreställa en E-tjänst för 

bokningar av biljetter till föreställningar och scenkonst. Även om bokningar inte görs dagligen så 

används tjänster som de som tillhandahålls av till exempel Ticnet och SF Bio för att boka 

biljetter till konserter och film-visningar. Vi känner därav att detta är närmare kopplat till 

vardagen än studier som undersöker precision i att peka på föremåls mitt (Edwards et al. 1991) 

och val av färg (Douglas et al. 1999). Detta bör ge en mer relevant bild för studiens intressenter 

av de effekter som visuell feedback har på användaren än det som presenterats i tidigare studier.  

 

Begränsningen till visuell feedback vid hover-funktionen gjordes för att lättare kunna kontrollera 

variabeln och dess inverkan på studiens resultat. Hover som metod för interaktion har tidigare 

dokumenterats (Shyam Sundar et al. 2013), är problemfritt att tillämpa och bör fortfarande ha en 

märkbar effekt. 

 

Studien tillämpar cross-over design och tillvägagångssättet av latinska kvadrater. Det är en 

longitudinell studie där varje deltagare var med i både kontrollgruppen och behandlingsgruppen. 

Hälften av deltagarna börjar som kontrollgrupp och sedan deltar i behandlingsgruppen och den 

andra hälften gör det i motsatt ordning. Detta gjordes för att få in mer data och kunna räkna bort 

delar av individens påverkan på resultatet. 

 

Enkäten användes för att samla in data för användarens upplevelse vid användning av hemsidan, 

detta för kunna undersöka en koppling mellan hover-funktionens visuella feedback och 
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upplevelsen. Det kan diskuteras hur Krippendorffs teorier (Krippendorff 2005, ss 65-70) är 

applicerbara som en grund för studien då han förespråkar mer kvalitativa metoder än vad en 

positivistisk studie generellt innebär. Studien syftar på att komma närmare användarens 

upplevelse på ett översiktligt plan och inte fokusera på den detaljnivå som Krippendorff 

förespråkar vid design. Om studien hade fokuserat på användarens upplevelse inom utveckling 

hade Krippendorffs teorier varit mer intressanta och då hade en mer kvalitativ form av 

datainsamling övervägts. Däremot anser författarna att hans teorier ger en bra grund inom hur 

användarens upplevelse kan förstås av utvecklare så väl som akademiker.  

 

 

3.1.1 Deltagare 

 

Totalt 32 personer deltog i studien, dessa valdes utifrån tillgänglighet och slump. Merparten av 

deltagarna var män som arbetar eller studerar inom IT med en genomsnittsålder på 26 år. Den 

yngsta deltagaren var 21 år och den äldsta deltagaren var 40 år.  

 

 

3.1.2 Materiel 

 

I studien användes följande materiel. 

 

 

Apparatur 

Den hårdvara som testpersonerna använt under studien består av en laptop och en datormus, då 

testerna utfördes vid två olika datorer såg vi till att inställningar såsom mushastighet var likadana 

på de två datorerna. Båda datorerna hade en inbyggd webbkamera som användes för att spela in 

studien. 

 

 

Digitalt testverktyg 

Till studien används en hemsida utvecklad för att ta in experimentell data från deltagaren. 

Hemsidan simulerar en bokningsprocess i två delar, första delen ska biljetter bokas där prisklass, 

mat och dryck väljs, i andra delen väljs platser. Hemsidan gjordes i två varianter, en där visuell 

feedback på hover-funktionen är tillämpat under båda delarna av bokningen och en där all visuell 

feedback på hover-funktionen var borttagen.  

 

För att säkerställa kvaliten av det digitala testverktyget utfördes under utvecklingen heuristiska 

utvärderingar av verktyget. Utvärderingarna baserades på Nielsens Heuristic Evaluations. 

Verktyget ittererades på utifrån dessa utvärderingar. (Se bilaga 1) 
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Mjukvara 

I studien användes programvaran Morae vilket gjorde det möjligt att spela in studiens deltagare 

samt deras interaktion med dators skrivbord under sessionen. Detta användes för att kunna 

kontrollera om yttre faktorer spelat in på den insamlade datan vid förekomsten av avvikande 

värden. 

 

 

Tillhandahållet hjälpmateriel 

Fördefinerad information gavs i form av ett mail i pappersform innehållande information om 

vilka biljetter som skulle bokas, samt vilka platser som skulle väljas. (Se bilaga 2) 

 

 

3.1.3 Tillvägagångssätt 

 

Under en session ombads testpersonen först fylla i ett formulär som behandlade person 

information samt godkännande för deltagande i studien och att studien skulla spelas in via en 

webbkamera. Personen informerades sedan att de skulle få göra simulerad bokningsprocces, 

samt att de skulle få genomföra boknings-processen två gånger och efter varje bokningsprocess 

få fylla i en enkät. Personen fick ett utskrivet mail innehållande boknings-informationen och 

ombads att genomföra bokningarna på så kort tid som möjligt. Personen informerades om att 

studien behandlade visuell feedback först efter sessionen var slutförd. Deltagarna delades upp till 

den följden att hälften fick börja med versionen av testverktyget som har visuell feedback på 

hover implementerat medan den andra delen började med versionen utan. Deltagarna bjöds på 

kaffe eller te som tack för att de deltagit i studien. 

 

 

Uppgiften 

Under uppgiften gjordes två processer. Ordningen som dessa gjordes skiftade mellan deltagarna. 

Den första processen gjordes mellan figur 1 och 2, den andra mellan figur 2 och 3. Efter första 

processen utvärderades den, under figur 2, genom en AttrakDiff-enkät. Den andra processen 

utvärderades sedan, under figur 3, med hjälp av en AttrakDiff-enkät. Under 

informationsskärmarna användes ingen visuell feedback vid hover-beteendet. Varje process var 

uppdelad i två delar. I den första valdes prisklass för biljetten och mat och dryck för ett event, se 

figur 4 och 6, och i den andra delen valdes platserna under en föreställning, se figur 5 och 7. 

Deltagarna blev informerade att utföra biljettbokningen så exakt och snabbt de kunde utifrån den 

informationen de blev tilldelade i utskriften.  
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Figur 1: Skärmbild av startsida med introduktion till studien och uppgiften. 

 
Figur 2: Skärmbild av sida mellan processerna under vilken utvärdering av första processen gjordes 
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Figur 3: Skärmbild av avslutande sida under vilken utvärdering av andra processen gjordes 

 

Process utan visuell feedback på Hover 

I processen utan visuell feedback hade placeringen av musen ovanpå interaktiva objekt ingen 

effekt. Under första delen markerades de valda alternativet med en ifylld cirkel intill sig, se figur 

4. Under andra delen markerades de valda platserna röda, se figur 5. 

 
Figur 4: Skärmbild av sida med första uppgiften utan hover 
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Figur 5: Skärmbild av sida med andra uppgiften utan hover 

 

Process med visuell feedback på Hover 

Processen med visuell feedback behöll samma gränsnitt som den utan med följande tillägg. Det 

som Under processen med återkoppling på hover-beteendet ändrade vanliga knappar färg och 

blev en mörkare grå. Knapparna kan ses i figur 6 med texten Fler biljetter och Fortsätt.  

 
Figur 6: Skärmbild av sida med första uppgiften med hover 
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I första delen blev markerade alternativet oranget när musen var placerad på det, se figur 6. 

Sedan i andra delen blev den platsen med musen över grön tills pekaren lämnade den. Detta kan 

ses i figur 7. 

 
Figur 7: Skärmbild av sida med andra uppgiften med hover 

 

 

3.1.4 Mätningar 

 

Inom varje utförande av studien gjordes följande mätningar. Utifrån hur kapitel 2.2.4 definierar 

effektivitet har detta delats upp i tid som resurs och antal fel som ett mått på kvalitet i utfört 

arbete. 

 

 

Tid 

Under studien samlades tider in vid varje avklarat delmoment. Dessa dokumenteras automatiskt 

av testverktyget. Vid varje byte av skärmbild dokumenterades det dåvarande klockslaget. 

Tiderna sparades in till närmaste sekund. Utifrån detta räknades mellantiderna ut.  

 

 

Antal Fel 

Alla val som testpersonen har utfört dokumenteras och har jämförts emot en mall för att 

dokumentera antal fel som gjorts. Ett fel är i detta test defienerat som ett felaktigt val i 

bokningsprocessen utifrån den givna information testpersonen har fått. I första delen räknas ett 
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fel som inkorrekt val av prisklass, mat eller dryck som varsitt fel och fel antal biljetter som ett 

fel. I andra delen räknas ett felaktigt platsval och platser som inte blivit valda som ett fel. 

 

 

Enkätundersökning över användarupplevelsen 

Utifrån studiens utformning utvärderades tre olika enkäter som används för att dokumentera 

användares upplevelse; AttrakDiff, Intrinsic Motivation Inventory och ServUX. 

Utifrån deras akademiska validitet, deras skala och vilka områden de täcker valde vi att använda 

AttrakDiff. AttrakDiff var väl dokumenterad och relevant för studiens syfte och utforming. 

Intrinsic Motivation Inventory är generell och inte utformad specifikt för utvärderingar av IT-

system även om den är väldigt väldokumenterad. ServUX saknar dokumenterad användning 

även om den är utvecklad just för utvärderingar av användarens upplevelse inom IT-system. 

AttrakDiff användes efter att deltagaren slutfört varje version av testverktyget. (Se bilaga 3) 

 

 

Enkätundersökning över personliga vanor och information och godkännande 

Deltagarna fick även fylla i en enkät om deras datorvanor, utbildning och ålder. Enkäten innehöll 

också en underskrift där deltagaren godkände deras medverkan i studien. (Se bilaga 4) 

 

 

Inspelning 

Under studien dokumenteras deltagaren och allt deltagaren gjorde på skärmen med hjälp utav 

verktyget Morae.   

 

 

3.2 Dataanalys  

 

Den insamlade datan ifrån observationerna och enkäten över användarens upplevelse kommer 

analyseras med variansanalys (Anova). Variansanalys används inte för att påvisa hypotesen utan 

för att kunna avfärda nollhypotesen utifrån den data som samlats in. Detta görs genom att testa 

ifall den insamlade datan påvisar en statistisk signifikans. Statistisk signifikans innebär att 

sannolikheten, när skillnaden mellan två eller flera testgrupper påvisar skilda resultat och man 

antar att nollhypotesen är sann, skulle vara nära till noll. Inom studien sätter vi gränsen för 

statistisk signifikans till 5%. 

 

Studien har applicerat konceptet av latinska kvadrater och crossover design. Separata deltagare 

står för variation mellan grupperna och existensen av visuella effekter på hover och ordningen 

står för variation inom grupperna. Då anova kombineras med att designen av studien bygger på 

latinska kvadrater kan man både räkna bort de delar av variation som beror på separata deltagare 

och ordningen delstudierna görs i.  
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För att kunna använda variansanalys testar vi om den insamlade datan uppfyller de tre kriterier 

som förväntas av datan för att variansanalys ska fungera till den förväntade nivån. Dessa tre 

antaganden är som följer.  

 

● Att observationerna var oberoende ifrån varandra. 

● Att datan är normalfördelad. 

● Att datan är homoskedastisk. 

 

Det första antagandet säkerställs genom att utförandet av undersökningen inte låter någon 

insamling av data påverka någon annan. Detta gjordes genom att vid ingen deltagare närvarade 

förrutom vid sin egen medverkan i studien. Normalfördelningen testades via Kolmogorov-

Smirnovs test och Shapiro-Wilks test. Båda testerna ser hur skevheten och kurtosis inom den 

insamlade datan avviker från ett förväntat beteende. Om datan ej är normalfördelad finns det en 

ökad risk för att få positivt resultat när datan egentligen pekar emot det. Vid avfärdning av 

nollhypotesen om datan inte är normalfördelad bör detta uppmärksammas. Homoskedastisk 

innebär att de olika grupperna av insamlad data uppfyller samma spridning. Detta testades med 

Levenes test. Ifall detta inte uppfylls bör inte variansanalys genomföras. 
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4 Empiri 
 

Under studien gjordes följande observationer och deltagarna i studien lämnade sammanställt in 

följande enkäter över sin upplevelse. Utöver följande empiri spelades alla sessioner in via Morae. 

Dessa inspelningar kommer inte presenteras i detalj då deltagarna lovades att vara anonyma och 

att inspelningarna inte skulle användas utanför studien.  

 

 

4.1 Observationer 

 

De observationer som gjordes tog upp tiden som krävdes att genomföra delmomenten och antalet 

fel som deltagarna gjorde under studien. Den insamlade datan är uppdelad utifrån de fyra olika 

varianterna av studien. Dessa varianter utgår ifrån ifall testverktyget hade visuella effekter på 

hover eller inte och ifall det var första gången eller andra gången de använde verktyget. I varje av 

dessa fyra grupper gjordes totalt 16 insamlingar av data. Varje deltagare deltog i två av 

grupperna. På så sätt har de deltagare som först testades utan visuell feedback sedan fått testats 

med visuell feedback. Därav representerar det första och det sista låddiagramet från vänster i 

figur 8 så väl som 9 samma deltagare. Var på de mittersta diagrammen presenterar observationer 

av samma deltagare under motsvarande omständigheter. Tillsammans utgör dessa observationer 

av tid och antal fel ett mått av effektiviteten hos användaren i användning av testverktyget. 

 

De observationer som har gjorts presenteras i låddiagram i figur 8 och 9. Y-axeln representerar 

den aktuella variablen och sedan visas de fyra olika grupperna av datan. För varje grupp 

representerar lådan de mittersta två kvartilerna av datan och de två armarna representerar de yttre 

två kvartilerna. Ringar och stjärnor är enstaka datapunkter som ses som utliggare då de faller 

utanför normvärdet inom datagruppen. De två vänstra låddiagramen i figur 8 och 9 representerar 

observationerna där verktyget inte hade visuell feedback och de två högra representerar 

observationerna med visuell feedback. 

 

 

4.1.1 Tid 

 

Tiderna samlades in digitalt inom testverktyget. I figur 8 kan man se en sammanställning av 

tiderna som observerades. (Se bilaga 5) Varje kolumn är baserad på 16 datavärden. Inga större 

skillnader är direkt märkbara i figur 8. Det som kan ses är att båda kompileringar av mätningar 

med feedback på hover, de två högra objekten på x-axeln, har lite lägre spridning än 

motsvarande mätningar utan visuell feedback. 
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Figur 8: Sammanställd empiri: tid (s) 

 

 

4.1.2 Antal fel 

 

Deltagarnas val inom studien samlades in digitalt inom testverktyget. Valen jämfördes med ett 

facit. Utifrån detta räknades antalen fel ut. I figur 9 kan man se en sammanställning av antalen 

fel som observerades. (Se bilaga 6) Varje kolumn är baserad på 16 datavärden. Inga större 

skillnader är direkt märkbara i figur 9. Det som kan anmärkas på är att de som hade feedback på 

hover i andra försöket inte har någon utliggare på 3 fel. Detta kan ses i låddiagrammet längst till 

höger i figur 9. Dessutom har observationerna av antalet fel användning för andra gången högre 

median än de andra grupperna av data. Detta kan ses i det andra låddiagrammet från vänster i 

figur 9. 



  23 

 

 
Figur 9: Sammanställd empiri: antal fel (st) 

 

 

4.2 Enkät över User Experience 

 

I tabell 01 visas medelvärden för varje ordpar och sammanräknade medelvärden för varje av de 

fyra olika kategorierna. Varje datapunkt för ett ordpar representerade ett värde mellan -3 och 3 

på likertskalor med sju grader. För varje av ordparen inom varje av de olika 

behandlingsgrupperna samlades 16 datapunkter in. Därav är värdena för kategorierna inom varje 

behandlingsgrupp baserade på 112 datapunkter. (Se bilaga 7) Det som är av intresse är de fyra 

kategorierna då varje ordpar på egen hand betyder väldigt lite. Det som kan ses utifrån 

kategoriernas medelvärde att snittet på pragmatiska kvaliteter har sjunkit om man gick från med 

visuell feedback till utan och en mindre ökning om man hade en omvänd ordning på 

delprocesserna. I de övriga kategorierna verkar skillnaden vara väldigt liten. Analysen kommer 

klargöra om detta har någon varaktig grund.  
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 Medelvärden 

Hover? utan med 

Ordning först sist först sist 

Pragmatic Quality 0.54 0.49 0.96 0.69 

technical-human -0.81 -0.38 -0.31 -0.38 

complicated-simple 0.94 0.75 1.31 1.25 

impractical-practical 0.56 0.50 0.88 0.69 

cumbersome-straightforward 0.69 0.75 1.06 1.44 

unpredictable-predictable 0.63 0.19 1.13 0.75 

confusing-clearly structured 0.56 0.56 1.06 0.19 

unruly-manageable 1.19 1.06 1.56 0.88 

Hedonic Quality (identity) 0.33 0.09 0.21 0.21 

isolating-connective 0.06 0.19 0.56 0.19 

unprofessional-professional 0.06 0.06 -0.06 0.00 

tacky-stylish 0.13 -0.25 -0.06 -0.19 

cheap-premium 0.81 0.69 0.75 0.56 

alienating-integrating 0.19 -0.19 0.19 0.06 

separates me-brings me closer 0.38 -0.38 -0.25 0.13 

unpresentable-presentable 0.69 0.50 0.31 0.69 

Hedonic Quality (stimulation) -0.50 -0.63 -0.61 -0.58 

conventional-inventive -0.69 -0.25 -0.38 -0.50 

unimaginative-creative 0.19 -0.19 -0.31 -0.13 

cautious-bold -0.38 -1.19 -0.81 -0.63 

conservative-innovative -0.44 -0.50 -0.19 -0.56 

dull-captivating -0.75 -0.63 -0.44 -0.69 

undemanding-challenging -0.69 -0.75 -1.19 -0.94 

ordinary-novel -0.75 -0.88 -0.94 -0.63 

Attractiveness 0.44 0.23 0.13 0.36 

unpleasant-pleasant 0.56 0.75 0.38 0.50 

ugly-attractive 0.06 -0.50 -0.13 -0.19 

disagreeable-likeable 0.56 0.25 0.06 0.69 

rejecting-inviting 0.63 0.38 0.19 0.44 

bad-good 0.50 0.63 0.81 0.56 

repelling-appealing 0.44 0.31 0.19 0.38 

discouraging-motivating 0.31 -0.19 -0.56 0.13 

Tabell 01: Medelvärden av AttrakDiff-resultaten.  
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5 Analys 
 

I arbetet att få förståelse för den insamlade datan krävs någon form av statistisk analys för att 

säkerställa om empirin bekräftar nollhypotesen eller avfärdar den. I riktlinje med att undersöka 

effekter av behandling med och utan visuell feedback utförs variansanalys av empirin. Detta för 

att få fram ifall empirin påvisar att visuell feedback på hover-funktionen har statistisk signifikans 

i någon av de olika grupperna av data som samlats in. För att kunna med så låg felmarginal som 

möjligt använda variansanalys måste datan uppfylla tre vilkor.  

 

● Att observationerna var oberoende ifrån varandra. 

● Att datan är normalfördelad. 

● Att datan är homoskedastisk. 

 

Utifrån den använda metoden gjordes varje test isolerat från andra observationer vilket gör att 

observationerna är oberoende ifrån varandra. För att se ifall datan var normalfördelad gjordes 

Kolmogorov-Smirnovs test och Shapiro-Wilks test för att se om den insamlade datan följer en 

normalfördelning vid tider och fel. För att se om datan är homoskedastisk, har samma spridning, 

jämfördes varianserna av datagrupperna genom Levenes test. Värdena i tabellerna i detta kapitel 

är avrundade till 3 värdesiffror. Vid varje variansanalys användes ett P-värde av 0,05, vilket 

innebär att det endast är 5% risk att få ett dylikt resultat av slumpen ifall en nollhypotes har 

antagits. 

 

 

5.1 Tid 

 

De insamlade tiderna testades först för att se om de uppfyller variansanalysens antaganden. Då 

sådant är fallet utfördes sedan en variansanalys av datan för att se om visuella hover-funktioner 

som feedback signifikant påverkar de resulterande tiderna. På grund av att datan inte framhävde 

några extrema avvikelser undersöktes inte tiderna i inspelningarna som hade gjorts. 

 

 

5.1.1 Antaganden för att kunna utföra variansanalys 

 

Först utfördes Kolmogorov-Smirnovs test och Shapiro-Wilks test för att se om tiderna följde 

normalfördelning. Sedan utfördes Levenes test på de insamlade tiderna för att se om de är en 

homoskedastisk fördelning.  
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Normalfördelning 

Enligt resultaten av Kolmogorov-Smirnov testet utifrån de insamlade datan av tider följer endast 

3 av 4 grupper en normalfördelning. Dock enligt Shapiro-Wilk uppfyller endast en av grupperna 

det. Flera tidigare studier pekar mot att nackdelen med data som inte uppfyller antagandet av 

normalfördelning på variansanalyser är relativt liten. (Glass et al. 1972)  Det är enligt dessa 

studier endast en mindre ökning i risken att få typ 1 fel. Analysen kommer ändå att utföras. Ifall 

variansanalysen kommer bekräfta att behandlingen har en effekt så kommer detta att tas i åtanke. 

Resultaten av testen kan ses i tabell 02. 

 

 

Homoskedastisk 

Som kan ses i tabell 02 får vi ett P-värde av 0.0535 genom att göra Levenes test på de insamlade 

tiderna. Det P-värdet är större än det kritiska värdet 0.05. Således är grupperna av data 

homoskedastiska. 

 

 utan med 

 först sist först sist 

Varians 8240 1710 6370 1710 

Kurtosis 1.16 4.38 1.75 4.01 

Skevhet 1.26 1.75 0.78 1.92 

Kolmogorov-Smirnov * 

Statistic 0.155 0.175 0.186 0.259 

df 16 16 16 16 

Sig. (a=0.05) 0.2** 0.2** 0.142 0.005 

Shapiro-Wilk 

Statistic 0.872 0.849 0.921 0.782 

df 16 16 16 16 

Sig. (a=0.05) 0.029 0.013 0.173 0.002 

Levene's Statistic 2.70 

Critical Value (a=0.05) 2.76 

P-value 0.0535 

*: Lilliefors Significance Correction 

**: This is a lower bound of the true significance. 

Tabell 02: Normalitet och Homoskedasticitet: Tid 
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5.1.2 Variansanalys 

 

Utifrån den insamlade datan av tider gjordes en tvåvägs variansanalys för att se om behandlingen 

med visuell feedback på hover-funktionen har en signifikant påverkan på datan. I tabell 03 kan 

man se att F-värdet för behandlingen inte är signifikant (F=0.235<4.23=Sig). Däremot hade 

ordningen en statistisk signfikant påverkan på tiden det tog att utföra uppgifterna 

(F=71.4<4.23=Sig). I riktlinje med studiens syfte påvisar detta att visuell feedback vid hover-

funktionen inte har en statistisk signifikant effekt på tiden det tog för deltagarna att utföra 

uppgifterna i studien. 

 

Source SS df MS F Sig. 

Between  203000 31 6540 0.955 1.63 

Replication 12.3 1 12.3 0.00181 4.23 

Ss w. Replications 203000 30 6760   

Within 229000 32 7140 1.04 1.63 

Order (a) 161000 1 161000 71.4 4.23 

Hover (b) 529 1 529 0.235 4.23 

Error(within) 67500 30 2250   

Total 431000 63 6840   

Tabell 03: Tvåvägs Variansanalys: Tid 

 

 

5.2 Antal fel 

 

De observerade felen testades först för att se om de uppfyller variansanalysens antaganden. Då 

sådant är fallet utfördes sedan en variansanalys av datan för att se om visuella hover-funktioner 

som feedback signifikant påverkar de fel som har observerats. Efter som observationerna av antal 

fel inte innehöll några självklara avvikelser så undersöktes inte anledningen till felen i 

inspelningarna som gjorts under studien. 

 

 

5.2.1 Antaganden för att kunna utföra variansanalys 

 

Först utfördes Kolmogorov-Smirnovs test och Shapiro-Wilks test för att se om antalen gjorda fel 

följde normalfördelning. Sedan utfördes Levenes test på de observerade felen för att se om de är 

en homoskedastisk fördelning.  
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Normalfördelning 

Enligt resultaten av både Shapiro-Wilk och Kolmogorov-Smirnov test utifrån de insamlade datan 

av tider följer ingen av grupperna en normalfördelning. Flera tidigare studier pekar mot att 

nackdelen med data som inte uppfyller antagandet av normalfördelning på variansanalyser är 

relativt liten. (Glass et al. 1972)  Det är enligt dessa studier endast en mindre ökning i risken att 

få typ 1 fel. Analysen kommer ändå att utföras. Ifall variansanalysen kommer bekräfta att 

behandlingen har en effekt så kommer detta att tas i åtanke. Resultaten av testen kan ses i tabell 

04. 

 

 

Homoskedastisk 

Som kan ses i tabell 04 får vi ett P-värde av 0.753 genom att göra Levenes test på de insamlade 

antal felen. Det P-värdet är större än det kritiska värdet 0.05. Således är grupperna av data 

homoskedastiska. 

 

 utan med 

 först sist först sist 

Varians 0.80 0.87 0.40 1.18 

Kurtosis 2.70 0.68 0.63 1.20 

Skevhet 1.72 1.13 1.18 1.59 

Kolmogorov-Smirnov * 

Statistic 0.361 0.290 0.405 0.382 

df 16 16 16 16 

Sig. (a=0.05) 0.000 0.001 0.000 0.000 

Shapiro-Wilk 

Statistic 0.688 0.786 0.631 0.695 

df 16 16 16 16 

Sig. (a=0.05) 0.000 0.002 0.000 0.000 

Levene's Statistic 0.4 

Critical Value (a=0.05) 2.76 

P-value .753 

*: Lilliefors Significance Correction 

Tabell 04: Normalitet och Homoskedasticitet: Antal Fel 

 

 

5.2.2 Variansanalys 

 

Utifrån de observerade fel som hade utförts gjordes en tvåvägs variansanalys för att se om 

behandlingen med visuell feedback på hover-funktionen har en signifikant påverkan på mängden 
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fel användaren utför. I tabell 05 kan man se att F-värdet för behandlingen inte är signifikant 

(F=2.00<4.23=Sig). Detta påvisar att nollhypotesen inte kan avfärdas och visuell feedback på 

hover-funktionen har inte en statistisk signifikant effekt på antalen fel deltagarna har gjort. 

 

Source SS df MS F Sig. 

Between  45.4 31 1.47 1.88 1.63 

Replication 0.563 1 0.563 0.376 4.23 

Ss w. Replications 44.9 30 1.50   

Within 4.00 32 0.125 0.159 1.63 

Order (a) 0.00 1 0.00 0.00 4.23 

Hover (b) 0.250 1 0.250 2.00 4.23 

Error(within) 3.75 30 0.125   

Total 49.4 63 0.785   

Tabell 05: Tvåvägs Variansanalys: Antal Fel 

 

5.3 Enkät över User Experience 

 

Utifrån svaren på AttrakDiff-enkäten gjordes det först tester för att se om de uppfyller 

variansanalysens antaganden. Då sådant är fallet utfördes sedan en variansanalys av datan för att 

se om visuella hover-funktioner som feedback signifikant påverkar användarens upplevelse. Då 

det är svårt att veta vad som får deltagare att uppleva vad de gör, tillförde genomgångar av 

inspelningarna inte något till denna analys. 

 

 

5.3.1 Antaganden för att kunna utföra variansanalys 

 

Först beskrivs det hur likertskalor kan användas som intervallskalor och därav studeras via 

variansanalys även om de inte följer en normalfördelning. Sedan utfördes Levenes test på samma 

datapunkter för att se om grupperna följer en homoskedastisk fördelning.  

 

 

Normalfördelning 

Även om data från likertskalor är ordinala och normalfördelningar därför ej kan uppnås har 

studier bevisat att likertskalor kan utvärderas via variansanalys och andra parametriska metoder. 

(Carifio et al. 2007) Detta är då kombinerade likertskalor beter sig mer i likhet till intervallskalor 

än ordinala skalor. (Carifio et al. 2007, ss 110-111)  Där utöver har flera tidigare studier pekat 

mot att nackdelen med data som inte uppfyller antagandet av normalfördelning på 

variansanalyser är relativt liten. (Glass et al. 1972) Det är enligt dessa studier endast en mindre 

ökning i risken att få typ 1 fel. Analysen kommer ändå att utföras. Ifall variansanalysen kommer 

bekräfta att behandlingen har en effekt så kommer detta att tas i åtanke. 
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Homoskedastisk 

För varje kategori inom AttrakDiff utfördes Levenes test för att se om grupperna hade jämställd 

varians inom den insamlade datan. Resultaten av de testen kan ses i tabell 06, 07, 08 och 09 

respektive. Alla grupperna är homoskedastiska.  

 

 utan med 

 först sist först sist 

Varians 2.72 3.49 2.31 3.00 

Kurtosis -1.03 -1.04 -0.679 -0.724 

Skevhet -0.0685 -0.159 -0.349 -0.322 

Levene's Statistic 2.45 

Critical Value (a=0.05) 2.62 

P-value 0.0631 

Tabell 06: Normalitet och Homoskedasticitet: AttrakDiff: Pragmatic Qualities 

 

 utan med 

 först sist först sist 

Varians 1.49 1.93 1.32 2.01 

Kurtosis 0.104 0.0111 0.285 -0.151 

Skevhet 0.110 -0.0302 0.201 0.113 

Levene's Statistic 1.29 

Critical Value (a=0.05) 2.62 

P-value 0.277 

Tabell 07: Normalitet och Homoskedasticitet: AttrakDiff: Hedonic Quality (Identity) 

 

 utan med 

 först sist först sist 

Varians 1.86 1.60 1.42 1.88 

Kurtosis 0.153 -0.359 -0.430 -0.381 

Skevhet 0.707 -0.0881 0.308 0.239 

Levene's Statistic 0.502 

Critical Value (a=0.05) 2.62 

P-value 0.681 

Tabell 08: Normalitet och Homoskedasticitet: AttrakDiff: Hedonic Quality (Stimulation) 
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 utan med 

 först sist först sist 

Varians 1.73 2.23 1.51 2.06 

Kurtosis -0.259 -0.349 0.508 -0.174 

Skevhet -0.129 -0.110 -0.271 -0.0906 

Levene's Statistic 0.697 

Critical Value (a=0.05) 2.62 

P-value 0.594 

Tabell 09: Normalitet och Homoskedasticitet: AttrakDiff: Attractiveness 

 

 

5.3.2 Variansanalys 

 

Utifrån de enkäter deltagarna fyllde i gjordes en tvåvägs variansanalys för varje kategori för att 

se om behandlingen med visuell feedback på hover-funktionen har en signifikant påverkan på 

användarens upplevelse. I tabell 10 kan man se att F-värdet för behandlingen inte är signifikant 

på de pragmatiska kvaliterna (F=3.03<3.86=Sig). I tabell 11 kan man se att F-värdet för 

behandlingen inte är signifikant på de hedonistiska kvaliterna för identitet (F=0.0505<3.86=Sig). 

I tabell 12 kan man se att F-värdet för behandlingen inte är signifikant på de hedonistiska 

kvaliterna för stimulering (F=0.345<3.86=Sig). I tabell 13 kan man se att F-värdet för 

behandlingen inte är signifikant för attraktiviteten (F=1.01<3.86=Sig). Detta innebär att visuell 

feedback har inte en statistisk signifikant märkbar effekt på användarens upplevelse. 

 

Source SS df MS F Sig. 

Between  193 31 6.23 2.16 1.48 

Replication 0.109 1 0.109 0.0170 4.23 

Ss w. Replications 193 30 6.44   

Within 1090 426 2.57 0.892 1.17 

Order (a) 0.0200 1 0.0200 0.00258 3.86 

Hover (b) 7.77 1 7.77 3.03 3.86 

Error(within) 1090 424 2.56   

Total 1290 447 2.88   

Tabell 10: Tvåvägs Variansanalys: Pragmatic Qualities 
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Source SS df MS F Sig. 

Between  284 31 9.16 5.44 1.48 

Replication 1.88 1 1.88 0.200 4.23 

Ss w. Replications 282 30 9.40   

Within 469 426 1.10 0.654 1.17 

Order (a) 0.645 1 0.645 11.6 3.86 

Hover (b) 0.0558 1 0.0558 0.0505 3.86 

Error(within) 468 424 1.10   

Total 753 447 1.68   

Tabell 11: Tvåvägs Variansanalys: Hedonic Quality (Identity) 

 

Source SS df MS F Sig. 

Between  213 31 6.86 4.09 1.48 

Replication 0.223 1 0.223 0.0315 4.23 

Ss w. Replications 212 30 7.08   

Within 538 426 1.26 0.752 1.17 

Order (a) 0.0357 1 0.0357 0.0816 3.86 

Hover (b) 0.438 1 0.438 0.345 3.86 

Error(within) 537 424 1.27   

Total 750 447 1.68   

Tabell 12: Tvåvägs Variansanalys: Hedonic Quality (Stimulation) 

 

Source SS df MS F Sig. 

Between  465 31 15.0 7.96 1.48 

Replication 5.14 1 5.14 0.336 4.23 

Ss w. Replications 456 30 15.3   

Within 378 426 0.886 0.470 1.17 

Order (a) 0.00893 1 0.00893 0.0100 3.86 

Hover (b) 0.893 1 0.893 1.01 3.86 

Error(within) 377 424 0.888   

Total 842 447 1.88   

Tabell 13: Tvåvägs Variansanalys: Attractiveness 

 

Studien använder 0.05 som gräns för statistisk signifikans. Utifrån frihetsgraden inom studien så 

medför detta ett gränsvärde av 3.86 som måste överstigas för att kunna avvisa nollhypotesen. 

Detta är då det ofta ses som ett vanligt valt gränsvärde med 5% som innefattar en väldigt liten 

felmarginal. Om man skulle utöka gränsvärdet till 0,10 så ökar felmarginalen men man får 

gränsvärdet 2,88. Utifrån detta skulle kategorin av pragmatiska kvaliteter på visa en statistisk 

signifikans. Detta innebär att om nollhypotesen förväntas stämma kommer ett sådant resultat ses 
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i upp till 10% av studierna av detta. Det är för hög chans att inträffa för att säga att det är en 

statistisk signifikant skillnad, då det i regel sätts till 5%. 
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6. Diskussion 
 

Resultatet av vår studie påvisar inte något statistiskt signifikant samband mellan den visuella 

feedbackens närvaro och användarens effektivitet. Studien visar heller inte att visuell feedback 

inom hover-funktioner har en statistisk signifikant effekt på användarens upplevelse. Detta 

resultat strider mot tidigare studier inom närliggande områden (Burke et al. 2006; Prewett et al. 

2006) då det enligt detta resultat inte spelar någon roll om visuell feedback är närvarande på 

hover-funktionen eller inte. Det kan diskuteras ifall effekter av visuell feedback skiljer sig utifrån 

situationer i vardagen och de som utförs under mer kontrollerade former inom forskning. Om 

denna studies resultat förväntas stämma påvisar studien en skillnad i effekter mellan olika former 

av system som återkopplingen är implementerad i. Detta anses enligt författarna osannolikt då 

tidigare forskning i så fall borde presenterat en mer splittrad uppfattning om resultatet av 

användning av visuell feedback. 

 

 

6.1 Brister i metod 

 

Då närliggande forskning har påvisat effekter av visuell feedback på effektivitet och 

användarbarhet till skillnad från denna studie är det relevant att ifrågasätta varför. Utförandet av 

studien är då en av de första delar att se över. 

 

 

6.1.1 Kvalitativ data inom positivistisk studie 

 

Det är debatterbart ifall användarens upplevelse bör studeras inom positvistisk studie då UX 

beskrivs som något väldigt subjektivt. (Dagsthul 2011, ss 2-9) Inom positivistiska studier bör 

man studera observerbara och mätbara objektiva värden. I sin grund är användarens upplevelse 

inte direkt observerbar eller mätbar. AttrakDiff har bevisats vara tillförlitlig i att kvantifiera 

användarens upplevelse till fyra intervallskalor täckande pragmatiska värden, hedonistiska 

värden av identitet och stimulans, samt attraktivitet. (Hassenzahl et al. 2013) Enkäten har i denna 

studie lyckats observera och mäta subjektiva värden av användarens upplevelse. Vilket är 

tillräckligt för att uppnå kvalitativ data men inte utan en osäkerhet baserad på personlig tolkning. 

Detta rättfärdigar inte användningen inom positivistiska metoder men i och med dess styrkor är 

de medförda komplikationerna accepterbara inom studier av detta område. Fortsatt arbete bör 

undersöka implikationer med att kunna studera användarens upplevelse inom positivistiska 

studier. 
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6.1.2 Effekten av ordningen och återanvändning av uppgifter 

 

I observationerna av tiden deltagarna tog att utföra uppgiften fanns det ett signifikant samband 

till om de gjorde processen den första eller andra gången. Utifrån den insamlade datan går det 

inte att tyda om denna signifikanta påverkan berodde på att de kände till mjukvaran eller på att 

de fyllde i samma information under den andra processen. Om ordningen var signifikant för att 

de kände till mjukvaran borde delprocessen upprepas flera gånger än vad den gjordes i studien. 

En sådan förändring skulle medföra att man kan se ifall det är endast första processen som tar 

lång tid eller om delprocesserna blir lite snabbare varje gång. Om det är kännedomen av 

informationen som skulle användas som var den bidragande faktorn så skulle implementationen 

av graeco-latinska kvadrater minska effekten av detta. Detta skulle dock kräva att man 

introducerar en tredje behandlingsgrupp då graeco-latinska kvadrater inte fungerar effektivt på 

två behandlingsgrupper. Det borde resultera i att ordningen har en mindre effekt på resultaten. 

Dock så bör ordningen inte påverka effekterna av visuell feedback då designen med latinska 

kvadrater motverkar i analysen effekten som ordningen kan innebära. 

 

 

6.1.3 Studiens skala 

 

Antalet deltagare i studien kan vara en möjlig eller bidragande orsak till detta resultat, då det 

finns en skillnad mellan grupperna men det är en relativt liten skillnad, med fler deltagare är det 

möjligt att dessa skillnader blir större eller mindre och vi hade fått ett tydligare och säkrare 

resultat. Alternativet till fler deltagare hade varit att utöka mängden information man fick ut från 

varje deltagare. Genom att utöka längden av varje deltest hade mer information med antagligen 

mindre spridning fåtts fram. En annan möjlighet är att lägga till en delprocess i studien så 

deltagarna hade fått göra tre tester istället för två. Studien hade begränsade möjligheter att 

påverka deltagarna då varje av de två testen tog mellan ungefär en och sju minuter. Fördelen med 

dessa korta uppgifter var dock att det var lätt att hitta deltagare som kunde tänka sig att medverka 

då tiden som det tog inte var ett stort hinder. 

 

Om vi hade haft mer tid så hade vi troligtvis lagt det på att vidare utveckla studien, samt sökt 

flera deltagare. Utvecklingen av studien hade inneburit att låta mjukvaran som testen utfördes 

med ha ett mer komplext gränssnitt. Vi undersökte även möjligheten att publicera studien på 

internet för att få ett större antal och en högre variation mellan deltagarna men pågrund av 

studiens utformning och syfte bedömde vi det skulle varit väldigt svårt om inte ogörligt. Då den 

största delen av våra deltagare tillhör en begränsad grupp kan det ses som en brist i 

undersökningen och kan vara en faktor som påverkat den insamlade datan.  
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6.2 Resultat och fortsatta studier  
 

Vid variansanalyserna av den insamlade datan märktes ingen statistisk signifikans kopplad till 

närvaron av visuell feedback. Som beskrivs i analysen lyckas inte någon kategori av AttrakDiff-

enkäten påvisa en effekt av visuell feedback om gränsen för statistisk signifikans var satt till 5%. 

Däremot visar datan att pragmatiska kvaliteter har statistisk signifikans om gränsen är satt till 

10%. Att sätta gränsen vid 10% är dock debatterbart då den fel-marginalen kan ses som för stor 

och risken att studien får fram detta resultat på grund av slumpen är högre än om 5% används 

som gräns. 

 

På grund av att den insamlade datan i enkäten inte lyckas uppfylla en normaldistrubution har den 

en ökad om än liten risk för typ 1 fel. (Glass et al. 1972) På grund av detta är det möjligt att den 

insamlade datan falskt visar positivt mot en 10% gräns för statistisk signifikans att visuell 

feedback på hover-funktionen har en effekt och att nollhypotesen är felaktig. Vår studie lyckas 

inte avfärda nollhypotesen men kan tyda på att en effekt finns som studien inte lyckas påvisa. 

Denna studie påvisar inte med säkerhet att visuell feedback vid mouseover har en signifikant 

korrelation med de pragmatiska värdena men att det finns anledning att fortsätta studera detta 

område.  

  

  

6.3 Visuell feedback  

 

Efter studien fick deltagarna information om att undersökningen testade effekter av visuell 

feedback. De flesta deltagarna blev förvånade då de inte märkt den skillnaden mellan de olika 

delprocesserna under testet. Då inga deltagare var medvetna om effekten är det möjligt att den 

visuella feedbacken var otydligt och till synes för neutral för att ha en märkbar effekt. Om 

studien ska utvecklas bör man ha olika nivåer av tydlig visuell feedback för att se om det 

påverkar effektivitet och upplevelse. Vid en sådan utformning vore det möjligt att upptäcka om 

nivån av visuell feedback var för begränsad inom denna studie för att få en märkbar effekt. 
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7. Slutsats 
 

Genom att låta 32 deltagare testa en bokningsplattform för biljetter till event har studien 

undersökt hur visuell feedback vid hover-funktioner påverkar effektivitet och upplevelse hos 

användaren. Effektiviteten observerades i tiden det tog att göra ett antal förbestämda uppgifter 

och antalet fel som gjordes i processen. Användarens upplevelse dokumenterades genom 

använding av AttrakDiff. Den insamlade datan påvisade ingen statistisk signifikant påverkan på 

användarens upplevelse baserad på visuell feedback. Studien påvisade inte heller en statistisk 

signifikant effekt på användarens effektivitet. Arbetet påvisar dock en osäkerhet och bristande 

kunskap inom ämnet och dagens paradigm då dess resultat går emot annan forskning i 

närliggande områden. Därav finns det ett intresse att fortsätta utföra studier i området för att 

vidare undersöka effekterna av visuell feedback på användaren. 
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Bilaga 1. Nielsens Heuristiska Evaluering 
 

Visibility of system status 

- We do provide as much system status visibility as possible considering the nature of the experiment; 

removing the visual feedback on the hover behaviour.  

  

Match between system and the real world 

- Yes, we have followed the current norm on how ticket booking services work. 

   

User control and freedom 

- We do not provide the user with an option to redo or undo after that site has been left, mainly because of 

the limited time for development of the system. Considering the nature of the experiment we also want the 

user to be able to make mistakes and take this into account when measuring performance. 

  

Consistency and standards 

- We have followed the design of existing services, with a few exceptions to manage the observations more 

accurately. 

  

Error prevention 

- This has been taken into account, since we want to measure the amount of errors done, the software does 

not act in many ways to eliminate bad usage of itself. 

  

Recognition rather than recall 

- Instructions on what is to be done in each part is presented visibly and a paper with input data is given to 

the user so the memory load is minimal. 

  

Flexibility and efficiency of use 

- Our system does not allow much accelerated usage. The system limits the possible accelerated usage due to 

the limited scope of the system.  

  

Aesthetic and minimalist design 

- The design is minimalistic and no irrelevant information is present. 

  

Help users recognize, diagnose, and recover from errors 

- Possible errors have been handled. No error-messages are given. 

  

Help and documentation 

- All necessary data and information are provided to the user. 

  



   

 

 

Bilaga 2. Tillhandahållet Hjälpmateriel 

 
  



   

 

 

Bilaga 3. Enkät över användarupplevelsen 

 

Deltagare #:            del: 

 

With the help of the word-pairs please mark what you consider the most appropriate description 

for your experience. Please mark your choice in every line!  

human  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] technical 

isolating [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] connective 

pleasant [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] unpleasant 

inventive [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] conventional 

simple [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] complicated 

professional [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] unprofessional 

ugly [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] attractive 

practical [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] impractical 

likeable [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] disagreeable 

cumbersome [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] straightforward 

 

stylish [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] tacky 

predictable [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] unpredictable 

cheap [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] premium 

alienating [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] integrating 

brings me closer to people [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] separates me from people 

unpresentable [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] presentable 

rejecting [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] inviting 

unimaginative [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] creative 

good [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] bad 

 

confusing [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] clearly structured 

repelling [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] appealing 

bold [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] cautious 

innovative [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] conservative 

dull [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] captivating 

undemanding [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] challenging 

motivating [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] discouraging 

novel [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] ordinary 

unruly [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ] manageable 

  



   

 

 

Bilaga 4. Enkät över personliga vanor och information och 

godkännande 
 

Deltagare #:           ver: 

 

 

De personliga uppgifter du anger kommer inte publiceras eller delas. 
Du godkänner genom denna : 

● ditt deltagande i studien.  

● att ditt deltagande får användas i studiens syfte. 

● att dina handlingar kommer filmas under studien. Inspelningarna kommer inte publiceras eller 

delas på något vis. 

 

Namn: __________________  Underskrift: __________________ 

 

Kön: 

[  ]  Kvinna 

[  ]  Man 

[  ]  Vill inte svara 

[  ]  Annat: __________________ 

 

Ålder: __________________ 

 

Hur många timmar i veckan uppskattar du att du spenderar vid en dator, surfplatta, smartphone 

eller dylikt? 

__________________ 

 

Vilken av följande representerar bäst din utbildning du har senast avslutat? 

[  ]  Grundskola 

[  ]  Gymnasium 

[  ]  Folkhögskola eller motsvarande 

[  ]  Kandidatexamen 

[  ]  Masterexamen 

[  ]  Doktorsexamen 

[  ]  Vill inte svara 

[  ]  Annat: __________________ 

 

Vilket ämnesområde studerar eller jobbar du inom? 

__________________ 

 

  



   

 

 

Bilaga 5. Tabell över observarade tider (s) 
 

Utan hover Med Hover 

Först Sist Först Sist 

81 83 194 53 

163 132 188 91 

135 73 122 52 

138 52 75 60 

115 76 267 76 

168 113 277 83 

396 106 198 90 

99 96 232 94 

206 48 205 107 

232 42 190 82 

375 47 207 212 

248 101 196 168 

194 82 170 89 

124 210 397 103 

132 83 107 90 

222 67 81 67 

 

  



   

 

 

Bilaga 6. Tabell över observerade antal fel (st) 
 

Utan hover Med Hover 

Först Sist Först Sist 

0 1 0 1 

1 0 0 1 

0 1 1 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

3 0 0 2 

2 1 1 1 

1 3 3 1 

0 1 0 0 

0 0 0 0 

0 2 3 0 

1 2 2 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

1 0 0 1 

0 1 0 0 

 

  



   

 

 

Bilaga 7. Tabell över resultaten av AttrakDiff per Kategori 
 

Behandling Utan Hover 

Ordning Först 

Värde -3 -2 -1 0 1 2 3 

Pragmatic Qualtiy 2 16 16 13 30 21 14 

Hedonic Quality (identity) 1 6 15 45 27 14 4 

Hedonic Quality (stimulation) 3 23 39 24 12 7 4 

Attractiveness 1 8 17 29 36 14 7 

Behandling Utan Hover 

Ordning Sist 

Värde -3 -2 -1 0 1 2 3 

Pragmatic Qualtiy 6 12 19 13 28 14 20 

Hedonic Quality (identity) 4 10 19 41 22 9 7 

Hedonic Quality (stimulation) 11 15 30 38 13 5 0 

Attractiveness 5 9 18 34 23 15 8 

Behandling Med Hover 

Ordning Först 

Värde -3 -2 -1 0 1 2 3 

Pragmatic Qualtiy 3 3 19 9 37 19 22 

Hedonic Quality (identity) 2 12 15 44 18 13 8 

Hedonic Quality (stimulation) 9 21 31 29 13 8 1 

Attractiveness 5 10 16 41 20 14 6 

Behandling Med Hover 

Ordning Sist 

Värde -3 -2 -1 0 1 2 3 

Pragmatic Qualtiy 4 10 11 12 39 27 9 

Hedonic Quality (identity) 0 7 20 45 27 9 4 

Hedonic Quality (stimulation) 3 23 37 28 15 6 0 

Attractiveness 2 7 14 33 44 6 6 

 


