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Abstract 

Efficiency as a part of usability is a much researched topic. How we design user interfaces though, is 

often a matter of convention rather than scientifically validated patterns. There is however a reason 

for this; research has shown that users form clear mental models, or expectations of how an 

interface should look and work. Designing with these models in mind should therefore yield efficient 

results according to some researchers. This study aimed to test the extent to which these models 

affect efficiency through a quantitative quasi-experiment. 

The experiment was designed to measure click cost while designing for, or contrary to, the mental 

models. This was achieved by adding or subtracting the variables placement conventions, saliency, 

clutter, appearance conventions and help text to an experimental group and a control group 

respectively. To ascertain the impact of these independent variables the click cost in milliseconds has 

been recorded in a web questionnaire environment, aggregated and comparatively analyzed 

between the groups.  

The result is a clearer picture of each variables independent effect on click costs and efficiency. The 

main result show a tendency towards higher click costs for badly handled placement conventions, 

saliency and appearance conventions, however the differences are small. In the case of clutter no 

increase in click cost could be recoded. The single largest increase in click cost is incurred when help 

texts are omitted. 

Keywords: Efficiency; Click cost; User expectations; Mental model; User Interface; Web interface 

layout; Web questionnaire design. 

Abstrakt 

Effektivitet, som en del av användbarhet, är ett väl undersökt område. Hur gränssnitt utformas 

grundar sig oftast i allmänt accepterade normer snarare än på vetenskapliga validerade mönster. Det 

finns dock en anledning till detta, forskning visar att användare skapar mentala modeller eller 

förväntningar på hur ett gränssnitt bör se ut och fungera vid interaktion. Att utforma gränssnitt med 

dessa modeller i åtanke bör därför, enligt vissa forskare, ge effektiva resultat. Syftet med denna 

studie var att testa i vilken utsträckning dessa mentala modeller har en inverkan på effektiviteten i 

gränssnitt genom ett kvantitativt kvasiexperiment.  

Experimentet utformades för att mäta klickkostnaden i gränssnitt som överensstämmer med, eller 

strider mot, de mentala modellerna. Detta uppnåddes genom att tillföra eller ta bort variablerna 

placeringspraxis, visuellt framträdande, brus, utseendepraxis och hjälptext till en testgrupp och en 

kontrollgrupp. För att fastställa till vilken grad dessa oberoende variabler påverkar har 

klickkostnaden i millisekunder uppmätts i ett webenkätsgränssnitt, aggregerats och jämförts mellan 

grupperna.  

Resultatet är en tydligare bild av varje variabels grad av påverkan på klickkostnad och effektivitet. 

Det huvudsakliga resultatet visar på en tendens till högre klickkostnad när placeringspraxis, visuellt 

framträdande och utseendepraxis frångår normerna. Differenserna är dock små. Vad gäller brus har 

ingen ökning i klickkostnad kunnat uppmätas. Den enskilt största ökningen i klickkostand sker när 

hjälptext utelämnas. 

Nyckelord: Effektivitet, Klickkostnad, Användarförväntningar, Mental modell, Användargränssnitt, 

Webbgränssnittslayout, Webbenkätdesign.   
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1 Introduktion 
Användbarhet utgörs av flera delar varav effektivitet är en. Effektivitet kan definieras som hur snabbt 

arbete kan utföras med noggrannhet (Quesenbery, 2004). Effektivitet har även en mänsklig 

dimension där designmönster som användarna vant sig vid påverkar hur effektiv interaktionen blir 

(Nielsen, 2012). Eftersom effektivitet är mätbart i tid kan det ses som ett kvitto på hur användbart 

gränssnitt är. Kunskap om korrelationen mellan internetvana och tidseffektivitet blir mycket viktig då 

människor idag spenderar stora mängder tid på gränssnittsinteraktion. Detta gör området effektivitet 

i gränssnitt både viktigt och intressant. 

Författarna till denna uppsats har tidigare genomfört litteraturstudier med fokus på effektivitet i 

gränssnitt. Litteraturstudierna resulterade bland annat i kategorierna placering och uppmärkning 

vilka teoretiskt sett ska ha stor inverkan på effektivitet i interaktionen. Placeringskategorin består av 

faktorer som påverkar hur snabbt det går att hitta det tänkta elementet på en webbsida. 

Uppmärkningskategorin består av faktorer som visuellt påverkar användarens fokus och förståelse. 

Hur lätt användaren kan identifiera önskat element baseras på dess utseende och synlighet. Summan 

av hur dessa faktorer applicerats i ett givet gränssnitt är den klickkostnad i tid som uppstår i 

interaktionen. 

Den generelle användaren har en mycket tydlig mental modell av var specifika element bör vara 

placerade och hur de bör vara uppmärkta (Jach & Kuliński, 2015; Roth, et al., 2010). Data som visar 

denna modell kommer ofta från eye-trackingstudier vilka har blivit en trend inom ämnet. Bland andra 

Jach och Kuliński (2015), Roth et. al (2010), Roth et. al (2013) och Sari et. al (2015) bidrar med 

kunskap om var användare tenderar att leta efter specifika element utifrån individuella vanor och 

mentala modeller. Denna mätning görs genom att granska var ögonen fokuserar på skärmen och 

utvidgning av pupiller. Den mentala modell som Jach och Kuliński (2015) och Roth et. al (2013) 

påvisar är väsentlig för effektivitetsforskning.  

1.1 Problem 
Hur kategorierna faktiskt inverkar på klickkostnad är något som inte undersöks närmare. Kunskapen 

om konkret inverkan i verkliga gränssnitt saknas trots att det bör vara det resultat som har störst 

påverkan på hur vi designar och sedermera interagerar med gränssnitt. En utökad 

effektivitetsforskning, mätt i tid, baserat på internetvana samt placering och uppmärkning av 

element skulle därmed vara av nytta. 

Uppsatsens syfte är att mäta klickkostnaden i ett webbenkätgränssnitt vid ändring av fem faktorer. 

För att uppnå detta jämför denna studie resultaten av tidmätningar för användarnas interaktion med 

ett webbenkätsgränssnitt. Den jämförande analysen har baserats på tidsinsamling från två olika 

gränssnitt där användarna utfört uppgifter från start till avslut. En kontrollgrupp tilldelades en enkät 

designad enligt praxis och resultat från tidigare forskning. Testgruppen tilldelas samma enkät men 

med subtila förändringar i placering och uppmärkning. Enkäten i sig samlar förvisso in data om 

respondenterna men de primära data som samlas in är tidmätningen. 

1.2 Forskningsfråga 
• Till vilken grad påverkas den konkreta klickkostnaden av faktorerna placeringspraxis, visuellt 

framträdande, brus, utseendepraxis och hjälptext, när de frångår vad användarna är vana vid? 
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1.3 Avgränsning 
För att en djupare studie av specifika faktorer hos element i webbgränssnitt skulle vara möjlig var en 

avgränsning mot enkäter lämplig. Enkäter är ofta simplifierade gränssnitt vilket ger utmärkta 

möjligheter för kontrollerade modifieringar. Detta möjliggjorde mätning av de specifika faktorer som 

denna uppsats undersökt samtidigt som övriga variabler kunnat kontrolleras hårt. Samma simplicitet 

ger dessutom en naturlig avgränsning till faktorerna placeringspraxis, visuellt framträdande, brus, 

utseendepraxis och hjälptext eftersom dessa är mest applicerbara på de element som är inblandade i 

experimentmiljön. 

2 Terminologi 
Nedan listas begrepp med förklaring och hur de används i denna studie.  

Mycket av forskningen kring effektivitet i gränssnitt är engelskspråkig vilket gör att begreppen 

myntats på samma språk. Flera av dessa saknar vedertagen svensk översättning, varför en 

terminologilista blir nödvändig:  

Brus Engelskans “clutter”. Element i omgivningen som tar fokus från önskat 
element. 

Element Ett objekt eller en komponent i ett gränssnitt på en webbsida. 

Visuellt framträdande Engelskans “salient”. Hur väl ett element syns visuellt genom sin färg 
och form i förhållande till sin omgivning. 

(Konkret) klickkostnad Tidsåtgång för interaktionen. Den sammanlagda tiden från att 
användaren tänker sig en interaktion, söker av gränssnittet och 
identifierar rätt element att klicka på. 

Mental modell De generella förväntningar som användarna har på hur ett gränssnitt 
ska se ut, utifrån internetvana. 

Placering Var element är placerade i gränssnittet. 

Uppmärkning Elementens utseende och synlighet. 

Internetvana Vad användarna är vana vid och därmed var de förväntar sig elements 
placering och uppmärkningen av dessa. 
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3 Utökad bakgrund 
Nedan följer en utökad beskrivning av kategorierna som utgör effektivitet i gränssnitt.  

Faktorerna som har en bäring på effektivitet kan samlas i kategorierna navigering, placering, 

uppmärkning samt klickkostnad. För att uppnå ett effektivt webbgränssnitt är det väsentligt att 

faktorerna som utgör dessa kategorier är hanterade på rätt sätt. Dessa måste sedan filtreras genom 

användarnas internetvana utifrån praxis, standarder och normer. 

Vana för ett specifikt gränssnitt existerar inte vid första interaktionen. Däremot existerar den mer 

generella internetvanan som infinner sig vid användning av webbplatser i stort, vilket beskrivs i 

följande avsnitt. 

 

Figur 1 - Effektivitetsmodell 
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3.1 Navigering 
Effektiv navigering avgörs av hur snabbt användaren kan hitta och förflytta sig mellan undersidor på 

en webbplats. Detta sker genom menyer. Menydesign bygger till stor del på praxis. Användarna har 

vant sig vid att navigationsmenyer ser ut som en ordnad listat och är placerade antingen till vänster 

på sidan eller i överkant. Det är därför användaren söker av dessa positioner först (Roth, et al., 2013). 

Frångår man detta måste användarna söka av sidan under en längre tidsperiod och effektivitet går 

förlorad.  

En effektiv navigering behöver löpande besvara fyra frågor visuellt eller textuellt, nämligen:   

Var är jag (Fernandez, et al., 2013; Hustak, et al., 2015; Johnson, 2008; Thorat & More, 2015)? 

Var har jag varit (Hustak, et al., 2015; Johnson, 2008; Thorat & More, 2015)? 

Var kan jag gå (Fernandez, et al., 2013; Johnson, 2008; Thorat & More, 2015)? 

Hur långt är det till målet (Fernandez, et al., 2013; Johnson, 2008)? 

Av stor vikt för effektiv navigering är också den avvägning som måste göras mellan länkbredd och 

länkdjup. Användaren får inte presenteras med för många val samtidigt som hierarkin i menyn inte 

får vara för djup (Chaudhary & Sangwan, 2015; Thorat & More, 2015). 

3.2 Placering 
Användare har tendenser att söka efter specifika element på vissa ställen i gränssnittet. Denna 

tendens uppstår när samma typ av element infinner sig på samma ställe i flertalet gränssnitt. 

Placeringen av element skapar förväntningar hos användare om var elementet återfinns och 

förväntningarna blir starkare ju fler tillfällen de finner elementet på samma ställe. På så vis skapas en 

mental modell hos användaren som också är generell för populationen, då de besöker liknande 

webbsidor (Jach & Kuliński, 2015; Roth, et al., 2013; Sari, et al., 2015). 

Det är möjligt att uppnå högre effektivitet om användarna tillhandahålls ett, för dem, anpassat 

gränssnitt eftersom kontrollen över interaktionen ökar (Hui & See, 2015; Moran, 2014). Då 

placeringen av element istället frångår den mentala modellen är de lätta att förbise och 

effektiviteten minskar (Hertlein, et al., 2015). 

3.3 Uppmärkning 
Effektivitet i gränssnitt påverkas av hur objekt är uppmärkta. Allt från informativa objekt som text, 

överskrifter till interaktiva objekt som knappar får en inneboende effektivitet om de presenteras 

korrekt. Vad som är korrekt styrs helt av vad användarna vant sig vid (Hustak, et al., 2015; Iqbal & 

Ullah, 2016). Exempelvis bör en länk vara blå och understruken. Samtidigt är det skadligt för 

effektiviteten om samma strategi appliceras på vanlig text eller en överskrift (Hertlein, et al., 2015). 

Ett annat exempel på hur internetvanan måste få diktera hur element märks upp är användarnas 

ordförråd och vad de vant sig vid att element “heter”. Jargong och terminologi i gränssnitt kan lätt 

försämra effektiviteten eftersom användare kan tappa förståelse för gränssnittet och elementen 

(Iqbal & Ullah, 2016; Ling & Salvendy, 2013). Interaktionen med ett gränssnitt ska inte begränsas av 

användarnas ordförråd. Istället ska gränssnittet anpassas till användarnas ordförråd (Bergstrom, et 

al., 2015). 

3.4 Klickkostnad 
Klickkostnad är den sammanlagda tid som går åt från att användaren tänker sig en interaktion, 

eventuellt klickar fel ett antal gånger, tiden det tar att identifiera rätt element att klicka på samt den 
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mentala process som användaren genomgår. Klickkostnad är således resultatet av de andra 

kategorierna samt användarens mentala process och är möjlig att mäta i tid. Väl designad navigering, 

placering och uppmärkning i ett gränssnitt ger låg konkret klickkostnad. Samtidigt undviker en sådan 

design att skapa skepsis hos användaren och därmed abstrakt klickkostnad. 

Klickkostnad tar alltså två former som påverkar varandra, abstrakt och konkret. Konkret klickkostnad 

uppkommer som ett resultat av konkreta faktorer (Hertlein, et al., 2015; Thorat & More, 2015). 

Exempelvis ökar laddningstid eller felklick tidsintervallet från tänkt interaktion till förväntat resultat. 

Den abstrakta klickkostnaden å andra sidan är en mental process som användaren genomgår när de 

saknar tillit till gränssnitten vilket i sin tur resulterar i konkreta klickkostnader (De Vasconcelos, et al., 

2014; Hertlein, et al., 2015; Iqbal & Ullah, 2016). 

Utöver den konkreta klickkostnaden som uppstår i exemplet laddningstid, uppstår också en abstrakt 

klickkostnad i form av skepsis hos användaren. Långa laddningstider medför att användaren inte 

gärna klickar i onödan utan istället försöker säkerställa att klicket verkligen är rätt före klick. På grund 

av detta ökar tiden från tänkt interaktion till förväntat resultat endast genom användarens mentala 

inställning till gränssnittet. 

4 Teoretiskt ramverk 
Nedan följer en teoretisk beskrivning av de, för experimentet, relevanta faktorerna, hur de relaterar till 
konkret klickkostnad (hädanefter benämnd ’klickkostnad’) och hur de bör appliceras i praktiken. 

 

Figur 2 - Klickkostnadsmodell 

4.1 Placeringspraxis 
Somliga element i ett gränssnitt påverkas mer av placeringspraxis än andra. Vanligt förekommande 

element som de flesta användare interagerar med ska placeras enligt praxis för att klickkostnaden 

ska hållas så låg som möjligt. Ett vanligt exempel på detta är inloggningsytan - fältet där användare 

klickar för att sedan genomföra inloggning (Roth, et al., 2013). Detta beror på att användarna 

sammankopplar en funktion till ett specifikt område på skärmen efter att de upprepade gånger hittat 

funktionen just där. Ju fler gånger användare identifierar det tilltänkta elementet inom samma 

område i olika gränssnitt desto mer tenderar de att fortsätta leta detta element i det området i 

framtida interaktioner (Hertlein, et al., 2015). En följdverkning av detta är att användares 

internetvana och erfarenhet till stor del avgör var sökandet efter målelementet sker (Jach & Kuliński, 

2015). 

Vana användare har skapat sig mentala modeller av var specifika element ska vara placerade i 

gränssnittet. Genomförda studier visar att dessa mentala modeller stämmer väl överens med var 

element är placerade i verkligheten. Det finns således en korrelation mellan användares mentala 

modeller och placeringspraxis (Jach & Kuliński, 2015; Roth, et al., 2010). Skulle ett tänkt element falla 

utanför denna modell ökar klickkostnaden eftersom det tar längre tid för användare att söka av 
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gränssnittet och identifiera målelementet (Hertlein, et al., 2015). I värsta fall kan ett element som är 

placerat på ett sådant sätt, förbises helt eller flertalet gånger innan det identifieras (Hertlein, et al., 

2015; Roth, et al., 2013). 

4.2 Visuellt framträdande 
Ett mindre visuellt framträdande element är mer beroende av korrekt placering och vice versa. 

Eftersom ett visuellt framträdande element är mer iögonfallande än övriga element är placeringen av 

mindre betydelse (Roth, et al., 2013). Ett målelement kan vara framträdande i förhållande till andra 

element i dess närområde. I dessa fall kommer klickkostnaden minska eftersom avsökningstiden 

minskar (Roth, et al., 2010; Roth, et al., 2013). Exempelvis bör nästa-knappen i ett flödesscenario i ett 

gränssnitt vara visuellt framträdande för att användare ska få en lägre klickkostnad.  

Allt som är klickbart i ett gränssnitt och har till syfte att leda användaren närmre målet med 

interaktionen, ska vara tydligt uppmärkt. Element ska tydligt representera dess funktion (Hustak, et 

al., 2015). Exempelvis ska logga-in-knappen, som är placerat i anknytning till inmatningsfälten, se ut 

som en knapp och vara visuellt framträdande eftersom det är den knappen som är målelementet för 

det aktuella interaktionsscenariot. 

För många visuellt framträdande element kan dock skapa problem. I ett avgränsat scenario där andra 

element utöver målelementet är framträdande kan klickkostnaden istället öka. Huo (2015) kunde 

visa på en gräns vid sju stycken visuellt framträdande element inom samma område. Vid denna gräns 

börjar klickkostnaden istället öka. 

4.3 Brus 
Existerar många element inom samma område i ett gränssnitt är de kognitivt betungande för 

användarna, oavsett om de är relevanta eller irrelevanta för interaktionen (Lee & Kozar, 2012). Ju 

högre komplexitet, i form av brus, det finns i ett gränssnitt desto längre tid tar det att identifiera 

målelementet och därmed ökar klickkostnaden (Huo, 2015).  

Omgivningen runt målelementet har störst betydelse för användare med låg internetvana (Moran, 

2014; Speicher, et al., 2014). Klickkostnaden ökar för användare med låg internetvana om 

målelementet omges av bruselement. Element som liknar målet är ett exempel på bruselement men 

samma effekt uppstår även om det är för lite utrymme mellan elementen i samma område (Speicher, 

et al., 2014). Genom att modifiera ett gränssnitt och reducera antalet bruselement minskar 

klickkostnaden generellt (Speicher, et al., 2014). 

Motsatsen till ovannämnda argument kan dock gälla erfarna användare. Dessa har ofta vant sig vid 

bruset och det i sin tur skapar det, för dem, normala gränssnittet. Vana användare blockerar helt 

enkelt ut bruselement eftersom de vant sig att de inte används vid interaktion. Eftersom 

internetvana har sådan väsentlig betydelse för effektivitet ska modifiering av gränssnitt ske med 

försiktighet. Avlägsnas bruset efter att användare vant sig vid det ökar istället klickkostnaden och 

därmed effektiviteten (Speicher, et al., 2014). 
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4.4 Utseendepraxis 
Utöver användares förväntningar på placering av element har de även förväntningar på elementens 

utseende (Roth, et al., 2013). Ett element i form av en text förväntas se ut som den texttyp som det 

representerar, brödtext, överskrift och länktext exempelvis. 

Det är således viktigt att märka upp text på ett korrekt sätt och ge den ett utseende som användarna 

förväntar sig. Anammas inte detta riskerar man att användare förbiser eller missförstår 

informationen som texten har som syfte att förmedla (Hertlein, et al., 2015). 

Trots att en länk ofta är en text är det en distinkt skillnad mellan en textlänk och vanlig text. En 

textlänk är enligt praxis understruken medan vanlig text inte har denna egenskap. Är vanlig text 

understruken skapas det förvirring hos användarna vilket leder till ökad klickkostnad (Hustak, et al., 

2015). Istället för att understryka text bör de istället märkas upp med olika storlekar för att 

betydelsen och rollen som texten förmedlar ska uppfattas av användarna (Moran, 2014). 

4.5 Hjälptext 
Vid formulärinmatning är det viktigt att gränssnittet förmedlar vilken information som användaren 

förväntas fylla i. I tillägg till det är det samtidigt viktigt att användaren förstår hur informationen ska 

formateras (Ling & Salvendy, 2013). 

Hjälptext är en variant av uppmärkning som inte är komplicerat att införa i gränssnittet. Gränssnitt 

som tillhandahåller hjälptext resulterar i lägre klickkostnad än gränssnitt som inte gör det (Rivero & 

Conte, 2013). 

Det finns åtminstone tre punkter kring hjälptext att ta i beaktande när det gäller klickkostnad vid 

fältinmatning (Rivero & Conte, 2013): 

1. Texten som hör till och angränsar till inmatningsfältet måste vara fri från jargong så att 

användarna inte blir kognitivt belastade av frågan. Användare ska inte behöva fundera eller 

ha stort ordförråd för att förstå innebörden av texten. Det ska vara enkelt för användare att 

identifiera vilken information som förväntas matas in i fältet. 

2. Förväntas någon speciell formatering på det inmatade värdet ska detta uttryckas explicit i 

inmatningsfälten. Utan denna formateringshjälptext är det stor sannolikhet att användarna 

matar in ett felformaterat värde och spenderar längre tid på att formatera. 

3. Vid inmatning bör det finnas en angränsande stjärna (*) vid de fält som är obligatoriska att 

fylla i. 

Då användarna vant sig vid dessa typer av hjälptext kan klickkostnaden bli lidande om praxisen 

frångås. 
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5 Metod 
Nedan presenteras de metodprinciper och den forskningsstrategi som använts i studien. 

5.1 Kvantitativ ansats 
De faktorer som forskningsfrågan behandlar kan ses som variabler inom ämnet effektivitet. 

Effektivitet och dess variabler är kvantifierbara i siffror genom klickkostnaden vilket är nödvändigt för 

att en kvantitativ ansats ska kunna övervägas (Balnaves & Caputi, 2001; Denscombe, 2014). 

Kvantitativ samhällsvetenskaplig forskning handlar till stor del om att modellera förhållanden och 

sedan undersöka hur fenomen är relaterade (Balnaves & Caputi, 2001). Detta styrker ytterligare valet 

av en kvantitativ ansats då variablerna är väl beskrivna i effektivitetsmodellen (se Figur 1). 

För att få svar på forskningsfrågan krävs en ansats som med precision kan mäta de små tidsrymder 

som utgör ämnets data och presentera detta i siffror. Felmarginalen i mätningarna kan påverkas 

både av hur snabbt individuella användare arbetar och miljön de befinner sig i. Detta kan få stora 

konsekvenser för mätresultaten eftersom tidsrymderna som mäts är så små. En kvantitativ ansats är 

därför nödvändig då detta gör det möjligt att samla in en större mängd data och generalisera.  

5.2 Forskningsstrategi - Kvasiexperiment 
Eftersom forskningsfrågan bygger på redan identifierade variabler lämpar sig ett experiment bra som 

forskningsstrategi. Att använda experiment vid forskning anses vara en av de mest vetenskapliga 

metoderna för datainsamling och är ett lämpligt tillvägagångssätt för att mäta den förändring som 

sker genom att tillföra eller ta bort variabler (Denscombe, 2014). Detta faller väl i linje med syftet 

med denna uppsats genom att använda effektivitetsfaktorerna som variabler. Vidare grundar sig 

experiment på en detaljerad observation av kända korrelationer mellan variabler och exakt mätning 

av resultat för att påvisa kausaliteten mellan variablerna (Denscombe, 2014). I denna studie 

undersöks korrelationen mellan forskningsfrågans fem faktorer som oberoende variabler och 

klickkostnad som beroende variabel. 

Ett av kraven för ett äkta experiment (true experiment) är att ett pre-test och ett post-test utförs, 

före och efter introduktionen av den oberoende variabeln (Denscombe, 2014). I denna studie utförs 

post-test både i kontrollgruppen och testgruppen för att kunna göra en jämförande analys medan 

pre-test utlämnas. Detta av praktiska skäl då en effektiv design behöver vara konsekvent måste 

processen som experimentdeltagarna genomgår vara konsekvent designad. På så vis undviks att 

ytterligare effektivitetsfaktorer (variabler) introduceras av misstag.  

Det går alltså inte att göra ett pre-test eftersom testgruppen startar processen med de oberoende 

variablerna redan introducerade. Att slumpmässigt tilldela deltagare till kontroll- och testgrupp 

brukar ses som huvudkravet för ett äkta experiment vilket också görs (Lazar, et al., 2010) (se även 4.3 

Urval). I praktiken innebär dock avsaknaden av pre-test att det är ett kvasiexperiment som utförs 

(Denscombe, 2014).  

5.3 Datainsamling 
Ett kvasiexperiment kräver en kontrollerad miljö där experimentet existerar och utförs (Denscombe, 

2014). I denna studie har ett gränssnitt för webbenkäter använts som den kontrollerade miljön. 

Utöver att vara kontrollerad är enkäten också ett simplifierat gränssnitt där det är relativt enkelt att 

styra alla variabler. Dessutom är det ett snabbt och smidigt sätt att samla in en stor mängd data.  
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Eftersom mängden data är av stort värde är det viktigt att inte förlora respondenter under 

interaktionen med enkäten. För att undkomma detta har enkäten utformats enligt Denscombes 

(2014) rekommendation med så få frågor som möjligt. Antalet frågor är 10 stycken varav 7 är 

flersvarsfrågor och 3 är frågor med ett textfält där respondenter matar in text som svar. För att 

tidmätningen i experimentet ska bli så exakt som möjligt har en kontrollgrupp och en testgrupp 

erhållit samma frågor. Det är en förutsättning att frågorna och strukturen på frågorna är 

genomgående lika för att mätning av de egentliga variablerna ska kunna genomföras på ett pålitligt 

sätt (Denscombe, 2014). Dessutom har frågorna hållits på en nivå som inte är kognitivt betungande 

för respondenterna för att undvika att dessa tillför extra tid till klickkostnaden. Frågorna är 

demografiska till sin art och har främst varit väsentliga för att känna till urvalet av respondenter och 

som parametrar vid analys av insamlad data. 

En fördel med användningen av webbenkäter är att de data som samlats in, enkelt lagras i en 

databas (Denscombe, 2014). De data som databasen innehåller blir sedan lätt att hämta, kombinera 

och analysera tillsammans med data för klickkostnaden. 

Risker med enkäter innefattar en påtvingad svarsstruktur som leder respondenterna till svar som de 

inte annars skulle ge samtidigt som det även är svårt att verifiera om de svarat sanningsenligt 

(Denscombe, 2014). Dessa risker minimeras i denna studie genom att frågorna är mycket konkreta, 

de kräver aldrig svar från respondentens känslor eller åsikter utan är snarare ren demografisk 

statistik.  

5.4 Urval 
För att genomföra den mest vetenskapliga forskningen används randomized controlled trials (RCT) 

som är ett tillvägagångssätt för att slumpmässigt dela in experimentets deltagare i en kontrollgrupp 

och en testgrupp. Denna slumpmässiga tilldelning skapar så lika grupper som möjligt vilket bidrar till 

högsta möjliga korrekthet i data vid analys (Denscombe, 2014). För denna studie tilldelas 

respondenterna slumpvis det väldesignade eller det mindre väldesignade gränssnittet. 

För kategorierna som undersökts enligt syftet har en lingvistisk avgränsning varit nödvändig. 

Respondenter med modersmål som inte följer västerländsk läsriktning från vänster till höger har valts 

bort. Detta eftersom både placerings- och uppmärkningspraxis kan tänkas skilja sig markant från det 

teoretiska ramverk som experimentet bygger på. Vidare kan även variabeln kultur ha en viss inverkan 

framför allt på uppmärkning i form av skillnader i ikonografiska utgångspunkter (Hustak, et al., 2015). 

Populationen som berörs av effektivt designade gränssnitt är stor, alla som någonsin använt en 

webbsida i en webbläsare påverkas. Som nämnt förstärks samtliga variabler i experimentet av 

internetvana. En naturlig förlängning är därför att människorna i urvalet bör ha någon form av 

internetvana. Denscombe (2014) menar att ändamålsenligt urval fungerar när forskaren redan i 

teorin vet att människorna i urvalet behöver erfarenhet i ämnet för att vara relevanta 

urvalskandidater. Eftersom internetvana krävs som en variabel i experimentet har respondenter 

inhämtats via internet genom sociala medier och e-post. 

Vidare erbjuder enkäten som miljö en möjlighet att ta reda på mer om respondenterna under 

experimentets gång. Utöver de rent demografiska frågorna har enkäten även utformats med frågor 

relaterade till internetvana. På så vis kan respondenterna ytterligare kategoriseras och filtreras i 

analysen baserat inte bara på demografiska aspekter utan även på internetvana. 

En risk med inhämtning från sociala medier är att urvalet blir homogent i ålder, livssituation et. 

cetera, när det tar avstamp i forskarnas sociala krets. För att undvika detta har länken till enkäten 
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delats av flera andra personer i olika åldrar samtidigt. Samtidigt har även inhämtningen via e-post 

skett inte bara via universitetets e-postlistor utan även via spridning i offentlig sektor hos Östersunds 

och Krokoms kommuner samt Region Jämtland Härjedalen. 

5.5 Etik 
När testobjekten är människor uppstår genast två frågor att ta i beaktande. Den första handlar om 

hur experimentet påverkas av individens vetskap om att denne är under observation. För att 

minimera det problemet kan det, om möjligt, vara lämpligt att gömma det egentliga syftet i 

experimentet (Denscombe, 2014). Enkäten som miljö för experimentet hanterar detta på ett bra sätt 

genom att inte avslöja för respondenterna att det är klickkostnaden som egentligen mäts. Detta 

väcker dock en andra fråga kring etik eftersom syftet då göms för respondenterna som är individer 

(Denscombe, 2014).  

Vetenskapsrådet (2002) menar att varje forskare måste väga nyttan i det förväntade 

kunskapstillskottet mot eventuella etiska risker för individen som deltar i experimentet. Denna studie 

har eliminerat risker genom att samla in data helt anonymt. Insamlad data från enkätfrågorna har 

anonymiserats automatiskt i mjukvaran för experimentet, redan innan den använts eller ens lagrats. 

Samtidigt menar Markham & Buchanan (2012) att det är viktigt att modifiering och aggregering av 

insamlad data inte ska kunna synliggöra en relation till en individ eller en grupp av individer. Detta 

krav har uppfyllts genom att de gömda data som experimentet producerat endast går att härleda till 

de anonyma enkätdataposterna. 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar forskningsetiska principer innehållande fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa huvudkrav 

innehåller sedermera regler som ska tas i beaktande vid forskning. I enlighet med Vetenskapsrådets 

(2002) rekommendationer har respondenterna meddelats om att det är frivilligt att delta och att de 

har rätt att avbryta när som helst under experimentet. I tillägg har respondenterna inte utsatts för 

påtryckning eller påverkan att fortsätta eller slutföra testet. Därtill menar Vetenskapsrådet (2002) att 

forskare bör upplysa respondenter med information om hur och var insamlad data kommer 

användas vilket gjorts innan enkäten startar.  

Vad gäller lagringen av data bör också integritet, lagringstid och lagringsplats planeras för och 

kommuniceras till användaren (Markham & Buchanan, 2012). Detta har uppnåtts genom lagring i 

molnet via tjänsten Microsoft Azure som garanterar säkerhet och upplåter fullt ägandeskap av lagrad 

data till abonnenten (författarna till denna uppsats) (Microsoft Azure, 2017). Insamlad data samt 

databas har även raderats och avslutats vid studiens slutförande. Slutligen har även samtycke till 

ovannämnda överväganden inhämtats från respondenterna vilket alltid bör göras (Markham & 

Buchanan, 2012; Vetenskapsrådet, 2002). 

5.6 Analysmetod 
Utifrån de data som samlats in i form av klickkostnad och inmatade parametrar från respondenterna 

har analys genomförts. Kvantitativ samhällsvetenskaplig forskning använder statistik för att analysera 

det som studeras. Därefter används stickprov för att dra slutsatser av analysen (Balnaves & Caputi, 

2001). Detta har tillämpats genom att ställa insamlade data från de två gränssnitten mot varandra för 

att identifiera likheter och skillnader, även utifrån de demografiska parametrarna, och på så vis 

urskilja variablernas verkningsgrad på klickkostnaden. 
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Vid presentation av data, efter analys, är tabeller och grafer effektiva och behagliga verktyg att 

använda. Tabeller och grafer är lämpliga att använda för att presentera trender och grupperingar 

samt gruppjämförelser (Balnaves & Caputi, 2001). 

Då experimentet producerat data i form av både tidmätningar och demografiska parametrar som 

sammanställs för samtliga respondenter har ett egenutvecklat analysverktyg använts. Verktyget 

innehåller två stora tabeller, en för kontrollgrupp respektive testgrupp, vilket innehåller all nödvändig 

data från samtliga respondenter. I tabellen visas varje respondents tid för mätpunkterna men även 

svaren som denne angett under enkätgenomförandet. I tillägg har även filtreringsmöjligheter lagts till 

så att data från olika demografiska grupper kunde analyseras separat. 

Det har förekommit ett fåtal extremvärden i alla mätpunkterna för både kontrollgrupp och testgrupp. 

Några av dessa extremvärden var så höga att de helt uppenbart beror på att mätinstrumentet (i 

JavaScript) inte loggat korrekta data. Andra extremvärden är höga av en annan anledning, mest 

troligt för att respondenten gjort ett avbrott i interaktionen. Eftersom urvalet är relativt litet har 

extremvärdena exkluderats för att de inte skulle bidra till felaktig statistik och därmed ett snedvridet 

resultat. 

Efter att extremvärden uteslutits presenterar analysverktyget data för varje mätpunkt. Dessa data 

består av antalet respondenter, totala klickkostnaden för samtliga respondenter och 

genomsnittstiden för en respondent. De data som analysverktyget förser har sedan använts för att 

skapa diagram för att visuellt presentera likheter och skillnader i grupper samt gränssnitten emellan. 

Denscombe (2014) menar att seriös samhällsforskning via experiment bör utgå från en nollhypotes 

och att forskaren måste vara försiktig med att förkasta denna. Endast genom att matematiskt 

säkerställa att det är mindre än en fem procents chans att resultaten uppkommit genom slump bör 

forskaren tillåta sig att förkasta nollhypotesen. Studien har därför jämfört testgrupp med 

kontrollgrupp i olika internetvanegrupper samtidigt som hypotesprövning utförts genom tvåsidiga t-

test för att fastställa statistisk signifikans. Det egenutvecklade analysverktyget producerar ordnad 

data som på ett smidigt sätt kunnat matas in i en t-testkalkylator. Kalkylatorn har sedan returnerat p-

värde som jämförts mot 0,05 för att fastställa signifikansen och därmed förkasta eller inte förkasta 

nollhypoteserna.  

6 Experimentkonstruktion 
Webbenkäten har programmerats från grunden av författarna till denna uppsats. Detta gjordes 

eftersom full kontroll över alla visuella och funktionella variabler krävdes. Med en egenutvecklad 

enkät har det även varit betydligt enklare att modifiera gränssnittet utifrån de variabler som studien 

syftar till att undersöka. Även säkerheten i datalagringen har påverkas positivt då den 

egenproducerade koden kunnat garantera att otillbörliga tredjeparter (enkätmjukvaruleverantörer) 

inte fått tillgång till insamlad data. 

Utvecklingsmiljön för enkäten har varit .NET MVC 5 vilket tjänat som en robust back-end som är 

kapabel att dela ut rätt gränssnitt till kontrollgrupp respektive testgrupp slumpmässigt enligt RCT. 

Både enkäten och databasen har lagrats krypterat på molntjänsten Microsoft Azure där författarna 

har full äganderätt. 

Eftersom forskningsfrågan kräver mätning av till vilken grad den konkreta klickkostnaden påverkas av 

de olika faktorerna, krävs ett mätinstrument som kan förnimma detta. Graden av påverkan är som 

nämnt kvantifierbart i tid. Mätinstrumentet måste därför utformas för att mäta längden på 
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tidsspannet, från sidladdning till klick. Detta görs lämpligen i millisekunder för att mätinstrumentet 

ska få tillräcklig upplösning. Laddningstider för respondenterna kan variera, beroende på enhet och 

internetuppkoppling. Det kan därför vara utmanande att samla data under samma förutsättningar 

för varje respondent, vid varje mätpunkt. Detta har undkommits genom JavaScript som ser till att 

tidmätningen startar först när hela sidan har laddats färdigt. Samtidigt får inte mätinstrumentet i sig 

påverka resultaten. Därför har samtliga insamlade data skickats vidare asynkront så att 

experimentdeltagarna inte märkt av detta visuellt eller på något annat sätt. 

Innan experimentet inleddes testades tekniken på PC och smartphones samt surfplattor i både 

Android- och iOS-miljö. Enkäten som experimentmiljö testades också under observation på fyra 

personer (två för kontrollgränssnittet och två för testgränssnittet) för att säkerställa att inga 

oklarheter uppstod som skulle kunna snedvrida resultatet. 

Argumentet att webbläsare utför JavaScript på olika lång tid, eller inte alls om JavaScript är avslaget, 

skulle kunna utgöra ett hot mot reliabiliteten i genererad data. Detta har dock testats på en mängd 

olika enheter för att säkerställa att programkoden inte påverkar insamlad mätdata. Skillnaderna har 

visat sig vara minimala och studien är av kvantitativ art vilket gör att mängden data kunnat jämna ut 

sådana skillnader mellan kontroll- och testgrupp. Då många webbläsare har funktioner för att stänga 

av JavaScript har också detta tagits i beaktande. De respondenter som svarat på enkäten där 

JavaScript varit avslaget har exkluderats från studien eftersom tidmätningen från deras enkätsession 

inte har varit möjlig att spara. 

6.1 Mätpunkter 
I experimentet sker tidmätning vid varje tillfälle då en oberoende variabel manipuleras för 

testgruppen respektive inte manipuleras för kontrollgruppen. För en explicit förklaring av de visuella 

skillnader variablerna åstadkommer presenteras en beskrivning av hur varje variabel introduceras 

och en jämförelse mellan kontroll- och testgränssnittet i Bilaga 1. Nedan följer de nollhypoteser som 

experimentet utgår ifrån. 

 
Tabell 1 - Nollhypoteser 

Variabel Nollhypotes 

Placeringspraxis Klickkostnaden påverkas inte av logga-in-länkens placering när den placeras i 

övre vänstra hörnet istället för övre högra enligt praxis. 

Visuellt 

Framträdande 

Klickkostnaden påverkas inte av att logga-in-knappen saknar ett visuellt 

framträdande utseende. 

Klickkostnaden påverkas inte av att nästaknappen saknar ett visuellt 

framträdande utseende. 

Brus Klickkostnaden påverkas inte av brus i omgivningen för målelementet. 

Utseendepraxis Klickkostnaden påverkas inte av textens utseende när den uppmärks med 

understrykning istället för utan understrykning enligt praxis. 

Hjälptext Klickkostnaden påverkas inte av avsaknaden av hjälptext vid textinmatning. 

 



13 
 

7 Resultat 
Nedan presenteras klickkostnaden för respektive variabel i experimentet.  

Y-axeln är genomsnittlig tid i millisekunder. X-axeln visar tre olika grupper från vänster till höger: Alla 

experimentets deltagare (Samtliga), de som har en internetvana om 1-5 timmar per dag (G1) och de 

som har internetvana om över 5 timmar per dag (G2). Dessa grupper återfinns i resultatet på grund 

av att de har en tillräcklig storlek för att vara statistiskt relevanta. De gröna staplarna representerar 

kontrollgruppen där variablerna inte manipuleras och de röda staplarna representerar testgruppen 

där variablerna manipuleras. En detaljerad fördelning av respondenter presenteras i Tabell 2. 

   

Tabell 2 - Respondentfördelning 

 Respondenter - Fördelning 

 Samtliga G1 G2 

Antal respondenter  
Kontroll 

186 101 68 

Antal respondenter  
Test 

187 99 76 
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7.1 Placeringspraxis 
Logga-in-länken flyttas till övre vänstra hörnet i motsats till placeringspraxisen i övre högra hörnet.

 

Insamlad data visar på olikheter mellan de olika grupperna. För samtliga respondenter finns en 

genomsnittlig differens 627 millisekunder (ms) till kontrollgruppens fördel. Denna skillnad är 

dessutom större för respondenterna i G1 där det skiljer 1579 ms. Däremot blir skillnaden omvänd för 

testgruppens fördel i G2 där klickkostnadens differens är 490 ms. 

 

Tabell 3 - T-Test för placeringspraxis 

T-Test Placeringspraxis 

Grupp p p<0.05? 

Samtliga 0.547938 Ej signifikant 

G1 0.262409 Ej signifikant 

G2 0.766175 Ej signifikant 

  

  

Diagram 1 - Placeringspraxis, hitta logga-in-länken 
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7.2 Visuellt framträdande 
Logga-in-knappen får ett anonymt utseende i motsats till ett visuellt framträdande utseende. 

  

Diagram 2 - Visuellt framträdande, klicka på logga-in-knappen 

Insamlad data visar på olikheter mellan de olika grupperna. För samtliga respondenter är den 

genomsnittliga differensen 115 ms till kontrollgruppens fördel. Denna skillnad ökar för 

respondenterna i G1 där differensen är drygt det dubbla med 247 ms. Skillnaden blir därefter 

omvänd för respondenterna i G2 där testgruppen har en genomsnittligt lägre klickkostnad med 143 

ms jämfört med kontrollgruppen. 

 

Tabell 4 - T-Test för visuellt framträdande, logga-in-knappen 

 

  

T-Test Visuellt framträdande, Klicka på logga-in-knappen 

Grupp p p<0.05? 

Samtliga 0.432931 Ej signifikant 

G1 0.206471 Ej signifikant 

G2 0.544527 Ej signifikant 
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Nästaknappen får ett anonymt utseende i motsats till ett visuellt framträdande utseende. 

  

Diagram 3 - Visuellt framträdande, nästaknappen 

Insamlad data visar på viss olikhet för den genomsnittliga differensen mellan grupperna. För samtliga 

respondenter är differensen enbart 53 ms till kontrollgruppens fördel. Denna skillnad minskar 

ytterligare till endast 9 ms för G1, även denna gång för kontrollgruppens fördel. För G2 däremot ökar 

skillnaden till 186 ms, återigen till kontrollgruppens fördel. 

 

Tabell 5 - T-Test för visuellt framträdande, nästaknappen 

T-Test Visuellt framträdande, Nästaknappen 

Grupp p p<0.05? 

Samtliga 0.844901 Ej signifikant 

G1 0.979912 Ej signifikant 

G2 0.652302 Ej signifikant 
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7.3 Brus 
Startaknappen omges av flera visuellt framträdande element i dess närområde. 

   

Diagram 4 - Brus, startaknappen 

Insamlad data visar på skillnader för de olika grupperna. För samtliga respondenter är differensen 

116 ms till testgruppens fördel. Denna skillnad ökar sedan i G1, återigen till testgruppens fördel, till 

196 ms. För G2 är skillnaderna för den genomsnittliga klickkostnaden istället till kontrollgruppens 

fördel. Differensen uppgår dock till enbart 32 ms. Kontrollgruppen har således generellt högre 

klickkostnad än testgruppen som utsattes för brus runt målelementet. 

 
Tabell 6 - T-Test för brus 

T-Test Brus 

Grupp p p<0.05? 

Samtliga 0.576327 Ej signifikant 

G1 0.498048 Ej signifikant 

G2 0.916871 Ej signifikant 
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7.4 Utseendepraxis 
Frågetexten understryks i motsats till praxis för text som inte är en länk. 

  

Diagram 5 - Utseendepraxis, understruken text 

Insamlad data tyder på en enhetlig fördel för kontrollgruppens klickkostnad för alla grupper, dock 

med viss skillnad. För samtliga respondenter var differensen 173 ms. För G1 ökade denna skillnad till 

408 ms. Denna differens ökade sedan ytterligare till 430 ms för G2.  

 
Tabell 7 - T-Test för utseendepraxis 

T-Test Utseendepraxis 

Grupp p p<0.05? 

Samtliga 0.733705 Ej signifikant 

G1 0.567907 Ej signifikant 

G2 0.525542 Ej signifikant 
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7.5 Hjälptext 
Inmatningsfältet fråntas hjälptexten som informerar respondenten om vilken enhet denne ska svara i. 

   

Diagram 6 - Hjälptext, fri formatering 

Insamlad data visar enhetligt på en markant differens mellan kontroll- och testgrupp. För samtliga 

respondenter uppgick differensen till 7433 ms. För G1 ökade denna differens ytterligare till 7973 ms. 

Differensen ökade även för G2 där differensen uppgick till 8002 ms. Kontrollgruppens genomsnittliga 

klickkostnad var således konstant väldigt mycket lägre än testgruppens. 

Hjälptexten för denna fråga var “Svara i antal per år”. Majoriteten av kontrollgruppens inmatade 

värden stämmer överens med hjälptextens uppmaning. Det vill säga att de flesta svarar i enstaka 

siffror, men ett fåtal matade in ett textvärde och per månad istället för år. För testgruppen var det 

tvärtom så att det var ett fåtal som matade in förväntat format vilket är naturligt när detta inte 

anges. Från samma grupp finns dock även en överrepresentation av svar som helt enkelt inte 

besvarar frågan alls. 

Tabell 8 - T-Test för hjälptext, fri formatering 

T-Test Hjälptext, Fri formatering 

Grupp p p<0.05? 

Samtliga < 0.00001 Signifikant 

G1 < 0.00001 Signifikant 

G2 < 0.000136 Signifikant 
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Inmatningsfältet fråntas hjälptexten som informerar respondenten om det format denne ska svara i. 

  

Diagram 7 - Hjälptext, Specifik formatering 

Insamlad data visar enhetligt på en differens mellan grupperna till testgruppens fördel. För samtliga 

respondenter var differensen 2099 ms. Denna differens ökar för G1 till 2886 ms. För G2 halveras 

nästan denna differens i jämförelse med G1 till 1500 ms. 

Resultatet visar att testgruppens klickkostnad var lägre för samtliga grupper. Vid granskande av 

insamlad data för denna mätpunkt påträffades till stor del felaktigt formaterad data. Dessa felaktigt 

formaterade data förekom hos både kontrollgrupp och testgrupp. Felfrekvensen på formatet var 

dock betydligt högre hos testgruppen där avsevärt större variation av format dessutom matades in. 

Ett stort antal inmatade värden var enbart 2-6 tecken långt mot det förväntade 10. Respondenterna i 

testgruppen utnyttjade i större omfattning valmöjligheten att fylla i valfritt format på datumet, på 

grund av avsaknad av hjälptext. 

Tabell 9 - T-Test för hjälptext, specifik formatering 

T-Test Hjälptext, Specifik formatering 

Grupp p p<0.05? 

Samtliga 0.01591 Signifikant 

G1 0.010154 Signifikant 

G2 0.312851 Ej signifikant 
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8 Diskussion 
Nedan diskuteras experimentets resultat. 

8.1 Placeringspraxis 
Att placera logga-in-länken enligt praxis minskar klickkostnaden för interaktionen (Roth, et al., 2013). 

Detta stämmer för gruppen samtliga respondenter och G1. Det stämmer dock inte för G2 där 

testgruppen genomförde uppgiften nästan en halv sekund snabbare än kontrollgruppen. 

Hertlein, et al. (2015) samt Jach & Kuliński (2015) menar att frekvent identifiering av målelement i ett 

visst område skapar mentala modeller som sedan styr var framtida avsökningar sker. Det är i linje 

med dessa mentala modeller som element ska placeras för att klickkostanden inte ska öka menar 

Hertlein, et al. (2015). Resultatet av denna studie understödjer dessa argument, när det gäller 

samtliga respondenter och G1. För de allra mest vana respondenterna G2, borde dock testgruppens 

genomsnittliga tid teoretiskt sett inte vara lägre än för kontrollgruppen. 

Verkningsgraden i mätpunkten är så pass liten att t-testet visar att resultaten inte är statistiskt 

signifikanta vilket gör att nollhypotesen inte kan förkastas. Diagrammet (se Diagram 1) visar dock på 

att det finns en differens för samtliga grupper, men främst för G1. 

En möjlig anledning till att testgruppen för samtliga respondenter och G1 har högre klickkostnad är 

för att de har en internetvana av mer sedvanliga webbsidor. Exempel på sådana webbsidor kan vara 

myndigheter, sociala medier etc. som följer placeringspraxis av logga-in-länken. Att testgruppen 

däremot har en lägre klickkostnad i G2 kan tyda på att de genom sin högre internetvana även skapat 

sig mentala modeller från gränssnitt som inte följer praxis. En annan möjlighet är att G2 helt enkelt är 

bättre på att söka av gränssnitt och därför inte påverkas på samma sätt av placeringspraxis. 

8.2 Visuellt framträdande 
Enligt det Hustak, et al. (2015) lyfter fram ska den visuella framtoningen för logga-in-knappen i 

experimentet ha inverkan på klickkostnaden. Detta stämmer för samtliga respondenter och G1 där 

en ökad klickkostnad kunnat uppmätas hos testgrupperna. Vad gäller G2 är förhållandet istället 

omvänt vilket kan förklaras på två sätt. T-testerna visar låg statistisk signifikans så det kan vara så att 

siffrorna helt enkelt uppkommit av en slump. Alternativt gör G2’s större vana att de kan dra nytta av 

placeringspraxisen på ett annat sätt och lokalisera knappen trots att den inte är visuellt 

framträdande. 

För ett hårt styrt flöde med få element, som en enkätfråga, är nästaknappens visuella framtoning av 

väldigt liten betydelse. Med det menas alltså att klickkostnaden för variabeln visuellt framträdande, i 

ett sådant scenario, får näst intill obetydlig verkningsgrad på klickkostnaden. Detta motsäger teorin 

som pekar på effekten på klickkostnad som ett visuellt framträdande utseende bör ha för en sådan 

knapp enligt Roth, et. al. (2010) och Roth, et. al. (2013). 

De visuellt framträdande element som testats har presenterats i en miljö som innehåller färre än sju 

andra visuellt framträdande element. Detta i enlighet med Huos (2015) mätningar för minskad 

avsökningstid. Vad gäller denna teoris reella effekt på klickkostnaden har ingen statistiskt säkerställd 

skillnad kunnat uppmätas och nollhypoteserna kan således inte förkastas. Om man vänder på t-

testeternas output är chansen att siffrorna är helt slumpartade större, än att de inte är det. Särskilt 

gäller detta experimentet kring nästaknappen. 
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8.3 Brus 
Huo (2015) och Lee och Kozar (2012) menar att hög komplexitet, alltså mycket brus i närområdet ska 

öka klickkostnaden. Speicher, et al. (2014) pekar även på att små avstånd mellan dessa element är en 

faktor som förvärrar detta. I experimentet där testgruppen påverkas av detta har dock inga siffror 

kunnat uppmätas som styrker detta. Tvärtom är det så att siffrorna visar på en viss (om än inte 

statistiskt signifikant) tendens åt motsatt håll. Både G1 och samtliga har lägre klickkostnad med brus 

än utan. Det går inte att säga exakt varför men kanske är det så att en vanlig knapp på vit bakgrund 

är mindre uppenbar än samma knapp omgiven av gult och blått brus. Detta innebär också att 

nollhypotesen inte kan förkastas. 

Speicher, et al. (2014) menar att korrelationen mellan ökad internetvana och minskad betydelse av 

brus främst gäller användare som är vana vid bruset i det specifika gränssnittet. I denna studie har 

ingen användare haft möjlighet att vänja sig vid detta eftersom det är första gången de ser 

gränssnittet. Det skulle i förlängningen betyda att samtliga grupper borde fått jämförbara 

differenser, vilket inte är fallet. Det kan däremot ligga något i korrelationen mellan ökad generell 

internetvana och minskad betydelse av brus som Moran (2014) och Speicher, et al. (2014) pekar på 

G2 som har högst internetvana har också en nästan obefintlig differens mellan testgruppen och 

kontrollgruppen. Detta till skillnad från samtliga och G1 som uppvisar en tydligare tendens och 

differens, om än åt motsatt håll. 

8.4 Utseendepraxis 
Data från experimentet för utseendepraxis antyder att Hustak, et al. (2015) har rätt i att förvirring 

uppstår när text som inte är en länk är understruken. Detta ligger också i linje med teorin från 

Hertlein, et al. (2015) som säger att användarna får svårare att ta till sig information när informativa 

element som text inte märks upp enligt praxis. Samtliga vanegrupperingar ådrar sig en högre 

klickkostnad när frågetexten är understruken.  

Som diagramet (se Diagram 5) visar är det högre klickkostnadsdifferens mellan kontrollgrupp och 

testgrupp för G1 och G2 i jämförelse med samtliga respondenter. Detta beror på att det är flera 

respondenter i kontrollgruppen med en lägre internetvana som tog lång tid på sig med denna fråga. 

Att skillnaderna är så små gör att t-testet inte visar på statistisk signifikans vilket innebär att 

nollhypotesen inte kan förkastas. Däremot är klickkostnaden genomgående högre i testgruppen för 

samtliga vanegrupper, vilket tyder på att utseendepraxis av text har en betydelse för klickkostnaden. 

Differenserna i grupperna är inte markant men tenderar ändå att påverka klickkostnaden. 

8.5 Hjälptext 
För fritextfrågan “Hur ofta genomför du enkäter på internet?” där svaret inte har ett helt självklart 

format är värdet av hjälptext extra tydligt. Resultatet visar att om användarna vet vad som ska matas 

in, minskar klickkostnaden. Detta resultat ligger i linje med det Ling & Salvendy (2013) presenterar 

angående gränssnittets förmåga att förmedla vilket värde användaren förväntas mata in. Frågan och 

resten av miljön är densamma, vilket innebär att respondenterna i testgruppen haft en längre eller 

en ytterligare mental process kring vad de ska fylla i. 

Frågan går att besvara på flertalet sätt. Avsaknad av hjälptext i inmatningsfältet ökar teoretiskt sett 

klickkostnaden och risk för felinmatade värden (Rivero & Conte, 2013). Denna studies data stödjer 

detta genom att testgruppens inmatade värden sällan besvarade frågan på ett ändamålsenligt sätt. 

Detta visar inte bara på hjälptextens vikt för klickkostnaden som ökade markant, utan även på vikten 
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av att ha en hjälptext som förtydligar frågan ytterligare för att ett meningsfullt svar ska kunna matas 

in. 

För enkätfrågan “Vad är dagens datum?” där respondenter ombeds mata in datumet för den dagen 

de genomförde enkäten är resultatet omvänt, nämligen en tydlig skillnad till testgruppens fördel. Fel 

formatering förekommer för kontrollgruppen, trots hjälptexten. Dessa värden skiljer sig dock inte 

avsevärt från den förväntade formateringen. Testgruppen matade däremot in många fler 

felformaterade värden. Detta styrker ytterligare den vikt hjälptext har för korrekt formatering som 

Rivero och Conte (2013) presenterar och betydelsen av att förstå inmatningsformatet som Ling och 

Salvendy (2013) belyser. Den delen av resultatet var dock väntat eftersom testgruppen inte får någon 

formateringshjälp. 

Eftersom testgruppen inte får samma explicita formateringshjälp som kontrollgruppen innebär detta 

att valfritt format minskar klickkostnaden. Detta kan bero på flera faktorer som tiden det tar att 

skriva det specificerade formatet, tangentbordets layout eller helt enkelt att det går fortare att skriva 

i ett format man är van vid. Det ska dock sägas att gränssnitten i fråga accepterade vilken 

formatering som helst, vilket inte är så vanligt på webben idag. Om så inte är fallet blir 

respondenterna tvungna att återigen mata in datumet, i hopp om att det är rätt format denna gång. 

Detta kommer därmed att öka klickkostnaden för interaktionen, vilket betyder att borttagning av 

hjälptext inte är en lösning i verkligheten, om inmatningsfältet inte klarar fritext. I sådana fall kan 

man istället anta att klickkostnaden ökar då tiden för inmatning dubbleras varje gång användaren får 

formatera om. 

Det är tydligt att hjälptext som explicit säger åt användaren hur svaret ska formateras, tecken för 

tecken, tillför en ökad klickkostnad under den fysiska inmatningen. Vad gäller mer löst beskriven 

hjälptext för fritextsvar så minskar istället klickkostnaden. Mest troligt sker detta under 

tankeprocessen ”hur ska jag skriva?” istället för i den fysiska inmatningen. Dessa två motsatta 

resultat är också i hög grad statistiskt signifikanta. Nollhypoteserna kan förkastas och resultaten är 

också intressanta och viktiga att ta i beaktande i gränssnittsdesign. 

9 Slutsats 
Nedan presenteras slutsatser samt studiens validitet, reliabilitet, begränsningar och framtida forskning. 

Forskningsfrågan kräver svar på till vilken grad de olika faktorerna påverkar klickkostnaden. Studiens 

analyserade data visar generella att denna påverkan bara sker till mycket liten grad. Mätningarna 

påvisar generellt en liten men ändå märkbar negativ verkningsgrad på klickkostnaderna för 

testgruppen. De tidsrymder som mäts i experimentet för de två gränssnitten är relativt små. Detta 

medför även att tidsdifferenserna mellan kontroll- och testgrupp är ännu mindre. För faktorerna 

placeringspraxis, visuellt framträdande, brus och utseendepraxis är differenserna näst intill 

försumbara.  

Vad gäller faktorn hjälptext får forskningsfrågan ett annat svar. Hjälptext påverkar till stor grad 

klickkostnaden. Det finns en betydande mätbar differens, om differensen är positiv eller negativ 

beror dock på om det gäller vad som ska matas in av användarna eller hur det ska matas in. 

Resultaten från denna studie visar att hjälptext är den mest väsentliga faktorn att ta i beaktande vid 

utvecklings- och designarbetet av ett avskalat webbgränssnitt, sett ur ett klickkostnadsperspektiv. 

Det är av stor vikt för klickkostnaden att användare upplyses om vad som ska matas in. Vidare är det, 

i de fall det är möjligt, positivt för effektiviteten om användaren tillåts formatera sin inmatning på 
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valfritt sätt. Det senare är såklart inte möjligt i alla lägen, går det dock att programmatiskt 

omformatera input så bör detta göras för att minska klickkostnaden. 

Generellt visar resultaten att klickkostnaden påverkas, dock inte till stor grad, om gränssnittets 

element frångår praxis, vedertagna designmönster och de mentala modellerna. Detta är intressant 

då det betyder att webbdesignern kan ta sig vissa friheter vid applicering av faktorerna, utan att 

riskera att det skapas stora klickkostnader som följd. 

9.1 Validitet och reliabilitet 
Enkätmjukvaran testades grundligt innan utskick och bedömdes vara stabil. Att enkäten skulle 

fungera på varje typ av enhet som finns är en utopi och mjukvaran kunde inte logga klickkostnaden 

för ett fåtal respondenter. Detta är inget som påverkar reliabiliteten i de data som har samlats in då 

korrupt eller extrem data sorterats bort innan analys. Utan de problem som uppstod hade dock ett 

ännu större stickprov kunnat analyseras. 

Frågorna som utgör enkäten är inte kognitivt betungande för respondenter, men de hade möjligtvis 

kunnat utformas på ett ännu mindre kognitivt betungande sätt. Detta gäller främst 

textinmatningsfrågorna där det kan vara en svårighet för respondenterna att svara på den typen av 

frågor. Däremot är det väsentligt för studien att frågorna är kopplade till teorin och de undersökta 

faktorerna. Denna avgränsning krymper valmöjligheterna av andra typer av frågor markant. 

Svarsalternativen för de frågor i enkäten som berörde internetvana kan kritiseras för att vara 

uppdelade i alternativ med tyngdpunkten på fel ände i skalan. Majoriteten av respondenter faller in i 

G1 eller G2 och resterande grupper innehåller för få respondenter för att kunna användas vid analys. 

Av den anledningen hade svarsalternativen för internetvana eventuellt kunnat fördelas i de mer 

frekventa svarsalternativen. Exempelvis är svarsalternativen “Mindre än en gång i månaden” och 

“Flera gånger i månaden” irrelevanta då respondenterna nästan uteslutande faller inom de olika 

alternativen för x timmar per dag. Följaktligen är det möjligt att svarsalternativen som är av den mer 

frekventa internetanvändningstypen borde delats upp i fler. 

9.2 Studiens begränsningar 
Vissa av de källor för mentala modeller som uppsatsen baseras på är publicerade något, eller några 

år tidigare än utförandet av denna studie. På grund av detta kan det vara värt att betänka att 

normerna, som modellerna baserar sig på, kan ha ändrats. Detta blir särskilt viktigt i och med den 

snabba utvecklingen i mobil internetvana som kan ha ritat om normerna och därmed de mentala 

modellerna. Samtidigt representerar de valda källorna forskningsfronten i ämnet och är på så vis den 

mest aktuella teori som finns att tillgå. 

Den kvantitativa ansatsen och kvasiexperiment som forskningsstrategi var nödvändig för denna typ 

av studie. Syftet med studien och även forskningsfrågan förstärker naturligt dessa val. Ett annat 

miljöalternativ till webbenkäten hade varit en eventuell möjlighet. Hade ett gränssnitt med mer 

komplexitet valts för genomförandet av experimentet är det möjligt att resultatet varit ett annat. Ett 

gränssnitt exempelvis i form av en webbshop eller av en mer informationssökande art hade absolut 

varit möjligt. I ett sådant fall är det möjligt att större differenser kunnat mätas upp på grund av 

ytterligare omkringliggande brus. 

Valet av gränssnittstyp var, för denna studie, bra och kan sägas ge ett representativt resultat för 

avskalade gränssnitt. Diskussion kan självklart föras om resultatet hade blivit annat om gränssnittet 

hade designats på ett annorlunda sätt. Exempelvis hade gränssnittet kunnat designas mer naturligt 
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med mer text, fler element och eventuellt vanligt förekommande brus i form av reklam samt fler 

menyval. Det finns en möjlighet att det hade bidragit med data som stämmer närmare överens med 

det teoretiska ramverket och med större differenser för klickkostnaden. 

Vad gäller spridningen av enkäten har internet använts som medium för sociala medier och e-post. 

På så vis garanterades att respondenter besitter internetvana. Spridningen på respondenter hade 

dock kunnat utökas, inte bara i antal utan även ur åldersynpunkt. Risken med att urvalet av 

respondenter blev homogent i ålder med författarna uppfylldes inte men det finns en viss 

snedfördelning till åldrarna 26-35. Spridningen av enkäten till olika åldersgrupper var det 

förmodligen inget bristfälligt i. Snarare var det nog så att respondenterna för dessa åldersgrupper 

inte var villiga att genomföra enkäten. Därav uppstod en viss skillnad i antalet respondenter för 

åldersgrupperna. Kanske är detta även ett tecken på vilken åldersgrupp som använder internet mest 

frekvent, vilket i så fall skulle tala för att experimentet utförts på ett stickprov som representerar 

populationen. 

De slutsatser som är möjliga att dra, utifrån urvalet, har även vissa begränsningar på sig. Rent 

statistiskt är insamlad data representativ för personer med svenska som modersmål. Detta är dock, 

mest troligt, även generaliserbart till andra västerländska språk där läsning sker från vänster till 

höger. Samtidigt måste man också se på resultaten genom vaneaspekten. Personerna som 

genomgått experimentet är vana internetanvändare och slutsatserna kan inte sägas gälla personer 

utan internetvana.  

För sammanställning och analys av data är det som nämnt ett egenutvecklat verktyg som använts. 

Att utveckla det verktyget var mer tidskrävande än vad som först anades. En mer effektiv och 

tidsbesparande utvecklingsprocess hade därför varit förmånligt. Ett alternativ hade varit att 

undersöka tillgången på standardsystem för ändamålet. Det är dock oklart om detta hade varit mer 

tidsbesparande. Förmodligen existerar inget helt färdigt verktyg med de kvalifikationer som krävs för 

att sammanställa de två dimensionerna klickkostnad och internetvana, på ett lika kontrollerat sätt 

som det egenutvecklade. 

9.3 Framtida studier 
Eftersom denna studie syftar till att mäta klickkostnaden vid ändring av fem faktorer, är det ren 

tidmätning som genomförs. Det samlas således ingen information om vad respondenterna känner för 

eller tänker om gränssnitten. Att designa ett bra gränssnitt består av många parametrar inte enbart 

låg klickkostnad. För att ta undersöka eventuella skillnader i dessa mindre kvantifierbara parametrar 

skulle en kvalitativ studie behövas. Syftet skulle då vara att undersöka känslor, tankar och attityd till 

gränssnittet. Dessa skulle sedan gå att jämföra med denna studies kvantitativa data för att utröna 

eventuella paralleller och se klickkostnaden samt effektiviteten i det större sammanhanget 

användbarhet. 

Utförda T-Test pekar på låg statistisk signifikans i resultaten för alla variabler utom hjälptext, som har 

mycket hög signifikans och inverkan på klickkostnaden. De differenser som uppstår i resterande 

variabler, undantaget brus, är dock inte obetydliga. Med den datamängd som används kan 

nollhypoteserna för dessa inte förkastas. Det är dock möjligt att detta skulle kunna göras i en studie 

med större underlag då tendenserna existerar. Ett annat möjligt scenario är att ett gränssnitt med 

mer komplexitet skulle kunna öka differenserna. Av den anledningen vore en framtida studie på ett 

mer vardagligt och komplext gränssnitt intressant. Genom en sådan studie är det då möjligt att 

granska dessa differenser ytterligare och se om skillnaderna ökar, minskar eller helt enkelt är lika. 

Den framtida studien kan då förstärka resultatet från denna studie.  
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11 Bilagor 
 

Bilaga 1 - Mätpunkter 

Placeringspraxis 

Variabelapplicering: Logga-in-länken har flyttats från dess placeringspraxis i övre högra hörnet. 

Kontrollgrupp 

 
Testgrupp 

 
 

 

Visuellt framträdande 

Variabelapplicering: Logga-in-knappen har fråntagits sitt framträdande utseende. 

Kontrollgrupp Testgrupp 
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Variabelapplicering: Nästaknappen har fråntagits sitt framträdande utseende efter att svarsalternativ 

valts. 

 

 

Brus 

Variabelapplicering: Startaknappen omges av brus i närområdet. 

Kontrollgrupp Testgrupp 

  
 

  

Kontrollgrupp Testgrupp 
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Utseendepraxis 

Variabelapplicering: Frågetexten frångår utseendepraxis genom att ha understrukits i likhet med en 

länk. 

Kontrollgrupp Testgrupp 

  
 

 

Hjälptext 

Variabelapplicering: Inmatningsfältet förser inte respondenten med formateringshjälptext. 

Kontrollgrupp Testgrupp 
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Bilaga 2 – Enkätfrågor och svarsalternativ 

1. Vilket är ditt biologiska kön? 
 Man 
 Kvinna 

2. Vilken åldersgrupp tillhör du? 
 <16 
 16-25 
 26-35 
 36-45 
 46-55 
 56-65 
 >65 

3. Vilket är ditt modersmål? 
 Svenska 
 Annat europeiskt språk 
 Annat 

4. Har du studerat/arbetat med webbdesign? 
 Ja 
 Nej 

5. Hur ofta använder du internet? 
 Mindre än en gång i månaden 
 Flera gånger i månaden 
 Flera gånger i veckan 
 Varje dag, mindre än 1 timme 
 Varje dag, mer än 1 timme 
 Varje dag, mer än 5 timmar 

6. Hur ofta använder du internet via dator/surfplatta? 
 Mindre än en gång i månaden 
 Flera gånger i månaden 
 Flera gånger i veckan 
 Varje dag, mindre än 1 timme 
 Varje dag, mer än 1 timme 
 Varje dag, mer än 5 timmar 

7. Hur ofta använder du internet via smartphone? 
 Mindre än en gång i månaden 
 Flera gånger i månaden 
 Flera gånger i veckan 
 Varje dag, mindre än 1 timme 
 Varje dag, mer än 1 timme 
 Varje dag, mer än 5 timmar 

8. Hur ofta genomför du enkäter på internet? (Svara i antal per år) 
 TEXTRUTA 

9. För hur mycket pengar webbshoppar du varje år? (Svara i kronor) 
 TEXTRUTA 

10. Vad är dagens datum? (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

 TEXTRUTA 
 

 


